
                                      
 ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                     

ที่  ๒๙๘  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนพระรำชทำนเพลิงศพ พระรำชวชิรโสภณ(น.ธ.เอก,ป.ธ.๕.,BA.) 

******************************** 
                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกบัณฑิตย ์มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทน
พระองค์ ในการออกเมรุพระราชทานเพลงิศพ พระราชวชิรโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร                               
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  วันอาทิตยท์ี่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒   และคณะสงฆไ์ด้ก าหนดงานบ าเพ็ญกุศลในการ
พระราชทานเพลงิศพ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร   เพื่อให้การปฏิบัติงาน
พระราชทานเพลงิศพ พระราชวชิรโสภณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.๕.,BA.) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังตอ่ไปนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑. น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการ 
  ๓. นายธรรมนูญ      สวนสุข      กรรมการ  
          ๔. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  กรรมการ      
  ๕. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน า  สนบัสนุน แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนนิการ 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  ๑. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปานทิพย ์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายธรรมนูญ      สวนสุข      รองประธานกรรมการ  

๔. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  รองประธานกรรมการ    
           ๕. น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์      กรรมการ 
             ๖. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต               กรรมการ 
             ๗. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
             ๘. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการ 
             ๙. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา             กรรมการ 
             ๑๐.ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์     จอมทอง   กรรมการ 
             ๑๑.นางพัชรา  ไตรยวงศ ์            กรรมการ 
  ๑๒.น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
  ๑๓.นางธัญญา  สติภา                       กรรมการ 
  ๑๔.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  ๑๕.นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
 



 -๒- 
 
             ๑๖.นางนลินพร  สมสมัย             กรรมการ 
  ๑๗.น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
  ๑๘.นายสุมังครัตน ์ โคตรมณี   กรรมการ 
  ๑๙.นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  ๒๐.นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ 
  ๒๑.น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
  ๒๒.นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   กรรมการ 
  ๒๓.นายศราวธ  คารมหวาน  กรรมการ 
  ๒๔.นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๕.นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๖.นางเกษรา               ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
๒. ติดต่อประสานงาน พระครูภาวนาสังวรกิจ(โทร.๐๖๑-๕๔๕ ๑๖๕๒ พระปลัดอานนท์      
    (๐๘๕-๐๖๔ ๑๒๖๙) 
๓. ด าเนินงานพระราชทานเพลงิศพ พระราชวชิรโสภณ(น.ธ.เอก,ป.ธ.๕.,BA.) ตั้งแต่วันที่     
    ๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องไทยธรรมและจัดท ำของที่ระลึก  
  ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพัชรา  ไตรยวงศ์   กรรมการ 
  ๓. น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
  ๔. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
             ๕. น.ส.ปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 
  ๖. นางทัศนยี ์  วงค์เขียว     กรรมการ 
  ๗. นางเกษรา                 ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  ๘. นางสุภาภรณ์             ภู่ระหงษ์              กรรมการ 
  ๙. น.ส.อัญชนา               แซจ่ิว        กรรมการ 
  ๑๐.น.ส.ทิพวรรณ           โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
  ๑๑. น.ส.วทันยา              ใจนันตา              กรรมการ 
  ๑๒. น.ส.พรทิวา              สมเนตร        กรรมการ 
  ๑๓. น.ส.ธัญญ์ฐิตา รุ่งสินธิติวงศ ์  กรรมการ 
  ๑๔. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา  กรรมการ 
  ๑๕. น.ส.ธัยญ์ธร  ผาลา   กรรมการ 
  ๑๖. น.ส.ณิชา  แสงทอง   กรรมการ 
  ๑๗. นายสุพฒันช์ัย พงศ์เกสา  กรรมการ 
  ๑๘.น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า   กรรมการ 
  ๑๙.น.ส.ทรงพร  อรุณรัมย์   กรรมการ 
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หน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมเคร่ืองไทยธรรม และของที่ระลึกส าหรับแจกในงานทุกอย่าง จัดสถานที่เก็บ 
     วางให้เหมาะสม ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวก และน าออกจ่ายในวนังานให้  
     ครบถ้วนเรียบร้อย 

