
 

คําสั งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที  248 /  

เรือง แต่งตั งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประกวดแข่งขันทักษะคหกรรมเพือคัดเลือกตัวแทน 

เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั งที    ปีการศึกษา 2558 

--------------------------------------------------------- 

             ตามทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ได้มอบหมายให้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เป็นศูนย์

พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ทักษะคหกรรม)  ดําเนินการจัดการประกวด

แข่งขันทักษะคหกรรมและเป็นสถานทีจัดแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  เพือคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั งที  ปีการศึกษา   จึงกําหนดกิจกรรมดังกล่าวขึ นในว ันพฤหัสบดีที และ ว ันศุกร์ที      

พฤศจิกายน    พ.ศ.  

              เพือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ อาศัยอ ํานาจ 

ตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  จึงแต่งตั ง

คณะกรรมการรับผิดชอบดังนี 

          คณะกรรมการอํานวยการ 

             นางวรรณี     บุญประเสริฐ         ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           ประธานกรรมการ 

             นายสมชัย       ก้องศักดิ ศรี         รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     รองประธานกรรมการ 

             นางทองกราว  เสนาขันธ์           รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     รองประธานกรรมการ    

             นางปานทิพย์  สุขเกษม              รองผู ้อ ํ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     รองประธานกรรมการ                                                

หน้าที   อ ํานวยความสะดวก ใหค้ ําแนะนํา ค ําปรึกษาและแก้ไขปัญหาทีอาจเกิดขึ นให้ลุล่วงไปด้วยดี 

           คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน 

            นายสมชัย    ก้องศักดิ ศรี             รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     ประธานกรรมการ  

            นางทองกราว  เสนาขันธ์            รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    รองประธานกรรมการ                                                 

           นางปานทิพย์   สุขเกษม               รองผู ้อ ํ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    กรรมการ    

           นางโสภา  พงษ์เทพูปภัมป์           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                          กรรมการ                                                                                                                                                   

           นางสาวฝนทอง     ศิริพงษ์           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                          กรรมการ 

           นางสาวศิริพร  โกมารกุล                ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          กรรมการ   

          นางสาวทัศนีย์  วงศ์เขียว                 ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          กรรมการ   



            นางลําพอง  พูลเพิม                         ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          กรรมการ   

            นางสาวภัทรนุช  ค ําดี                       ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ   

            นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต        กรรมการ   

            นางสาวนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล        ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิ           กรรมการ 

            นางสาวมณทิพย์   รอดเจริญ             ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นายณรงค์  หนูนารี                           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นายศุภกิจ  หนองหัวลิง                    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นางสาวมยุรี     มิงมงคล                   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นายสุวิท    ปินอมร                           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นายธรัตน์   บัลลังค์โพธิ                    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ์             ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

            นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์                    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          กรรมการ 

            นางสาวนงพร     จู่พิชญ ์                  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          กรรมการ 

            นางสาวลักษณา  อ ังกาบสี                ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          กรรมการและเลขานุการ 

            นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์                   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 

            นายสมุฏฏิ  ภาษาดี                           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการแลผู ้ช่วยเลขานุการ 

            ทําหน้าที . ด ําเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะคหกรรมเพือคัดเลือกตัวแทนระดับโรงเรียนใน                          

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ให้สําเร็จลุล่วงตามว ัตถุประสงค์ 

                               . ประชาสัมพันธ์สถานทีประกวดและแข่งขันรวมถึงดูแลความปลอดภยัในการแข่งขัน 

                               . ปฏิบัติหน้าทีอืนๆตามทีได้รับมอบหมาย 

3.คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

            นายสมุฏฏิ    ภาษาดี                         ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           ประธานกรรมการ 

             นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา              ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการ 

             นางสาวมีนา    โอษฐงาม                 ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการ                                               

             นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์                   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการ 

              นางสาวณัฐพร  อ้วนลํ า                    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            กรรมการ 

หน้าที . รับลงทะเบียนนักเรียนทีเข้ารักการประกวดและแข่งขันในว ันแข่งขัน 

               .สรุปรายชือนักเรียนทีเข้าร่วมการแข่งขัน 

               .สรุปผลการประกวดและแข่งขันทุกประเภทส่งฝ่ายทะเบียนละประเมินผล 

               .จ ัดทําแบบฟอร์มการรับลงทะเบียนและจัดทําป้ายตั งโต๊ะลงทะเบียนให้มองเห็นได้ชัดเจน 



.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

   นางทัศนีย์     วงศ์เขียว                      ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต             ประธานกรรมการ 

  นายสมจิตร์     แพทย์รัตน ์                 ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต              รองประธานกรรมการ 

  นางสาวลักษณา อ ังกาบสี                  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต              กรรมการ 

  นายสมุฏฏิ   ภาษาดี                           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                กรรมการ 

หน้าที      . เบิกจ่ายงบประมาณทีใช้ในการดําเนินงาน 

                . จ ัดทําบัญชีรายรับ-จ่าย ใหเ้รียบร้อยถูกต้องตามระเบียบราชการ 

 . คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครืองดืม 

    นางสาวมยุรี    มิงมงคล                  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต               ประธานกรรมการ 

    นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี     ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต         กรรมการ 

    นางสาวสาลินี  ศรีพรหม              นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ 

   นางสาวนิตยา   สุขพันธ์                นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ 

