
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่  ๑๒๗ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจดังำนเทศน์มหำชำติ  เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

******************************** 
                 ตามท่ี  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ชมรมครูฯ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  คณะครบูุคลากร  นักเรียน  นักพัฒนา  
ผู้ปกครอง  ผู้ประกอบการร้านค้า ห้างร้านและชุมชนใกล้โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติ เน่ืองในวันสถาปนา
โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต  ในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การจัดงาน        
เทศน์มหาชาติดังกล่าว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปน้ี 
๑.  คณะกรรมกำรทีป่รกึษำ 
 ๑.  พระพิพัฒนกิจวิธาน    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           ๒.  พระครูภาวนาสังวรกิจ                          ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           ๓.  พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์   เกษมสันต์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔.  นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์              นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
           ๕.  นางสุภมาส เลขาจารกลุ                        นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
 ๖.  นายอ านวย  ศรีตระกูลทรัพย์              ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
           ๗.  นายสมถวิล  วงศ์เหรียญไทย                  ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
           ๘.  มูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม 
 ๙.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    กรรมการ 
 ๑๐. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
 ๑๑. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    กรรมการ 
หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  สนับสนุน แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร 
 ๑. นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปานทิพย์  สุขเกษม     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายปวิช                 เรืองวรัชกุล        รองประธานกรรมการ  

๔. น.ส.จรรยา       ศรีแจ่ม        รองประธานกรรมการ 
           ๕. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์               รองประธานกรรมการ 
           ๖. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก                กรรมการ 
           ๗. น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา                กรรมการ 
           ๘. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
           ๙. น.ส.พิกุลทา  หงส์ทอง               กรรมการ 
           ๑๐. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ              กรรมการ 
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๑๑. นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด                    กรรมการ 
๑๒. น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย               กรรมการ 

 ๑๓. น.ส.นฤมล  รับส่ง                    กรรมการ 
 ๑๔. นายวิทวัส      นิดสูงเนิน        กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์    กรรมการ 
 ๑๖. นางธัญญา  สติภา         กรรมการ 
 ๑๗. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์     กรรมการ 
 ๑๘. น.ส.รัตยา  ร่างกายดี             กรรมการ   
           ๑๙. นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์      กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
 ๒๑. นายนิธิภัทร  สร้อยเช้ือดี    กรรมการ 
 ๒๒. น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร ์              กรรมการ 
 ๒๓. นายศราวุธ              คารมหวาน                         กรรมการ 
 ๒๔. ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์                กรรมการ 
 ๒๕. น.ส.อริสา      แช่มช่ืน        กรรมการ 
 ๒๖. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๒๗. นายกิติศักด์ิ      โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๒๘. นายอรรถพล            ยตะโคตร                        กรรมการ 
 ๒๙. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๓๐. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
 ๓๑. นางอรอนงค์  ชาญรอบ      กรรมการ 
           ๓๒. น.ส.วิไลวรรณ์           รัตนะ                    กรรมการ 
           ๓๓. น.ส.ธนาภา              แซ่เล้า                   กรรมการ 
           ๓๔. นายชนเมธี  ศรษีะเทือน    กรรมการ 
           ๓๕. นายชวนัส              แก้วพรม                กรรมการ 
           ๓๖. น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว                กรรมการ 
 ๓๗. นายสมชัย  ก้องศักด์ิศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๘. นางทัศนีย์  วงค์เขียว       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๙. นางเกษรา               ก้องศักด์ิศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔๐. นายทินกร  พานจันทร์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔๑. น.ส.เมธาวี               สุขเจริญ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 ๒. ติดต่อประธานในพิธีเปิดและนิมนต์พระ 
 ๓. ด าเนินการจัดการเทศน์มหาชาติ ในวันท่ี  ๒๕ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่  
 ๑. นายปวิช  เรืองวรัชกุล       ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.จุฑารัตน์     เกาะหวาย              รองประธานกรรมการ 