              ๒.  ประสานความร่วมมือ การจัดเตรียมเคร่ืองไทยธรรม และของที่ระลึก กับคณะครูและ 
      บุคลากรโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต กศน.เขตพระโขนง และโรงเรียนสบืสาน 
      วัฒนธรรมลา้นนา 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   
  ๑. นายธรรมนูญ  สวนสุข     ประธานกรรมการ 
  ๒. น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์     กรรมการ 
  ๓. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต      กรรมการ 
  ๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์                     กรรมการ 
           ๕. นักพัฒนาทุกคน                         กรรมการ 
  ๖. นักศึกษาวิชาทหาร            กรรมการ 

หน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมสถานที่ต่างๆ ในบริเวณจัดงาน เครื่องประกอบในพิธี พร้อมด้วยสิ่งของ 
     ส าหรับใช้งาน 
๒. จัดเตรียมสถานที่รับรองให้เรียบร้อย  ประดับตกแต่งสถานที่ทุกแห่ง 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆที่เก่ียวข้อง  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร/อำหำร และเครื่องดื่ม 
  ๑.  นายธรรมนูญ  สวนสุข   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม      รองประธานกรรมการ 
  ๓.  น.ส.นฤมล  รับส่ง        กรรมการ 
            ๔.  นายสาธิต                 แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
             ๕.  นายศราวุธ                คารมหวาน   กรรมการ 
  ๖.  นายอภิวัฒน์              บญุอ่อน    กรรมการ 
             ๗.  น.ส.กมลรัตน์             ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการ 
  ๘.  นายนพดล                ค าพร             กรรมการ 
             ๙.  น.ส.จีญาพัชญ์            แกม้ทอง   กรรมการ 
  ๑๐.น.ส.กิตติมา               ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  ๑๑.น.ส.เกศินี                 จันทร์ครบ  กรรมการ 
  ๑๒.นายนิธิภัทร์               สรอ้ยเชื้อดี  กรรมการ 
  ๑๓.น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์  กรรมการ 
  ๑๔.น.ส.กมลลักษณ์         สร้อยเงิน              กรรมการ 
             ๑๕.น.ส.กนกภรณ์            โพธิ์เขียว   กรรมการ 
  ๑๖.คณะครูและบุคลากรจิตอาสา              กรรมการ 
  ๑๗.คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนจิตอาสา กรรมการ 

หน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มถวายพระภิกษุสามเณร และผู้มาร่วมงาน        
     เร่ิมบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒   
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๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
  ๑.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม      ประธานกรรมการ 
             ๒.  นายธรรมนูญ  สวนสุข      รองประธานกรรมการ    
             ๓.  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  รองประธานกรรมการ    
  ๔.  ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล     ชูกะวิโรจน ์  กรรมการ 
  ๕.  นายสุมังครัตน ์ โคตรมณี   กรรมการ 
           ๖.  นายสัณห์                 พินจิมณีรัตน์  กรรมการ  
             ๗.  นายกิติศักดิ์              โฉมวิไล    กรรมการ 
             ๘.  นักศึกษาวิชาทหาร    กรรมการ 
             ๙.  นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 

หน้ำที่ ๑.  บริหารและจัดการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถ 
     แก่แขกที่มาร่วมงาน 
๒.  ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ตลอดการปฏิบัตงิานพระราชทานเพลงิศพ 

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง-เสียง ถ่ำยภำพและวีดิทัศน์ 
  ๑.  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  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 ี   กรรมการ 
  ๑๒.นายสุชาต ิ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
  ๑๓.นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑.  ติดตั้งระบบทีวีวงจรปดิ 
๒. บันทึกภาพและวีดทีัศน์ตลอดการปฏิบัติงานพระราชทานเพลิงศพ 

