
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๑๓๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเทศน์มหำชำติ  เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

******************************** 
                 ตามที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต        สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มลูนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม  คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ชมรมครฯู โรงเรียนวชริธรรมสาธิต   คณะครูบุคลากร  นักเรียน  นักพัฒนา  
ผู้ปกครอง  ผู้ประกอบการร้านคา้   ห้างร้านและชุมชนใกล้โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติ  เนื่องในวันสถาปนา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ในวนัที่ ๒๕ – ๒๖   กรกฏาคม  ๒๕๖๒   ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อให้การจัด
งานเทศน์มหาชาติ ดังกลา่ว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พทุธศักราช  ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑.  พระพิพัฒนกิจวิธาน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
           ๒.  พระครูภาวนาสงัวรกิจ                         ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
           ๓.  พล.อ.ต.มล เฉกฉันท์  เกษมสันต์  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.  นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์            นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
           ๕.  พล.ท.นายแพทย์ค ารณ หะวนิช               นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
 ๖.  นายอ านวย  ศรีตระกูลทรัพย์            ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
           ๗.  นายพงษ์อานันต์  เซ่งไพเราะ                  ประธานมูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม 
           ๘.  นายสมยศ  แม้นสงวน                          ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 ๙.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
 ๑๐.คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
 ๑๑.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    กรรมการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  สนบัสนนุ แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๑. น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปานทิพย ์  สุขเกษม     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธรรมนูญ      สวนสุข        รองประธานกรรมการ  

๔. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์    รองประธานกรรมการ    
           ๕. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง        กรรมการ 
           ๖. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต                 กรรมการ 
           ๗. นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน ์    กรรมการ 
           ๘. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก     กรรมการ 
           ๙. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์               กรรมการ 
           ๑๐. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
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           ๑๑. ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์     จอมทอง     กรรมการ 
 ๑๒. นางพัชรา  ไตรยวงศ ์    กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี              กรรมการ 
 ๑๔. นางธัญญา  สติภา         กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด    กรรมการ 
 ๑๖. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย    กรรมการ 
 ๑๗. นางนลินพร  สมสมัย                กรรมการ 
 ๑๘. น.ส.ภัทรนุช  ค าดี     กรรมการ 
 ๑๙. น.ส.พนิดา               ยอดรัก                                   กรรมการ 
 ๒๐. นายสุมังครัตน ์ โคตรรมณี     กรรมการ 
 ๒๑. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๒๒. นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๒๓. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์    กรรมการ 
 ๒๔. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๒๕. นายศราวธ  คารมหวาน    กรรมการ 
 ๒๖.นายชัยวฒัน ์  ผ่องสังข์      กรรมการ 
           ๒๗. นายชนเมธ ี  ศรีษะเทือน    กรรมการ 
           ๒๘. นายอรรถพล  ยตะโครต    กรรมการ 
           ๒๙. ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
           ๓๐. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น               กรรมการ 
           ๓๑. นางมลิวรรณ  อันพิมพ์                กรรมการ 
 ๓๒. นายสมชยั  ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๓. นางทัศนีย ์  วงค์เขียว       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๔. นางเกษรา               ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 ๒. ติดต่อประธานในพิธีเปิดและนิมนต์พระ 
 ๓. ด าเนินการจัดการเทศน์มหาชาติ ในวนัที่  ๒๕ – ๒๖   กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   
 ๑. นายธรรมนูญ  สวนสุข       ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต       รองประธานกรรมการ 
 ๓. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล    กรรมการ 
           ๕. น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๖. น.ส.จีญาพัชญ์            แกม้ทอง      กรรมการ 
 ๗. น.ส.กิตติมา               ธรรมวิสุทธิ ์    กรรมการ 
 ๘. น.ส.กมลลักษณ์          สร้อยเงิน                กรรมการ 
 ๙. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน      กรรมการ 
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 ๑๐.นักการภารโรง      กรรมการ 
 ๑๑.นายศุภกิจ  หนองหัวลิง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.   ผูกผ้าหน้าเวที หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. ประดิษฐ์ตัวอักษรบนเวทีและจดัป้ายนิเทศก าหนดการจัดงาน 
๓. จัดท าไวนิล ประชาสัมพันธ์ งานเทศน์มหาชาติ 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยทุนกำรศึกษำ 
 ๑. น.ส.ธนิดา  ไชยสนุทรกิตต ิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศิรวิชญ ์  ประยูรวิวัฒน ์    กรรมการ 
 ๓. น.ส.วนิดา  ตนภ ู     กรรมการ 
 ๔. น.ส.พรทิพย์  นาคเกิด     กรรมการ 
 ๕. นายสุมังครัตน์            โคตรมณี      กรรมการ 
 ๖. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๗. นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๘. น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์    กรรมการ 
 ๙. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๑๐. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
 ๑๑. นายศราวุธ           คารมหวาน    กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๒. นางอาภาภรณ ์ อริวัน                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  จัดหาทุนและนักเรียนที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินพิธีมอบทนุการศึกษา 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 
 ๑. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน ์    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ธัญญ์ฐิตา  รุ่งสินธิติวงศ ์    กรรมการ 
 ๕. น.ส.ธัยญ์ธรณ์  ผาลา     กรรมการ 
 ๖. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า     กรรมการ 
 ๘. นายสุพฒันช์ัย  พงษ์เกสา    กรรมการ  
 ๙. นางทัศนยี ์  วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำที่ ๑.   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและจัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 