๓. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    กรรมการ 
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          ๔. น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๕. น.ส.กมลลักษณ์           สร้อยเงิน                กรรมการ 
 ๖. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน      กรรมการ 
 ๗. นักพัฒนา                กรรมการ 
 ๘. นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.   ผูกผ้าหน้าเวที หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. ประดิษฐ์ตัวอักษรบนเวทีและจัดป้ายนิเทศก าหนดการจัดงาน 
๓. จัดท าไวนิล ประชาสัมพันธ์ งานเทศน์มหาชาติ 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยทุนกำรศกึษำ 
 ๑. นายศราวุธ            คารมหวาน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์    กรรมการ 
 ๓. นางทัศนีย์  วงค์เขียว     กรรมการ 
 ๔. นางอาภาภรณ ์           อริวัน                                                 กรรมการ 
 ๕. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง    กรรมการ 
 ๖. น.ส.ธีราอร            วงษ์ไกร                                              กรรมการ 
 ๗. น.ส.อริสา         แช่มช่ืน        กรรมการ 
 ๘. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๙. นายกิติศักด์ิ      โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๑๐. นายอรรถพล            ยตะโคตร                        กรรมการ 
 ๑๑. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๑๒. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ     กรรมการ 
 ๑๔. นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์     กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.สุนทรี  วีระปรีชา    กรรมการ  
           ๑๖. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน      กรรมการ 
 ๑๗. น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ    กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๘. น.ส.วิมล         อภิเมธีกุล                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดหาทุนและนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินพิธีมอบทุนการศึกษา 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร 
 ๑. นายสมชัย  ก้องศักด์ิศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางทัศนีย์  วงค์เขียว     รองประธานกรรมการ 
           ๕. น.ส.ศศิธร                  เมืองมูล                                              กรรมการ 
           ๖. น.ส.เมธาวี           สุขเจริญ                                              กรรมการ 
           ๗. นายทินกร             พานจันทร์                                           กรรมการ 
           ๘. นายศิรวิชญ์           ประยูรวิวัฒน์                                       กรรมการ 
           ๙. น.ส.ณิชพัณณ์             เฉลิมพันธ์                                            กรรมการ 
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๑๐. น.ส.อมรรัตน์           มะลิงาม                                             กรรมการ 

 ๑๑. นายเกรียงศักด์ิ         มะละกา                                            กรรมการ 
๑๒. น.ส.อนุสรา    สุขสุคนธ์       กรรมการ 
๑๓. น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ                                      กรรมการ 

           ๑๔. น.ส.กนกพร             โพธิ์เขียว                                         กรรมการ 
           ๑๕. นายอติวรรตน์          พันธุวงศ์                                            กรรมการ 

๑๖. น.ส.สุนทรี     วีระปรีชา                                           กรรมการ 
๑๗. นายธีระพงษ ์ มวานนท์     กรรมการ 
๑๘. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการ 
๑๙. น.ส.ศิริลักษณ์      ธรรมจิต     กรรมการ 
๒๐. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน     กรรมการ 

 ๒๑. นางเกษรา               ก้องศักด์ิศรี                                       กรรมการและเลขานุการ 
           ๒๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา  แซ่หล่อ                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           ๒๓. น.ส.ณัฐวดี               โพธิจักร                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและจัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 

๒. รวบรวมเอกสารเรื่องเทศน์มหาชาติจัดท ารูปเล่ม 
๓. จัดท าแผ่นพับ  จ านวน  ๑,๐๐๐ แผ่น เอกสารส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
๔. จัดพิมพ์ใบฎีกาเทศน์มหาชาติจ านวน  ๑๘,๐๐๐ ใบ 
๕. จัดท าแผนผังการจัดงาน 
๖. จัดพิมพ์หนังสือหนังสือขอบคุณ/ใบเสร็จรับเงินเทศน์มหาชาติ ตามระดับท่ีก าหนด 

๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 ๑.  นายปวิช  เรืองวรัชกุล           ประธานกรรมการ 
           ๒.  นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด                        รองประธานกรรมการ                  
           ๓.  น.ส.จุฑารัตน์             เกาะหวาย               รองประธานกรรมการ 
 ๔.  น.ส.อริสา         แช่มช่ืน        กรรมการ 
 ๕.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๖.  นายกิติศักด์ิ      โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๗.  นายอรรถพล             ยตะโคตร                        กรรมการ 
 ๘.  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๙.  น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
 ๑๐. นางอรอนงค์  ชาญรอบ      กรรมการ 
           ๑๑. น.ส.วิไลวรรณ์           รัตนะ                    กรรมการ 
           ๑๒. น.ส.ธนาภา              แซ่เล้า                   กรรมการ 
           ๑๓. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน    กรรมการ 
           ๑๔. นายชวนัส               แก้วพรม                กรรมการ  
           ๑๕. น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์     กรรมการ 
 ๑๖. นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์     กรรมการ 
 ๑๗. นายชนินทร์  บัวแจ้ง        กรรมการ 
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           ๑๘. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน     กรรมการ 
           ๑๙. น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว      กรรมการและเลขานุการ 
           ๒๐. น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเทศน์มหาชาติ ประวัติความเป็นมา ตลอดจนอานิสงส์ของการท าบุญเทศน์ 
                มหาชาติให้กับครู นักเรียน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมฟังและร่วมท าบุญเทศน์มหาชาติ 

๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวันในเวลาเช้า 
๓. เป็นพิธีกรในงานเทศน์มหาชาติ 
๔. ประสานงานด้านการปิดป้ายประกาศตามสถานท่ีต่างๆ 
๕. เชิญชวนชุมชนเข้าร่วมงาน 
๖. เล่าประวัติโดยย่อของกัณฑ์ต่างๆทุกวัน 
๗. ประกาศรายช่ือผู้มีอุปการคุณในการเทศน์มหาชาติ 

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำยได้ 
 ๑.  นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางปานทิพย์  สุขเกษม     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายปวิช                 เรืองวรัชกุล        รองประธานกรรมการ 
 ๔.  น.ส.จรรยา       ศรีแจ่ม        รองประธานกรรมการ 
           ๕.  น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์               รองประธานกรรมการ 
           ๖.  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก                กรรมการ 
           ๗.  น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา                กรรมการ 
           ๘.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
           ๙.  น.ส.พิกุลทา  หงส์ทอง               กรรมการ 
           ๑๐. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ              กรรมการ 
           ๑๑. นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด                    กรรมการ 
           ๑๒. น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย               กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.นฤมล  รับส่ง                    กรรมการ 
 ๑๔. นายวิทวัส      นิดสูงเนิน        กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์    กรรมการ 
 ๑๖. นางธัญญา  สติภา         กรรมการ 
 ๑๗. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์     กรรมการ 
 ๑๘. น.ส.รัตยา  ร่างกายดี              กรรมการ   
           ๑๙. นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์      กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
 ๒๑. นายนิธิภัทร  สร้อยเช้ือดี    กรรมการ 
 ๒๒. น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร์               กรรมการ 
 ๒๓. นายศราวุธ              คารมหวาน                                  กรรมการ 
 ๒๔. ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์                กรรมการ 
 ๒๕. น.ส.อริสา      แช่มช่ืน        กรรมการ 
 ๒๖. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ  
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๒๗. นายกิติศักด์ิ      โฉมวิไล     กรรมการ 

 ๒๘. นายอรรถพล            ยตะโคตร                        กรรมการ 
 ๒๙. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๓๐. น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 

๓๑. นางอรอนงค์  ชาญรอบ      กรรมการ 
           ๓๒. น.ส.วิไลวรรณ์           รัตนะ                    กรรมการ 
      ๓๓. น.ส.ธนาภา              แซ่เล้า                   กรรมการ 
           ๓๔. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน    กรรมการ 
           ๓๕. นายชวนัส               แก้วพรม                กรรมการ  

๓๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน                        กรรมการ 
 ๓๗. นายสมชัย  ก้องศักด์ิศรี    กรรมการและเลขานุการ  
 ๓๘. นางทัศนีย์  วงค์เขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที ่ ๑.   ส่งเอกสารถึงผู้ปกครองเพื่อเชิญชวนร่วมท าบุญ 