๓. ประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎิคมและต้อนรับ 

       ๘.๑  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  จ ำนวนครู  ๒๔ คน  
นักเรียน ๑๐  คน (ครูแต่งกำยชุดไว้ทุกข์สดี ำ/นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน)  เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำร            
ฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ มีรำยชื่อดังนี้ 
  ๑.  นายสมชัย           ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางปานทิพย ์  สุขเกษม      รองประธานกรรมการ 
             ๓.  นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์             กรรมการ 
            ๔.  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
             ๕.  ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
             ๖.  น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย ์  กรรมการ 
             ๗.  นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
             ๘.  น.ส.สุนทร ี  วีระปรีชา  กรรมการ 
             ๙.  น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง             กรรมการ 
             ๑๐. น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการ 
             ๑๑. น.ส.อโนชา  โปซิว    กรรมการ 
             ๑๒. น.ส.อุษณีษ์  อ่อนแท้    กรรมการ 
             ๑๓. น.ส.ทวินันท ์  ใสขาว    กรรมการ 
            ๑๔.  น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข              กรรมการ 
             ๑๕. น.ส.สุมังครัตน ์ โคตรมณี   กรรมการ 
  ๑๖. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  ๑๗. นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ 
  ๑๘. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
  ๑๙. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   กรรมการ 
  ๒๐. นายศราวธ  คารมหวาน  กรรมการ 
      ๒๑. น.ส.ศศิตา            อยู่ยืน       กรรมการ  
  ๒๒. น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมการ  
             ๒๓. นักเรียนจิตอาสา จ านวน ๑๐๐ คน  กรรมการ 
             ๒๔. น.ส.ภัทรนุช  ค าดี             กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ -  เข้าร่วมงานพิธี รับผิดชอบประสานงาน ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ  
   และผู้มาร่วมงาน ได้รบัการรับรองสมเกียรติฐานานุรูป  

   -  ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน และเชญิไปตามจุดตา่งๆ ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้ 
              -  อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาร่วมงาน  
              -  ประสานงานให้แก่สื่อเพื่อประชาสัมพันธง์าน อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 
              -  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



 
-๖- 

       ๘.๒  วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๑๙.๐๐ น.  จ ำนวนครู  ๒๘ คน  นักเรียน ๑๐  คน
(ครูแต่งกำยชุดไว้ทุกข์สดี ำ/นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน)  เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ มี
รำยชื่อดังนี ้
             ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ    
             ๒. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการ 
             ๓. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา             กรรมการ 
             ๔. ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์       จอมทอง   กรรมการ 
             ๕. นางพัชรา  ไตรยวงศ ์            กรรมการ 
  ๖. น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
  ๗. นางธัญญา  สติภา                       กรรมการ 
  ๘. น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ 
  ๙. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
             ๑๐.นางนลินพร  สมสมัย             กรรมการ 
  ๑๑.น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
             ๑๒.นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
             ๑๓.นางสุมิตรา   สุวรรณธาดา  กรรมการ 
             ๑๔.นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 
             ๑๕.นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   กรรมการ 
             ๑๖.น.ส.อัญชนา  แซ่จิว   กรรมการ 
            ๑๗.น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
             ๑๘. น.ส.วทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 
             ๑๙. น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ   กรรมการ 
             ๒๐.น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร   กรรมการ 
             ๒๑.นายอรรถพล  ยตะโคตร  กรรมการ  
             ๒๒.นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
             ๒๓.น.ส.ชื่นกมล  คงหอม   กรรมการ 
             ๒๔.น.ส.พรทิวา  สมเนตร์   กรรมการ 
             ๒๕.ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง   กรรมการ 
             ๒๖.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา    แซห่ล่อ   กรรมการ 
             ๒๗. นักเรียนจิตอาสา จ านวน  ๑๐ คน           กรรมการ 
             ๒๘. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ -  เข้าร่วมงานพิธี รับผิดชอบประสานงาน ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ  
    และผู้มาร่วมงาน ได้รับการรับรองสมเกียรติฐานานุรูป  

   -  ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน และเชญิไปตามจุดตา่งๆ ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้ 
              -  อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาร่วมงาน  
              -  ประสานงานให้แก่สื่อเพื่อประชาสัมพันธง์าน อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 
              -  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 



