
                                                                   
     ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

                                                  ท่ี  ๒๔  /  ๒๕๕๘ 
                            เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรคนดีศรีวชิรธรรม 
                                            ******************************** 
               ตามที่กลุม่บริหารงานบุคคลจัดโครงการคนดีศรวีชิรธรรม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และยกย่องนกัเรียนที่
เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม และจริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  นักเรียนที่ไม่ลา  ไม่ขาด  ไม่มาสาย    
เป็นแบบอย่างที่ดีและประเภทผู้เสียสละ  อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้นักเรียนมีขวัญ
ก าลังใจในการท าความดี      จึงจัดพิธีมอบเกียรตบิัตร  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ในวันศุกร์ที่  ๑๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  (๑)  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ   ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
                      นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ  

นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ  
น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ นางพิมพส์ุภัค    บุบผา  กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ  
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นางสาวเกวล ี บุญบา  กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  
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นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมกา 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน         กรรมการ นายทินกร พานจันทร ์    กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 

น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ด าเนินการจัดงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดเลือกคนดีศรีวชิรธรรม 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ  
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  รองประธานกรรมการ 

นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ  
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นายทินกร พานจันทร ์    กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ  
นางพิมพส์ุภัค    บุบผา  กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน         กรรมการ  
ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ  

 น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี คัดเลือกนกัเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เพื่อรบัเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี  ตกแต่งเวที และตัวอักษร 
   นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ  
นางวันเพ็ญ สุขสมพืช กรรมการ นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ  

นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม   
   
 
 
 



 
       -๓- 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ และจัดท ำเกียรติบัตร 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธาน กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ 
นายสมุฏฏ์ิ ภาษาดี  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมการ 

นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ถ่ายภาพน่ิง และวีดิทัศน์สรุปประมวลภาพเพื่อเผยแพร่โครงการ 
 ๒. จัดท าเกียรติบัตรคนดีศรีวชิรธรรม   
 ๓. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยูส่ภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๔. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 

๕. จัดท าป้ายตัวอักษรบนเวที  ข้อความว่า 
 

พธิีมอบเกยีรตบิัตรเชิดชูเกยีรต ิ“คนดศีรีวชิรธรรม” 
ปีการศึกษา   ๒๕๔๙ 

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
   นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  
นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ  
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นางสาวเกวล ี บุญบา  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี เป็นพิธีกรในส่วนที่ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินไปอย่างเรียบรอ้ย 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 
   นางพัชร ี ระมาตร ์ ประธานกรรมการ 
นางสาววิไลลักษณ์ กระลาม  กรรมการ นางสาววราล ี สินธุวา  กรรมการ 
น.ส.เสาวลกัษณ์  สันติธรรมเมธี กรรมการ น.ส.พรสุดา มินส าโรง กรรมการ 
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร กรรมการ น.ส.พรรนิภา สีสาโส  กรรมการ 
 
 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีวชิรธรรม” 
ปีกำรศึกษำ   ๒๕๕๗ 
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ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ นางสาวอนุศรา  บุญหลิม  กรรมการ 
นางสาวณิชา  แสงทอง  กรรมการ  
    น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. รับรายงานตัวนักเรียนที่เป็นคนดีศรีวชิรธรรม 
 ๒. จัดแถวนักเรียนคนดีศรีวชิรธรรมขึ้นรบัเกียรตบิัตรเชิดชูเกียรติตามล าดับ 
 
๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
น.ส.พรรนิภา สีสาโส กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ   

น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  ๑.ท าแบบประเมินผล 

๒.แจก และรวบรวมเอกสารประเมินให้แก่ครูและนักเรียน 
 ๓.สรปุผลเสนอฝ่ายบริหาร 
 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

          
( นางวรรณี บุญประเสริฐ ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 