๒. ส่งหนังสือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆในชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมท าบุญ 
๓. จัดกิจกรรมน านักเรียน เชิญชวนร่วมท าบุญ 
๔. รวบรวมเงินท าบุญส่งหัวหน้าคณะสีและหัวหน้าคณะสีน าส่งกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเหรัญญกิ 
 ๑.  นายสมชัย  ก้องศักด์ิศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
 ๓.  นางเกษรา  ก้องศักด์ิศรี    กรรมการ 
 ๔.  นายทินกร  พานจันทร์    กรรมการ 
 ๕.  นายศิรวิชญ์              ประยูรวิวัฒน์     กรรมการ 
 ๖.  น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ       กรรมการ 
 ๗.  น.ส.ศศิธร  เมืองมูล     กรรมการ 
 ๘.  น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์    กรรมการ 
 ๙.  น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ    กรรมการ 
 ๑๐.  น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม     กรรมการ 
 ๑๑. นายธีระพงษ ์ มวานนท์     กรรมการ 
 ๑๒. นายเกรียงศักด์ิ มะละกา     กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์     กรรมการ 
 ๑๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ     กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร     กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.กนกพร  โพธิ์เขียว     กรรมการ 
           ๑๗. นายอติวรรตน์         พันธุวงศ์                                             กรรมการ 
           ๑๘. น.ส.สุนทรี               วีระปรีชา                                            กรรมการ 
 ๑๙. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมจิต     กรรมการ  
 ๒๑. นางทัศนีย์  วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที ่ ๑. รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญเทศน์มหาชาติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
 ๒. เตรียมปัจจัยเพื่อถวายพระองค์เทศน์ และพระเจริญพระพุทธมนต์ 
 ๓. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๔. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงยอดเงินบริจาค 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏคิมและต้อนรับ 
           ๑.  นางปานทิพย์            สุขเกษม                ประธานกรรมการ  
           ๒.  นายปวิช           เรืองวรัชกุล               รองประธานกรรมการ 
           ๓.  น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์               รองประธานกรรมการ 
           ๔.  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก              กรรมการ 
           ๕.  น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา                กรรมการ 
           ๖.  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์    กรรมการ 
           ๗.  น.ส.พิกุลทา  หงส์ทอง               กรรมการ 
           ๘.  นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ              กรรมการ 
           ๙.  นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด                            กรรมการ 
           ๑๐. น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย               กรรมการ 
 ๑๑. น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์    กรรมการ 
 ๑๒. นางธัญญา  สติภา         กรรมการ 

๑๓. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์     กรรมการ 
 ๑๔. น.ส.รัตยา  ร่างกายดี              กรรมการ  
           ๑๕. นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์      กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
 ๑๗. นายนิธิภัทร  สร้อยเช้ือดี    กรรมการ 
 ๑๘. น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร ์              กรรมการ 
 ๑๙. นายศราวุธ               คารมหวาน                                  กรรมการ 
 ๒๐. ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล    ชูกะวิโรจน์                กรรมการ 
 ๒๑. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล                กรรมการ 
 ๒๒. น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด                กรรมการ 
 ๒๓. นางเกษรา               ก้องศักด์ิศรี                กรรมการ  
 ๒๔. น.ส.สีวล ี  ยืนยาว     กรรมการ 
 ๒๕. นายนพดล  ค าพร     กรรมการ 
           ๒๖. คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
           ๒๗. น.ส.จรรยา            ศรีแจ่ม                กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘. น.ส.นฤมล  รับส่ง                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๙. นายวิทวัส      นิดสูงเนิน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ต้อนรับ -  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  -  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                      -  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                      -  คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม 
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-  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

                      -  คณะกรรมการชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  -  คณะครู นักเรียนท่ีมาร่วมงาน 
  -  แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกร 
 ๑.  น.ส.ลาวัลย์  คงแก้ว               ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.เมทิตา  ชัยมา     รองประธานกรรมการ 
 ๒.  นายทินกร  พานจันทร์    กรรมการ 
           ๓.  นายชนินทร์  บัวแจ้ง     กรรมการ 
 ๔.  นายศุภชัย  นัคราจารย์    กรรมการ 
 ๕.  น.ส.สุธิตา    ศรียางนอก    กรรมการ 

๖.  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ด าเนินรายการ ตามก าหนดการ 
 ๒.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกำร และดูแลพระสงฆ์ 
 ๑.  น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์                        ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.รัตยา  ร่างกายดี    รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นายกิตติศักด์ิ  โฉมวิไล        กรรมการ  