๒. รวบรวมเอกสารเรื่องเทศน์มหาชาติจัดท ารูปเล่ม 
๓. จัดท าแผน่พับ  จ านวน  ๑,๐๐๐ แผ่น เอกสารส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
๔. จัดพิมพ์ใบฎีกาเทศน์มหาชาติจ านวน  ๑๗,๐๐๐ ใบ 
๕. จัดท าแผนผังการจัดงาน 
๖. จัดพิมพ์หนังสือหนังสือขอบคุณ/ใบเสร็จรับเงินเทศน์มหาชาติ ตามระดับที่ก าหนด 
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๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 ๑. นายธรรมนูญ  สวนสุข               ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว     กรรมการ 
 ๓. นางทิพย์จนัทร ์ หงษา          กรรมการ 
 ๔. นายอรรถพล  ยตะโครต    กรรมการ 
 ๕. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๖. ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๗. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
 ๘. นายชัยวฒัน ์  ผ่องสังข์      กรรมการ 
 ๙. นายสมพร  โพธ์ศรี     กรรมการ 
 ๑๐.นายชนเมธี  ศรีษะเทือน    กรรมการ 
 ๑๑.นายทินกร  พานจนัทร ์    กรรมการ 
 ๑๒.นายศราวุธ            คารมหวาน    กรรมการ 
 ๑๓.นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล      กรรมการ 
 ๑๔.นายชนินทร ์  บัวแจ้ง        กรรมการ 
           ๑๕.ครูที่ปรึกษาทุกระดับชัน้      กรรมการ 
 ๑๖.นางมลิวรรณ  อันพิมพ์      กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๗.น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  ประชาสัมพันธ์เร่ืองการเทศน์มหาชาติ ประวตัิความเปน็มา ตลอดจนอานสิงส์ของการท าบญุเทศน์ 
                มหาชาติให้กับครู นักเรียน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมฟงัและร่วมท าบุญเทศน์มหาชาติ 

๒. ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายทุกวันในเวลาเช้า 
๓. เป็นพิธีกรในงานเทศน์มหาชาต ิ
๔. ประสานงานดา้นการปิดปา้ยประกาศตามสถานทีต่่างๆ 
๕. เชิญชวนชุมชนเข้าร่วมงาน 
๖. เล่าประวัตโิดยย่อของกัณฑ์ต่างๆทุกวัน 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีอุปการคุณในการเทศน์มหาชาติ 

