
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ๓๘๒ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

---------------------------- 
ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๖๙/๒๕๖๔  เรื ่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมต้อนรับ เพ่ือเป็นเกียรต ิเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และเพ่ือจรรโลงวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้จัดกิจกรรม  ในวันอังคาร
ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
   นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
   นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
   นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ อำนวยการและให้การสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปและเกิดผลตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว กรรมการ  นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ พันธ ุ์ภัครินทร์ กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย กรรมการ  นางสาวปริยากร  งามตรง  กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา เกสร กรรมการ  นางปัทมา รัตนจำนงค ์ กรรมการ 
นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ  

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ควบคุมและดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 
๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับของท่ีระลึก 

นางสาวอัญชนา แซ่จิว  ประธานกรรมการ 
นางจีระภา ชินภักด ี กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นางสาวปริยากร  งามตรง  กรรมการ  นางปัทมา รัตนจำนงค ์ กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา เกสร  กรรมการ  นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยในการรับของที่ระลึก  นำมาวางไว้ ณ จุดที่รับของที่ระลึกให้เป็นระเบียบ 

    และจัดลำดับการมอบของที่ระลึกให้เป็นไปตามลำดับ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
นักพัฒนา    กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ จัดเตรียมสถานทีท่ี่ใช้ในการต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้อง Conference อาคาร ๗ ชั้น ๒ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
   นางสาวลาวัลย์  คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
นายชนินทร์  บัวแจ้ง  กรรมการ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นาวสาวอนุสรา  สุขสุคนธ์ กรรมการ 
   นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและจัดเตรียมของท่ีระลึก 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอโนชา   โปซิว  กรรมการ 
   นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายสำหรับจัดซื้อของที่ระลึกและดำเนินการจัดซื้อของที่ระลึกให้เหมาะสม 

๒. จัดเตรียมอาหารว่าง, เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
   นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม 
 ๒. ประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและทำรายรับ – รายจ่าย 
 ๓. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ 
นายกำพล จางจะ  กรรมการ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ  นายวัระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมและวิดิทัศน์ 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ ์แสงสีเสียงและเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

๓. จัดทำป้ายแบคดรอปต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 

นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน กรรมการ   
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร กรรมการ 

   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ ประธานกรรมการ 
 นายวิทวัส   นิดสูงเนิน กรรมการ 
 นางปัทมา   รัตนจำนงค์ กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดทำ QR Code สำหรับประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๒. สรุปผลการประเมินและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา   
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  

ยินดีต้อนรับ 
นายปวิช เรืองวรัชกุล 
นางจรรยา ศรีแจ่ม 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วันอังคารที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 



 

 
กำหนดการ 

กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

******************************* 
วันจันทร์ที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา  ๑๐.๐๐ น.   นายปวิช เรืองวรัชกุล และ นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
    กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
วันอังคารที่  ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เวลา  ๐๗.๐๐ น.   นายปวิช เรืองวรัชกุล และ นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 
พิธีมอบของท่ีระลึก 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนมอบของที่ระลึกบริเวณหน้าห้อง Conference  อาคาร ๗ ชั้น ๒ 
เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕  น. - ชมวิดิทัศน์แนะนำตัวของนายปวิช เรืองวรัชกุล และ นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- พิธีกรเชิญคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต)  
ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับ นายปวิช เรืองวรัชกุล และ นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม 
ที่ได้มาบรรจุที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและพิธีกรเชิญรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ทั้ง ๒ ท่านขึ้นบนเวที เพ่ือรับมอบของที่ระลึกจากคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ 
- พล.อ.ต.มล.เฉกฉันท์  เกษมสันต์ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  
กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- คุณอำนวย  ศรีตระกูลทรัพย์ (ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- คุณสมถวิล  วงศ์เหรียญไทย (ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต)  
กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- คุณศุภมาส  เลขาจารกุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชน) กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กล่าวแสดงความ
ยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก สูท แจ็คเก็ตและกระเป๋าเป้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- กลุ่มบริหารงาน ๕ กลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ๘ กลุ่มสาระและหัวหน้า 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมอบของที่ระลึก 
- นายปวิช เรืองวรัชกุล และ นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

หมายเหตุ  :  - ครูแต่งกายเสื้อเชิ้ตสีชมพูแขนยาวและสวมสูทโรงเรียน 
        - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