๔.  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๕.  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๖.  นายปวิตร  สมนึก     กรรมการ 
 ๗.  น.ส.อรัญญา  จุลกระเศียร    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 
 ๑๒. น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ     กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.ปรัชญา  การรักษา    กรรมการ 
 ๑๔. น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ     กรรมการ 
 ๑๕. น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร     กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภครินทร์    กรรมการ 
 ๑๗. น.ส.พรทิวา  สมเนตร์     กรรมการ 
 ๑๘. นายวิทวัส      นิดสูงเนิน                กรรมการ 
 ๑๙. นักศึกษาฝึกสอน วิชาสังคมศึกษาฯ                                          กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.ช่ืนกมล  คงหอม        กรรมการและเลขานุการ  
 ๒๑. นายอรรถพล            ยตะโคตร              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  เตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิด 
 ๒.  จัดล าดับข้ันตอนของพิธีการและด าเนินการตามล าดับ 
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 ๓.  จัดอุปกรณ์กรวดน้ าให้เจ้าภาพทุกกัณฑ์ รวมท้ังดอกไม้ธูปเทียนและดอกไม้ชยัญโต 
 ๔.  เตรียมปัจจัยและเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระองค์เทศน์มหาชาติ 
 ๕.  จัดนักเรียนรับบริจาคในหอประชุม จัดเตรียมข้าวตอกดอกไม้ 
 ๖.  ต้อนรับ ดูแลปฏิบัติพระสงฆ์จากวัดต่างๆ 
 ๗.  ประสานงานกับฝ่ายอาหาร เครื่องด่ืมส าหรับถวายพระ 
๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดอำหำรคำว-หวำน และน้ ำดื่ม 
 ๑.  นายปวิช           เรืองวรัชกุล    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายนิธิภัทร์          สร้อยเช้ือดี    รองประธานกรรมการ 
           ๓.  น.ส.พัชรินทร์          มุ่งเงิน     กรรมการ 
            ๔.  น.ส.กชพรรณ        เอ่ียมอุ้ย       กรรมการ 
 ๕.  น.ส.วันเพ็ญ  บุตรศิริ     กรรมการ 
 ๖.  นักพัฒนาทุกคน      กรรมการ 
 ๗.  น.ส.ศิริมา  บุญสวัสด์ิ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  น.ส.กมลลักษณ์          สร้อยเงิน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดอาหารคาว-หวาน ส าหรับเลี้ยงพระเพล วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ๒.  จัดเตรียมน้ าด่ืมส าหรับพระสงฆ์ ประธานและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานในแต่ละกัณฑ์และงานวันสถาปนาโรงเรียน 
 ๓.  จัดอาหารกลางวันและน้ าด่ืมส าหรับนักเรียนวงดนตรีไทย 
 ๔.  จัดอาหารกลางวันและน้ าด่ืมให้กับผู้ท่ีมาฟังเทศน์มหาชาติ 
๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงและดนตรีไทย 
 ๑.  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์    กรรมการ 
 ๔.  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์    กรรมการ 
 ๕.  น.ส.เมทิตา  ชัยมา     กรรมการ 
 ๖.  นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ    กรรมการ  
 ๗.  น.ส.สีวลี  ยืนยาว       กรรมการ 
 ๘.  น.ส.สุธิดา  ด่านซ้าย     กรรมการ 
 ๙.  น.ส.สุธิตา  ศรียางนอก    กรรมการ 
 ๑๐. นักศึกษาฝึกสอน ศิลปศึกษา     กรรมการ 
 ๑๑. นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดดนตรีไทยเพื่อบรรเลงเพลงขณะเทศน์มหาชาติ ในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๒.  จัดการแสดงประกอบการเทศน์ตามความเหมาะสม 
๑๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมอปุกรณ์ตดิกณัฑเ์ทศน์ 
 ๑.  นายสมชัย  ก้องศักด์ิศรี    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล    กรรมการ 
 ๓.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
 ๔.  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา    กรรมการ 
 ๕.  น.ส.ศิริลักษณ์  ธรรมจิต        กรรมการ 



-  ๑๐  - 
 ๖.  น.ส.ธัญญ์ฐิตา  รุ่งสินธิติวงศ์    กรรมการ 
 ๗.  น.ส.สีวลี  ยืนยาว       กรรมการ 
 ๘.  น.ส.สุธิตา  ศรียางนอก    กรรมการ 
 ๙.  นักพัฒนา       กรรมการ 
 ๑๐. นางทัศนีย์  วงค์เขียว     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  จัดเตรียมถังหรืออุปกรณ์และไม้ติดกัณฑ์เทศน์ , เงินส าหรับโปรยทาน 
 ๒.  ออกแบบตกแต่งพุ่มเทศน์ ท้ัง ๑๓ กัณฑ์ 
 ๓.  ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดแูลนกัเรียน 
 ๑.  น.ส.จรรยา            ศรีแจ่ม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.นฤมล  รับส่ง                รองประธานกรรมการ 
 ๓.  น.ส.อริสา                 แช่มช่ืน        กรรมการ 
 ๔.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
           ๕.  นายกิติศักด์ิ      โฉมวิไล     กรรมการ 
 ๖.  นายอรรถพล              ยตะโคตร                       กรรมการ 
 ๗.  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน     กรรมการ 
 ๘.  น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 
 ๙.  นางอรอนงค์  ชาญรอบ      กรรมการ 

