
 
คําสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี   ๒๔๓  / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม “รอยรักสามัคค ีถอดบทเรียนความดี จากพ่ีสูนอง”  

***************************** 

  ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒      ไดกําหนดจัดประชุมผูบรหิารสถานศึกษา
ในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒   ในหัวขอ “รอยรักสามัคคี ถอดบทเรียนความดี จากพ่ีสูนอง”  ในวันจันทรที่ ๓๐  กันยายน 
๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒๐๐ น.  ณ หองประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือใหการเตรียมความพรอมและดําเนินงาน
จัดการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัย อํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบญัญตัิระเบยีบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานดงัตอไปน้ี 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
น.ส.จินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย สุขเกษม   กรรมการ 
นายธรรมนูญ      สวนสุข                         กรรมการ  
น.ส.ภรณกมนส ดวงสวุรรณ  กรรมการ 
นายสมชยั กองศักดิศ์รี  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ อํานวยการ ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําใหการดาํเนินการตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย  
๒.  คณะกรรมการดําเนินการ 

นายสมชยั กองศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
น.ส.ภรณกมนส ดวงสวุรรณ  รองประธานกรรมการ 

นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
วาท่ี ร.ต.ประจักษ  จอมทอง  กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช คําด ี  กรรมการ น.ส.รัตยา รางกายด ี กรรมการ 
น.ส.มณทิพย   เจริญรอด กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ  กรรมการ 
นายนิพนธ          พจนสุวรรณชัย    กรรมการ            

          นายธรรมนูญ       สวนสุข              กรรมการและเลขานุการ 
          นางเกษรา         กองศักดิศ์รี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที่วางแผนดําเนินการ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ีตดิตอประสานงานแกปญหากับคณะกรรมการทุกฝาย  

๓.  คณะกรรมการฝายปฏิคมและลงทะเบียน 
นางเกษรา กองศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 

น.ส.ณัฐพร อวนล่ํา     กรรมการ น.ส.อรวรรยา ภาคคํา  กรรมการ 
น.ส.ณัฐวด ี         โพธิจักร     กรรมการ น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการ 
น.ส.พนิดา          ยอดรัก             กรรมการ          น.ส.เมธาวี         สุขเจริญ   กรรมการ 
วาท่ีรอยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์        กรรมการ           นายนพดล         คําพร            กรรมการ 
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วาท่ีรอยตรีหญงิก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน   กรรมการ         นายกิตติศักดิ ์     โฉมวิไล         กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน  ๒๐ คน   กรรมการ         นักศึกษาวิชาทหาร  ๒๐  นาย     กรรมการ                    



น.ส.สุทธิดา         แซหลอ  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ๑.   ใหการตอนรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมาประชุม 

๒.   ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
๔.  คณะกรรมการฝายพิธกีร 

นายธรรมนูญ       สวนสุข    ประธานกรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ น.ส.ลาวัลย คงแกว  กรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา      กรรมการ นายทินกร          พานจันทร         กรรมการ 

          น.ส.สุทธิดา          แซหลอ             กรรมการ  
  นางมลิวรรณ       อันพิมพ             กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ๑.  เปนพิธีกรดําเนินประชุม 

๒.   ดําเนินการพิธีมุทิตาจิตผูบริหารท่ีเกษยีณอายุราชการ 
๓.   ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
๕.  คณะกรรมการฝายสถานที่  

นายธรรมนูญ       สวนสุข    ประธานกรรมการ 
น.ส.อาภาพร      ภิระบรรณ  กรรมการ นายสุริยา           ทรัพยเฮง           กรรมการ 
นายสมศักดิ์         สวนสุข             กรรมการ           นายธวัช   แจมแจง      กรรมการ 
น.ส.ทัศนีย          บุญประเสริฐ       กรรมการ           นางวันเพ็ญ        สุขสมพืช          กรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน                          กรรมการ 
น.ส.รุงตะวัน        ทาโสต              กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ ๑.   จัดสถานท่ีตอนรับ/ประชุมใหเรียบรอย  
๒.   จัดสถานท่ีและบรรยากาศแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 
๓.   ประดับตกแตงเวที จับจีบผา จัดดอกไม ตนไม ประดับเวที ใหสวยงาม 
๔.   จัดทําปายไวนิล  รูปภาพเขากรอบของผูเกษียณ  ๑๑ ทาน 
๕.   อํานวยความสะดวกในการจราจรใหแขกท่ีมารวมงาน 
๖.   จัดทําอักษรบนเวที ขอความวา 
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๖.  คณะกรรมการนําเสนอผลการดําเนินงาน 

น.ส.ภรณกมนส ดวงสวุรรณ  ประธานกรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
วาท่ี ร.ต.ประจักษ  จอมทอง  กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช คําด ี  กรรมการ น.ส.รัตยา รางกายด ี กรรมการ 
น.ส.มณทิพย   เจริญรอด กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ  กรรมการ 
นางเกษรา           กองศักดิศ์รี         กรรมการ          น.ส.พรทิพย        นาคเกิด             กรรมการ 

 
“รอยรักสามัคค ีถอดบทเรียนความดี จากพ่ีสูนอง” 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒ 

๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ          น.ส.วิไลวรรณ      รัตนะ                กรรมการ 

น.ส.จีญาพัชญ แกมทอง กรรมการ          น.ส.ลาวัลย คงแกว              กรรมการ 

น.ส.อญัชิสา เหมทานนท        กรรมการ          น.ส.ฌัชชา ปญญาเมา         กรรมการ 

น.ส.วชิราภรณ สันตวงษ           กรรมการ           น.ส.เยาวรัตนา พรรษา             กรรมการ 

น.ส.อรวรรณ พันธุภครินทร     กรรมการ           นายอรรถพล ยตะโคตร          กรรมการ 

วาที่รอยตรหีญงิสุทธิดาแซหลอ      กรรมการ           น.ส.ภัทรนันท แดนวงศ           กรรมการ 

นายสมจิตร แพทยรัตน         กรรมการ          น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร กรรมการ 

น.ส.กมลรัตน ตระกลูสถิตมั่น    กรรมการ          น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ    กรรมการ 

นางสาวนิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย กรรมการ          น.ส.ปยวรรณ ฑิมัจฉา  กรรมการ 

น.ส.ธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ    กรรมการ          นายสมุฏฏ์ิ ภาษาดี            กรรมการ 
นายนิพนธ           พจนสุวรรณชยั    กรรมการ           นายสริุยา      ทรัพยเฮง     กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก              กรรมการ น.ส.กวินวัณณ กาฬดิษฐ          กรรมการ 

น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ            กรรมการ นายวัชระ เตงเจรญิสุข       กรรมการ 
นายสุวิท             ปนอมร    กรรมการ นายกําพล          จางจะ              กรรมการ  
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท        กรรมการและเลขานุการ 

         น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที ่ ๑. เตรียมความพรอมแหลงเรียนรูหอง ๓D , หองจริยธรรม , หองสมุด , หองอาเซียน และแหลงเรียนรูของทุกกลุม 
                สาระฯ  พรอมนําเสนออยางมีคุณภาพเม่ือมีการเยีย่มชม 
           ๒. กลุมสาระการเรียนรู และกลุมงาน นําเสนอผลการปฏิบตัิงานท่ีดี    

๓. ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   
๗.คณะกรรมการฝายดนตรีและการแสดง  

น.ส.ภรณกมนส ดวงสวุรรณ  ประธานกรรมการ 
นายสุวิท             ปนอมร    กรรมการ นายสุริยา      ทรัพยเฮง     กรรมการ 
นายจักรกฤษณ     ชยัปราโมทย    กรรมการ นายภาคภูมิ      แกวเย็น     กรรมการ 
นางนวรัตน         นาคะเสนียกุล       กรรมการ           น.ส.ภัทรนุช        คําดี                 กรรมการ  
น.ส.พิทธิดา         ปราโมทย           กรรมการ  น.ส.เมทิตา ชัยมา      กรรมการ 
น.ส.ชลิตา   บุญรักษา           กรรมการและเลขานุการ 
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หนาที ่ ๑. จัดการแสดง รําอวยพร , อานบทกลอนรอยแกวบชูาครู ประกอบการเปาขลุยบรรเลง 
๒. ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   
๘. คณะกรรมการฝายจัดเล้ียง  

นายธรรมนูญ    สวนสุข  ประธานกรรมการ 
น.ส.ศิริมา           บญุสวัสดิ์     กรรมการ น.ส.อรณัท      รัตนอําภา     กรรมการ 
น.ส.ณัฐพร อวนล่ํา     กรรมการ น.ส.สุทธิดา แซหลอ    กรรมการ 
น.ส.กิตติมา          ธรรมวิสุทธ์ิ กรรมการ น.ส.จีญาพัชญ     แกมทอง            กรรมการ 
น.ส.ณัฐวด ี         โพธิจักร     กรรมการ น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการ 
น.ส.พนิดา          ยอดรัก               กรรมการ        น.ส.เมธาวี          สุขเจริญ   กรรมการ 
วาท่ี ร.ต.หญงิก่ิงกมล ชูกะวิโรจน       กรรมการ          นางพัชรา          ไตรยวงศ            กรรมการ  
น.ส.กนกภรณ       โพธ์ิเขยีว            กรรมการ          น.ส.เกศินี          จันทรครบ          กรรมการ 
น.ส.กมลลักษณ     สรอยเงิน           กรรมการ           นายนิธิภัทร       สรอยเชื้อด ี         กรรมการ  
น.ส.อรวรรยา ภาคคํา    กรรมการ           น.ส.ศศิธร         เมืองมูล             กรรมการ 
น.ส.ธัญญธรณ       ผาลา               กรรมการ            น.ส.ธัญญฐติา     รุงสินธิติวงศ  กรรมการ  



น.ส.จีระภา           ชินภักด ี           กรรมการ           น.ส.พิทธิดา       ปราโมทย           กรรมการ 
น.ส.จินตจุฑา        เกสร                กรรมการ         นักพัฒนาทุกคน               กรรมการ 
นางทัศนีย           วงคเขียว      กรรมการและเลขานุการ 
นางเกษรา          กองศักดิ์ศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที ่ ๑. จัดอาหาร/อาหารวางใหเพียงพอแกผูประชุม 
๒. ดูแลการจัดเลี้ยงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
๙.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา  