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำยได ้
 ๑.  น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายธรรมนูญ      สวนสุข        รองประธานกรรมการ 
 ๔.  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์    รองประธานกรรมการ  
 ๕.  นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน ์    กรรมการ 
 ๖.  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์    กรรมการ 
           ๗.  นายสุมังครัตน ์ โคตรมณ ี                กรรมการ 
            ๘.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
           ๙.  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล                กรรมการ 
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 ๑๐. ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๑๑. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์              กรรมการ 
            ๑๒. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๑๓. นายศราวุธ              คารมหวาน    กรรมการ 
 ๑๔. นายอรรถพล            ยตะโครต    กรรมการ 
            ๑๕. น.ส.กุลยา  บูรพางกูร    กรรมการ  
            ๑๖. นายชัยวฒัน์             ผ่องสังข์      กรรมการ 
            ๑๗. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
 ๑๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน                        กรรมการ 
 ๑๙. นายสมชยั  ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. นายสมจิตร์              แพทย์รัตน์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑.   ส่งเอกสารถึงผู้ปกครองเพื่อเชิญชวนร่วมท าบุญ 

๒. ส่งหนังสือเชิญชวนหนว่ยงานตา่งๆในชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมท าบุญ 
๓. จัดกิจกรรมน านักเรียน เชิญชวนร่วมท าบุญ 
๔. รวบรวมเงินท าบุญสง่หัวหน้าคณะสีและหัวหนา้คณะสีน าส่งกลุม่บริหารงบประมาณ 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญกิ 
 ๑.  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน ์    กรรมการ 
 ๓.  นายทินกร  พานจนัทร ์    กรรมการ 
 ๔.  นายสิรวิชญ์              ประยูรวิวัฒน์     กรรมการ 
 ๕.  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์    กรรมการ 
 ๖.  น.ส.ศศิธร  เมืองมูล     กรรมการ  
 ๗.  นางทัศนยี ์  วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญเทศน์มหาชาติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
 ๒. เตรียมปัจจัยเพื่อถวายพระองค์เทศน์ และพระเจริญพระพุทธมนต์ 
 ๓. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๔. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงยอดเงินบริจาค 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎิคมและต้อนรับ 
 ๑.  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์    ประธานกรรมการ 
           ๒.  นายธรรมนูญ      สวนสุข        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  น.ส.ภัทรนุช  ค าดี     กรรมการ 
 ๔.  นางธัญญา  สติภา     กรรมการ 
 ๕.  น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด    กรรมการ 
           ๖.  น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี    กรรมการ 
 ๗.  ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์       จอมทอง     กรรมการ 
 ๘.  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
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 ๙.  นางพัชรา  ไตรยวงศ ์    กรรมการ 
 ๑๐.นางนลินพร  สมสมัย     กรรมการ 
 ๑๑.นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย    กรรมการ 
 ๑๒.ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์    กรรมการ 
 ๑๓.คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
 ๑๔.นางปานทพิย ์  สุขเกษม     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕.น.ส.นฤมล  รับส่ง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ต้อนรับ -  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
  -  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                      -  คณะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
                      -  คณะมูลนธิิการศึกษาโสภณวชิรธรรม 
  -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
                      -  คณะชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  -  คณะครู นักเรียนที่มาร่วมงาน 
  -  แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
 ๑.  นางมลิวรรณ  อันพิมพ์      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมพร  โพธิ์ศรี     กรรมการ 
           ๓.  นายชัยวฒัน ์  ผ่องสังข ์     กรรมการ 
 ๔.  นายชนินทร ์  บัวแจ้ง     กรรมการ 
 ๕.  นางทิพย์จนัทร์           หงษา     กรรมการ 
 ๖.  น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการ 
 ๗.  น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  ด าเนินรายการ ตามก าหนดการ 
 ๒.  ประสานงานกับฝา่ยตา่งๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และดูแลพระสงฆ ์
 ๑.  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์    ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี    รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นายกิตติศักดิ์  โฉมวิไล        กรรมการ  
 ๔.  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์    กรรมการ 
 ๕.  นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๖.  นายปวิตร  สมนึก     กรรมการ 
 ๗.  นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา    กรรมการ 
 ๘.  น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล    กรรมการ 
 ๙.  น.ส.วทันยา  ใจนันตา     กรรมการ 
 ๑๐.น.ส.อัญชนา  แซ่จิว     กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ    กรรมการ 
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 ๑๒.น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ     กรรมการ 
 ๑๓.น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๑๔.น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง     กรรมการ 
 ๑๕.น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ     กรรมการ 
 ๑๖.น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร     กรรมการ 
 ๑๗.น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภครินทร ์    กรรมการ 