   นางสาวสุกัญญา  พิมพ์เก            นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ 

   นางสาวทัศนีย์    บุญประเสริฐ       นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการ 

   นางละออง   จ ันทร์หอม                นักการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต           กรรมการ 

  หน้าที   .จ ัดหานํ าและอาหารว่างเครืองดืมแก่คณะกรรมการ 

                .ประสานกับฝ่ายดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย 

 6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

    นางทองกราว   เสนาขันธ์             รองผู ้อ ํ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 

    นายเพชร    สาระจันทร์                ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                     กรรมการ 

    นายสมุฏฏิ     ภาษาดี                     ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                     กรรมการ 

    นายธรัตน์   บังล ังค์โพธิ               ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                     กรรมการ 

หน้าที  .ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งที  

                 ปีการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            .บริการให้ค ําปรึกษา แนะนําและอํานวยความสะดวกให้ผู ้เข้าร่วมประกวดแข่งขันและผู ้เข้าร 

. คณะกรรมการฝ่ายสถานที 

        นางทองกราว   เสนาขันธ์           รองผู ้อ ํานวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต       ประธานกรรมการ 

        นายศุภกิจ   หนองหัวลิง             ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                       กรรมการ 

        นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ 



        นายธรัตน์    บัลลังค์โพธิ            ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ 

        นายสุวินัย  พลสว ัสดิ                   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ 

        นักการภารโรงทุกคน                                                                                     กรรมการ 

   หน้าที   จ ัดสถานทีประกวดและจัดเตรียมสนามแข่งขันและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน 

   . คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

       นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์              หัวหน้างานเทคโนโลยี                             ประธานกรรมการ 

       นายสุวิท  ปินอมร                         ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                       กรรมการ 

       นายสมุฏฏิ    ภาษาดี                      ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ 

       นายธรัตน์  บัลลังค์โพธิ                 ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ 

       นายกําพล    จางจะ                        ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ 

       นางสาวสายฝน  ตระกูลไทยพิชิต  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ                                                

       นายก้องภพ  จรูญพงษ์                   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   กรรมการ                                                

หน้าที    . อ ํานวยความสะดวกด้าน เครืองเสียง และ อุปกรณ์โสตฯในบริเวณจัดงาน 

              . ทําป้าย งานบนเวที สนามใต้โดม 

              . บันทึกภาพและถ่ายวีดีโอ 

              . จ ัดทําเกียรติบัตรใหก้ับผู ้ เข้ารับการประกวดและเข่งขัน       

   . คณะกรรมการพิธีการ 

       นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์                 ครูโรงเรียนวชิรธรรม                                  ประธานกรรมการ 

       นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์                 ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                         กรรมการ 

      นางสาวสารินี  ศรีพรหม                 นักศึกษาฝึกสอน                                       กรรมการ 

   หน้าที      . เป็นพิธีกรดําเนินรายการตามกําหนดการ 

                   .จ ัดทําคํากล่าวรายงานและคํากล่าวเปิด 

 10. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

     นางทองกราว     เสนาขันธ์                  รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ประธานกรรมการ 

     นางจุฑามาศ วานิชชัง          ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ      

     นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี     ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                        กรรมการ 

     นางสาวนิตยา     สุระพันธ์                   นักศึกษาฝึกสอน                                        กรรมการ                               

หน้าที  ดูแลอาการเจ็บป่วยครู อาจารย์และนักเรียนทีเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

    



 

 11. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 

           นายเพชร    สาระจันทร์                  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                   ประธานกรรมการ 

           นางสาวภานุมาศ   ชาติทองแดง      ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                   กรรมการ 

           นักศึกษาวิชาทหาร  10  คน                          กรรมการ 

         หน้าที      1. ต้อนรับครู อาจารย์นักเรียนทีมาร่วมงาน 

           2. นําผู ้ทีข้าร่วมการแข่งขันไปยังสถานทีทีจัดประกวดการแข่งขัน 

      12. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 

           นางปานทิพย์   สุขเกษม                 รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานกรรมการ 

           นายพิราม  ภูวิชิต                            ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                       กรรมการ 

           ว่าทีร้อยตรีกิงกมล  ชูกะโรจน ์       ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                       กรรมการ 

           ว่าทีร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสว ัสดิ        ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                       กรรมการ 

           นักศึกษาวิชาทหาร 10 คน                                         กรรมการ 

          หน้าที     1 ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยเพือให้การทํางานผ่านไปด้วยดี 

           2 จัดหาสถานทีจอดรถให้คณะครูและนักเรียนทีเข้าร่วมแข่งขัน 

       3.  คณะกรรมการประเมินผล 

             นางสาวบรรจง  นาคสุวรรณ์    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                     ประธานกรรมการ 

             นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา       ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                     กรรมการ 

             นางสาวมีนา  โอษฐงาม              ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                   กรรมการ 

หน้าที      . จ ัดทําแบบประเมินในการประกวดและแข่งขัน 

               .รวบรวมและสรุปผลการประเมิน 

               .จดัทํารูปเล่มรายงานส่งฝ่ายอํานวยการรวมทั งปฏิบั ติหน้าทีอืนๆตามทีได้รับมอบหมาย 

ทั งนี   ตั งแต่ว ันที  17  เดือนกันยายน   พ.ศ. 8 

สั ง  ณ  ว ันที  17  เดือนกันยายน   พ.ศ. 8 

 

 

                                                                   (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

                                                     ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