น.ส.ภรณกมนส ดวงสวุรรณ  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร          สมนึก               กรรมการ  นายสุริยา           ทรัพยเฮง     กรรมการ

 นายจักรกฤษณ    ชัยปราโมทย       กรรมการ นายภาคภูมิ แกวเย็น     กรรมการ
 นายสิทธิชยั      มาโนชญกุล     กรรมการ นายวัชระ เตงเจริญสุข    กรรมการ 
          นายสุวิท   ปนอมร          กรรมการและเลขานุการ 
          นายกําพล จางจะ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที ่ ๑.จัดทําวีดทัีศน  

๒. จัดเตรียมอุปกรณ แสง สี เสียง ใหพรอมเพ่ือการใชงาน 
๓. บันทึกภาพน่ิง ถายวีดีทัศน 
๑๐.  คณะกรรมการฝายสนับสนุนและการเงิน  

นายสมชยั กองศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 
นายสมจิตร    แพทยรัตน   กรรมการ นายทินกร พานจันทร กรรมการ 
น.ส.พนิดา   ยอดรัก  กรรมการ นางบุญเยีย่ม       พิทักษวงค         กรรมการ 

          นางทัศนีย           วงคเขียว           กรรมการและเลขานุการ 
          นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หนาที่๑. ประสานงานเก่ียวกับขั้นตอนการเบิกจายเงิน   และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  

๑๑.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  
น.ส.พนิดา   ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมธาวี          สุขเจริญ     กรรมการ 
น.ส.ณิชพัณณ เฉลิมพันธ    กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ ๑. ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมตางๆ    
๒. สรุปผล และรายงานใหฝายบริหารและฝายท่ีเก่ียวของทราบ 

 
           ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสัง่ ปฏิบตัิหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เปนไปตามกรอบการปฏบิัตงิานอยางเต็มกําลงั
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดแีกโรงเรียนและทางราชการตอไป 
 
  ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี     ๒๓    เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี    ๒๓    เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

    
       (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการจัดงาน 
การประชุม “รอยรักสามัคคี ถอดบทเรียนความดี จากพ่ีสูนอง” 

วันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

**************************************************** 
๐๘.๐๐ น.- คณะผูบรหิารสถานศึกษา และคณะผูบรหิารการศึกษา สพม. เขต ๒ลงทะเบียน 
                     - ตอนรับผูบริหารเกษียณเชิญเขาหองรบัรอง Meetting Room    อาคาร ๗ ช้ัน ๒  
๐๙.๐๐ น.- ผูเขาประชุม พรอมกันทีห่องประชุม Conferenc  Room 
                     - พล.อ.ต.มล. เฉกฉันท  เกษมสันต  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   กลาวตอนรับ  
                     - ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย   พรอมกบัพบปะพูดคุยกบัผูบรหิาร   และเปดกิจกรรม “รอยรักสามัคคี ถอดบทเรียนความดี 
จากพีสู่นอง” 
                      - พิธีกร เชิญผูบริหารเกษียณทั้ง ๑๑ ทาน  ข้ึนบนเวท ี
                            - นักศึกษาวิชาทหาร  ๑๑ นาย ถือเกาอี้ข้ึนวางบนเวที ประจําจุด  อยางเปนระเบียบ สวยงาม 
                            - คณะกรรมการสภานักเรียน พาผูบริหารเกษียณ ข้ึนน่ังบนเวที ประจําจุด   
                            - ตัวแทนกรรมการนักเรียน  มอบมาลัยกร แกผูบริหารเกษียณ 
                      - พิธีกร เชิญ ดร.นิวัตร  นาคะเวช  กลาวถอดรหสับทเรียนความดี จากพี่สูนอง ในบทบาทอดีตรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประธานที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                    - พิธีกร เชิญ ผ.อ.ปรีชา  จิตรสงิห  กลาวถอดรหสับทเรียนความดี จากพี่สูนอง ในบทบาทอดีต
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และรองประธานที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
                      - พิธีกร เชิญ ผอ.ภักดี  คงดํา  กลาวถอดรหสับทเรยีนความดี จากพี่สูนอง ในบทบาทอดีต
ผูอํานวยการโรงเรียน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 



                      - กิจกรรม “รอยรักสามัคคี ถอดบทเรียนความดี จากพี่สูนอง”  โดยผูบริหารเกษียณ  กลาว
ความรูสึก , เลาประสบการณ , บทเรียนจากการบรหิาร 

                     - อัญเชิญ  พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร. ๙  
พระราชทานแกคณะผูบริหาร 

                      - เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
-ดร.นิวัตร  นาคะเวช  มอบหนังสือ  แกผูบรหิารที่เกษียณ 
                      - ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
มอบรูปภาพ เพื่อเปนที่ระลึก 
๑๑.๐๐ น.- เย่ียมชมแหลงเรียนรู  
๑๒.๐๐ น.- รับประทานอาหารกลางวัน 

******************************************************* 