 ๑๘.น.ส.พรทิวา  สมเนตร์     กรรมการ 
 ๑๙.ว่าที่ร.ต.หญิง ปริยากร งามตรง                 กรรมการ 
 ๒๐.นักศึกษาฝึกสอน วิชาสังคมศึกษาฯ                                           กรรมการ 
 ๒๑.น.ส.ชื่นกมล  คงหอม        กรรมการและเลขานุการ  
 ๒๒.นายอรรถพล             ยตะโครต              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  เตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิด 
 ๒.  จัดล าดับขัน้ตอนของพิธีการและด าเนนิการตามล าดบั 
 ๓. จัดอุปกรณ์กรวดน้ าให้เจ้าภาพทุกกัณฑ์ รวมทั้งดอกไม้ธูปเทยีนและดอกไมช้ยัญโต 
 ๔. เตรียมปัจจัยและเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระองค์เทศน์มหาชาติ 
 ๕. จัดนักเรียนรับบริจาคในหอประชุม จัดเตรียมข้าวตอกดอกไม้ 
 ๖. ต้อนรับ ดูแลปฎิบัตพิระสงฆจ์ากวัดต่างๆ 
 ๗. ประสานงานกับฝา่ยอาหาร เคร่ืองดื่มส าหรับถวายพระ 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดอำหำรคำว-หวำน และน้ ำดื่ม 
 ๑.  นายธรรมนูญ  สวนสุข        ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายศุภกิจ  หนองหัวลิง    รองประธานกรรมการ 
           ๓.  นางพัชรา                 ไตรยวงศ์     กรรมการ 
           ๔.  น.ส.จีญาพัชญ์            แก้มทอง     กรรมการ 
 ๕.  น.ส.กิตติมา               ธรรมวิสุทธิ ์    กรรมการ 
           ๖.  น.ส.กนกภรณ์            โพธิ์เขียว     กรรมการ 
 ๗.  น.ส.เกศินี                 จันทร์ครบ    กรรมการ 
 ๘.  นายนิธิภัทร์               สร้อยเชื้อดี    กรรมการ 
 ๙.  นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช     กรรมการ 
 ๑๐.นักพัฒนาทุกคน      กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.น.ส.กมลลักษณ์         สร้อยเงิน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  จัดอาหารคาว-หวาน ส าหรับเลี้ยงพระเชา้ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจัดอาหารปิน่โต ๙ เถา  
                เลี้ยงเพล   ส าหรบัพระองค์เทศน ์
 ๒.  จัดเตรียมน้ าดื่มส าหรับพระสงฆ์ ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในแตล่ะกัณฑ์และงานวันสถาปนา
โรงเรียน 
 ๓. จัดอาหารกลางวันและน้ าดื่มส าหรับนักเรียนวงดนตรีไทย 
 ๔. จัดอาหารกลางวันและน้ าดื่มให้กับผู้ที่มาฟังเทศน์มหาชาติ 
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๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงและดนตรีไทย 
 ๑.  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล    รองประธานกรรมการ 
 ๓. น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ ์    กรรมการ 
 ๔. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์    กรรมการ 
 ๕. น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการ  
 ๖. นักศึกษาฝึกสอน ศิลปศึกษา     กรรมการ 
 ๗. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  จัดดนตรีไทยเพื่อบรรเลงเพลงขณะเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๒.  จัดการแสดงประกอบการเทศน์ตามความเหมาะสม 
๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมอุปกรณ์ติดกัณฑ์เทศน์ 
 ๑. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล    กรรมการ 
 ๓. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๔. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
 ๕. นางทัศนยี ์  วงค์เขียว     กรรมการ 
 ๖. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการ 
 ๗. น.ส.ธัญญ์ฐิตา  รุ่งสินธิติวงศ ์    กรรมการ 
 ๘. น.ส.ธัยญ์ธรณ์  ผาลา     กรรมการ 
 ๙. น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า     กรรมการ 
 ๑๐.นักพัฒนาทุกคน      กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมถังหรืออุปกรณ์และไม้ติดกัณฑ์เทศน์ , เงินส าหรับโปรยทาน 
 ๒.  ออกแบบตกแต่งพุ่มเทศน์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ 
 ๓.  ประสานงานกับฝา่ยประชาสัมพันธ์ 
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน 
 ๑.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.นฤมล  รับส่ง                รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสุมังครัตน ์ โคตรมณ ี    กรรมการ 
 ๔.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๕.  นายกิติศักดิ์            โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๖.  น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์    กรรมการ 
 ๗.  นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๘.  นายศราวุธ                คารมหวาน    กรรมการ 
 ๙.  นายชนเมธี                ศรีษะเทือน    กรรมการ 
 ๑๐.นายอรรถพล  ยตะโครต    กรรมการ 
 ๑๑.น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
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 ๑๒.น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์                 กรรมการ 
 ๑๓.นายชัยวฒัน ์  ผ่องสังข์      กรรมการ  
 ๑๔.คณะกรรมการสภานักเรียน                กรรมการ 
 ๑๕.ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่ ๑. ประชุม นัดหมาย แจ้งก าหนดการ เตรียมความพร้อมแก่นักเรียน 
 ๒. ประชาสัมพันธน์ักเรียนในการจัดงานเทศน์มหาชาติ และร่วมกันท าบญุกัณฑ์ทีน่ักเรียนแต่ละห้องเป็นเจ้าภาพ 
 ๓. อบรม ตักเตือน ขอความร่วมมือเก่ียวกับมารยาทในการฟัง การรู้จักกาลเทศะและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 
           ๔. ควบคุมดูแลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามก าหนดการ 
๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง-เสียง ถ่ำยภำพและวีดิทัศน์ 
 ๑.  นายสุวิท  ปิ่นอมร     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปวิตร  สมนึก     กรรมการ 
 ๓.  นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์    กรรมการ 
 ๔.  นายภาคภูม ิ  แก้วเย็น     กรรมการ 
 ๕.  นายก าพล  จางจะ     กรรมการ 
 ๖.  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    กรรมการ 
 ๗.  นายสิทธชิัย  มาโนชญ์กุล    กรรมการ 
 ๘.  นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข    กรรมการ 
 ๙.  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    กรรมการ 
 ๑๐.นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์    กรรมการ 
 ๑๑. นายสมุฎฎิ ์  ภาษาด ี     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  เตรียมเครื่องเสียงและแสงทกุจุด 