-๗- 
 
       ๘.๓  วันเสำร์ที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๑๔.๐๐-๑๙.๐๐ น.  จ ำนวนครู  ๓๘ คน  นักเรียน 
๑๐  คน(ครูแต่งกำยชุดปกติขำวไว้ทุกข์/นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน)  เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
และต้อนรับ มีรำยชื่อดังนี้ 
  ๑. นายสมชัย           ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
             ๒. น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
             ๓. นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
             ๔. นางทิพย์จนัทร ์ หงษา   กรรมการ 
             ๕. นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
             ๖. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
            ๗. น.ส.อรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
             ๘. นายสชุาต ิ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
             ๙. น.ส.กวินวัณณ ์  กาฬดิษฐ ์            กรรมการ 
             ๑๐. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
             ๑๑. น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร ์  กรรมการ 
             ๑๒. น.ส.วิไลพรรณ คงดี     กรรมการ 
             ๑๓. น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ    กรรมการ 
             ๑๔. น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ 
             ๑๕. นายศักรินทร์  ศรีตระกูล    กรรมการ 
             ๑๖. นายชนินทร ์  บัวแจ้ง     กรรมการ 
             ๑๗. น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์    กรรมการ 
             ๑๘. น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน               กรรมการ 
             ๑๙. น.ส.ปรารถนา รุ่งเรือง     กรรมการ 
             ๒๐. น.ส.จินต์จุฑา  เกสร     กรรมการ 
             ๒๑. นายนพดล  ค าพร     กรรมการ 
             ๒๒. นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์               กรรมการ 
             ๒๓. น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา    กรรมการ 
             ๒๔. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์              กรรมการ 
             ๒๕. น.ส.เยาวรัตนา พรรษา     กรรมการ 
             ๒๖. น.ส.วณิชชา  เอนกวิธวิทยา    กรรมการ 
             ๒๗. น.ส.ศศิธร  เมืองมูล     กรรมการ 
             ๒๘. น.ส.จุฑารัตน ์ เกาะหวาย    กรรมการ 
             ๒๙. น.ส.กุลยา  บูรพางกูร    กรรมการ 
             ๓๐. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์    กรรมการ 
             ๓๑. น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์    กรรมการ 
            ๓๒. น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา    กรรมการ 
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             ๓๓. น.ส.ณิชานนัทน ์ ศรีโพธิ์อ่อน    กรรมการ 
             ๓๔. น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ    กรรมการ 
             ๓๕. น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว               กรรมการ 
             ๓๖. น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ    กรรมการ 
             ๓๗. นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด    กรรมการ 
             ๓๘. นักเรียนจิตอาสา จ านวน  ๑๐ คน             กรรมการ 
             ๓๙. น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ -  เข้าร่วมงานพิธี รับผิดชอบประสานงาน ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ  
   และผู้มาร่วมงาน ได้รบัการรับรองสมเกียรติฐานานุรูป  

   -  ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน และเชญิไปตามจุดตา่งๆ ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้ 
              -  อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาร่วมงาน  
              -  ประสานงานให้แก่สื่อเพื่อประชาสัมพันธง์าน อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 
              -  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
       ๘.๔  วันอำทิตย์ที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.  จ ำนวนครู  ๘๖ คน  
นักเรียน ๑๐  คน(ครูแต่งกำยชุดปกติขำวไว้ทุกข์/นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน)  เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำร
ฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ มีรำยชื่อดังนี้ 
  ๑. นายสมชัย           ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
             ๒. นางปานทิพย ์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายธรรมนูญ      สวนสุข      รองประธานกรรมการ  

๔. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  รองประธานกรรมการ  
 ล ำดับที่ ๕-๔๒  เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ  เวลำ ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.  

             ๕. น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์      กรรมการ 
             ๖. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต               กรรมการ 
             ๗. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
             ๘. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการ 
             ๙. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา             กรรมการ 
             ๑๐.ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์     จอมทอง   กรรมการ 
             ๑๑.นางพัชรา  ไตรยวงศ ์            กรรมการ 
  ๑๒.น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
  ๑๓.นางธัญญา  สติภา                       กรรมการ 
  ๑๔.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  ๑๕.นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
             ๑๖.นางนลินพร  สมสมัย             กรรมการ 
  ๑๗.น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
  ๑๘.นายสุมังครัตน ์ โคตรมณี   กรรมการ 
  ๑๙.นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
 