๒. ท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ การจัดงาน 
๓. บันทึกภาพและวีดทีัศน์ตลอดการจัดงานเทศน์มหาชาติ 
๔. หลังเสร็จงานให้รวบรวมภาพนิ่งและวีดีทัศนท์ั้งหมดใส่แผน่ซีดีสง่มอบต่อกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อ

จัดท า VCD แฟ้มภาพเสนอผู้บรหิารต่อไป 
๑๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 ๑.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล     ชูกะวิโรจน ์    กรรมการ 
 ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร      กรรมการ 
 ๔.  นายสุมังครัตน ์ โคตรมณ ี    กรรมการ 
 ๕.  นายสชุาต ิ  รัตนเมธากูร    กรรมการ 
           ๖.  นายสัณห์                 พินิจมณีรัตน ์    กรรมการ 
           ๖.  นักพัฒนาทุกคน      กรรมการ 
           ๗.  ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
           ๘.  นายกิติศักดิ์              โฉมวิไล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.  บริหารและจัดการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถแก่แขกที่มาร่วมงาน 

๒. ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ตลอดการจัดงานเทศน์มหาชาต ิ



-  ๑๐  - 
๑๘. ฝ่ำยพยำบำล 
 ๑. น.ส.จุฑารัตน ์  เกาะหวาย    ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.พรวลี  สุขสอาด     กรรมการ 
 ๓. น.ส.กุลยา  บูรพางกูร                         กรรมการ 
           ๔. นายศักรินทร์              ศรีตระกูล                                            กรรมการ  
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้พร้อม 
           ๒. ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น เม่ือมีผู้ป่วย 
๑๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๑.  น.ส.พนิดา  ยอดรัก     ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ     กรรมการ 
 ๓. น.ส.ณิชพัณณ ์  เฉลิมพันธ ์    กรรมการ 
หน้ำที่ ด าเนินการประเมินผล/ สรปุผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 
 ขอให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มีชื่อตามค าสั่งนี้ ปฎบิัติหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติสืบไป 
 

  ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตัง้ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
บังเกิดผลดีกับทางราชการ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่    ๑๒    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                              
             (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 