-๙- 
 
  ๒๐. นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ 
  ๒๑. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
  ๒๒. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   กรรมการ 
  ๒๓. นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
             ๒๔. นางมลิวรรณ  อันพิมพ์   กรรมการ 
             ๒๕. นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงศ์   กรรมการ 
             ๒๖. นายทินกร  พานจนัทร ์  กรรมการ 
             ๒๗. น.ส.สุภิดา  โลเกษ   กรรมการ 
             ๒๘. น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว   กรรมการ 
             ๒๙. น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม   กรรมการ 
             ๓๐. น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการ 
             ๓๑. น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม             กรรมการ 
             ๓๒. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน   กรรมการ 
            ๓๓. น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์   กรรมการ 
            ๓๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์   กรรมการ 
            ๓๕. น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง              กรรมการ 
            ๓๖. น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ ์             กรรมการ 
            ๓๗. นายณรงค ์  หนูนาร ี    กรรมการ 
            ๓๘. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย   กรรมการ 
            ๓๙. ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง              กรรมการ 
            ๔๐. น.ส.พรวลี  สุขสอาด    กรรมการ 
  ๔๑.คณะครู บุคลากร จิตอาสา   กรรมการ 
  ๔๒.นักเรียนจิตอาสา จ านวน  ๕๐  คน  กรรมการ 

ล ำดับที่ ๔๓-๘๖  เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ  เวลำ ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. 
            ๔๓. นายชัยวฒัน ์  ผ่องสังข ์   กรรมการ 
            ๔๔. น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ์  กรรมการ 
            ๔๕. นายสุวิท        ปิ่นอมร   กรรมการ 
             ๔๖. นายเพชร     สาระจนัทร ์  กรรมการ 
             ๔๗. นายสมุฎฎิ ์  ภาษาด ี   กรรมการ 
             ๔๗. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์  กรรมการ 
             ๔๘. น.ส.จีระภา  ชินภักด ี   กรรมการ 
             ๔๙. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
             ๕๐. น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
             ๕๑. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์  กรรมการ 
             ๕๒. น.ส.ธัญญารัตน ์ พิมสา   กรรมการ 
             ๕๓. น.ส.นงคราญ  ค าลัยวงษ ์  กรรมการ 
             ๕๔. นายนิธิภัทร ์  สร้อยเชื้อดี  กรรมการ 



 
-๑๐- 

 
             ๕๕. น.ส.ปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ  
             ๕๖. นางปัทมา  รัตนจ านงค ์  กรรมการ 
             ๕๗. นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
             ๕๘. น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ ์  กรรมการ 
             ๕๙. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
             ๖๐. นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการ 
             ๖๑. น.ส.เมทิตา  ชัยมา   กรรมการ 
             ๖๒. นายสันต ์  พินิจมณีรัตน ์  กรรมการ 
             ๖๓. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
             ๖๔. นางทัศนีย ์  วงค์เขียว             กรรมการ 
             ๖๕. น.ส.พรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการ 
             ๖๖. นางอาภาภรณ ์ อริวัน   กรรมการ 
             ๖๗. น.ส.ธนิดา    ไชยสนุทรกิตต ิ  กรรมการ 
             ๖๘. นายศิรวิชญ ์  ประยูรวิวัฒน ์  กรรมการ 
             ๖๙. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง  กรรมการ 
             ๗๐. นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด  กรรมการ 
             ๗๑. นายภาคภูม ิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
             ๗๒. นายสิทธชิัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
             ๗๓. น.ส.ศิราภร  นาบญุ   กรรมการ 
             ๗๔. น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ 
             ๗๕. น.ส.ววนิดา  ตนภู   กรรมการ 
             ๗๖. น.ส.ปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 
             ๗๗. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
             ๗๘. น.ส.พนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
             ๗๙. น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
             ๘๐. น.ส.ณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์  กรรมการ 
             ๘๑. นายเกรียงศักดิ์ มะละกา   กรรมการ 
             ๘๒. คณะครูและบุคลากรจิตอาสา                          กรรมการ 
  ๘๓. คณะนักเรียนจิตอาสา ๓๐  คน   กรรมการ 
  ๘๔. นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๘๕. นางทัศนีย ์  วงค์เขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘๖. นางเกษรา               ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
หน้ำที่ -  เข้าร่วมงานพิธี รับผิดชอบประสานงาน ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ  

   และผู้มาร่วมงาน ได้รบัการรับรองสมเกียรติฐานานุรูป  
   -  ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน และเชญิไปตามจุดตา่งๆ ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้ 
              -  อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาร่วมงาน  
              -  ประสานงานให้แก่สื่อเพื่อประชาสัมพันธง์าน อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 
              -  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
       ๘.๕  วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  จ ำนวนครู  ๑๓ คน                      
(ครูแต่งกำยชุดปกตขิำวไว้ทุกข์ เข้ำร่วมงำน เป็นกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ มีรำยชื่อดังนี้ 
  ๑. นายสมชัย           ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
             ๒. นางปานทิพย ์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายธรรมนูญ      สวนสุข      รองประธานกรรมการ  

๔. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  รองประธานกรรมการ  
๕. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา             กรรมการ 

             ๖. ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์     จอมทอง   กรรมการ 
             ๗. นางพัชรา  ไตรยวงศ ์            กรรมการ 
  ๘. น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
  ๙. นางธัญญา  สติภา                       กรรมการ 
  ๑๐.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  ๑๑.นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
             ๑๒.นางนลินพร  สมสมัย             กรรมการ 
  ๑๓.น.ส.ภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 

หน้ำที่ -  เข้าร่วมงานพิธี รับผิดชอบประสานงาน ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ  
   และผู้มาร่วมงาน ได้รบัการรับรองสมเกียรติฐานานุรูป  

   -  ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน และเชญิไปตามจุดตา่งๆ ทีไ่ด้จัดเตรียมไว้ 
              -  อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาร่วมงาน  
              -  ประสานงานให้แก่สื่อเพื่อประชาสัมพันธง์าน อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 
              -  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำธิต และกำรแสดงถวำยหน้ำไฟ 
  ๑. น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
  ๓. น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ ์  กรรมการ 
  ๔. นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์  กรรมการ 
  ๕. น.ส.เมทิตา  ชัยมา   กรรมการ  
  ๖. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  ๗. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
 



-๑๒- 
  

หน้ำที่ ๑.  วงโยธวาธิต(แต่งกายเคร่ืองแบบนักเรียน) บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รับผู้แทน 
      พระองค์(ยืนรับ)(เวลา ๑๗.๐๐ น.)  และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่งผู้แทน 

     พระองค์(ยืนรับ) เม่ือเสร็จพธิีพระราชทานเพลงิศพ                 
              ๒.  จัดการแสดง จ านวน ๒ ชุด  ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๙.๐๐ น. 
   ๓.  จัดการแสดงถวายหนา้ไฟ ตามความเหมาะสม 

๑๐. ฝ่ำยพยำบำล 
  ๑.  นายธรรมนูญ  สวนสุข   ประธานกรรมการ  

๒.  น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 
  ๓. น.ส.พรวลี  สุขสอาด   กรรมการ 
  ๔. น.ส.กุลยา  บูรพางกูร             กรรมการ 
  ๕. นักเรียนจิตอาสาพยาบาล จ านวน  ๑๓  คน กรรมการ 
             ๖. นายศักรินทร์              ศรีตระกูล                     กรรมการ  

หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้พร้อม 
              ๒. ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้ป่วย ประสานงานกับหน่วยพยาบาลในงานพิธ ี 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  ๑.  น.ส.พนิดา  ยอดรัก   ประธานกรรมการ 
  ๒. น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
             ๓. นายเกรียงศักดิ์  มะละกา              กรรมการ 
  ๔. น.ส.ณิชพัณณ ์  เฉลิมพันธ ์  กรรมการ 

หน้ำที่ ๑. ด าเนินการ ส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วม และปฏบิัติตามค าสั่ง ในแต่ละวัน โดยประสานงาน 
    กับประธาน หรือกรรมการเลขานุการแต่ละงาน    

              ๒. ประเมินผล/ สรุปผล และรายงานให้ฝา่ยบริหารและฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 
 
  ขอให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มีชื่อตามค าสั่งนี้  ปฎบิัติหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ก าลังความรู้ ความสามารถ    เพื่อถวายอุทิศส่วนบญุส่วนกุศล     ให้หลวงพ่อพระราชวชิรโสภณ อดีตเจ้าอาวาส                      
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และเป็นการแสดง
ถึงความรัก ความกตัญญูต่อพระผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนเปน็อย่างสูงยิง่ เป็นสิริมงคลต่อทุกๆคนตลอดไป 
 

  ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตัง้ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
บังเกิดผลด ี
 
   สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                             
             (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 