๑๐. น.ส.วิไลวรรณ์           รัตนะ                    กรรมการ 
           ๑๑. น.ส.ธนาภา              แซ่เล้า                   กรรมการ 
           ๑๒. นายชนเมธี  ศรีษะเทือน    กรรมการ 

๑๓. นายชวนัส               แก้วพรม                กรรมการ 
 ๑๔. น.ส.สีวดี  ยืนยาว     กรรมการ 
 ๑๕. นายนพดล  ค าพร     กรรมการ  

๑๖. ครท่ีูปรึกษาทุกคน                                              กรรมการ  
           ๑๗. คณะกรรมการสภานักเรียน                กรรมการ 
 ๑๘. นายวิทวัส      นิดสูงเนิน    กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่ ๑.  ประชุม นัดหมาย แจ้งก าหนดการ เตรียมความพร้อมแก่นักเรียน 
 ๒.  ประชาสัมพันธ์นักเรียนในการจัดงานเทศน์มหาชาติ และร่วมกันท าบุญกัณฑ์ท่ีนักเรียนแต่ละห้องเป็นเจ้าภาพ 
 ๓.  อบรม ตักเตือน ขอความร่วมมือเกี่ยวกับมารยาทในการฟัง การรู้จักกาลเทศะและประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ 
           ๔.  ควบคุมดูแลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามก าหนดการ 
๑๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง-เสียง ถ่ำยภำพและวีดีทศัน ์
 ๑.  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปวิตร  สมนึก     กรรมการ 
 ๓.  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์    กรรมการ 
 ๔.  นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์    กรรมการ 
 ๕.  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น     กรรมการ 



-  ๑๑  - 
 ๖.  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล    กรรมการ 
 ๗.  นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข    กรรมการ 
 ๘.  นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์    กรรมการ 
 ๙.  นายก าพล  จางจะ     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  เตรียมเครื่องเสียงและแสงทุกจุด 

๒. ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดงาน 
๓. บันทึกภาพและวีดีทัศน์ตลอดการจัดงานเทศน์มหาชาติ 
๔. หลังเสร็จงานให้รวบรวมภาพน่ิงและวีดีทัศน์เสนอผู้บริหารต่อไป 

๑๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 ๑.  น.ส.จรรยา  ศรีแจ่ม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์    กรรมการ 
           ๓.  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน               กรรมการ 
           ๔.  นายชวนัส                แก้วพรม                      กรรมการ  
           ๕.  นายสุชาติ  รัตนเมธากูร    กรรมการ 
           ๖.  นายสัณห์                 พินิจมณีรัตน์    กรรมการ 
 ๗.  นายชิษณุ  หนูแดง     กรรมการ 
 ๘.  น.ส.นฤมล  รับส่ง     กรรมการ 
 ๙.  นายทศพร  โอภาโส     กรรมการ 
           ๑๐. นักพัฒนา       กรรมการ 
 ๑๑. นักศึกษาวิชาทหาร      กรรมการ 

๑๒. นายวิทวัส      นิดสูงเนิน    กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๓. นายกิติศักด์ิ         โฉมวิไล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  บริหารและจัดการด้านการจราจร อ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจอดรถแก่แขกที่มาร่วมงาน 

๒. ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ตลอดการจัดงานเทศน์มหาชาติ 
๑๘. ฝ่ำยพยำบำล 
 ๑.  น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย    ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.พรวลี  สุขสอาด     กรรมการ 
 ๓.  น.ส.กุลยา  บูรพางกูร                         กรรมการ 
           ๔.  น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์                           กรรมการ  
 ๕.  น.ส.กมลลักษณ ์ สร้อยเงิน     กรรมการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้พร้อม 
           ๒. ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เมื่อมีผู้ป่วย 
 ๓. วางแผนด าเนินการคัดกรองโควิด - ๑๙  
๑๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๑.  น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์    กรรมการ 
 ๓.  นายเกรียงศักด์ิ           มะละกา                กรรมการ 
     ๔.  น.ส.อนุสรา    สุขสุคนธ์     กรรมการ 



-  ๑๒  - 
หน้ำที ่ ด าเนินการประเมินผล/ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีช่ือตามค าสั่งน้ี ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติสืบไป 

ขอให้บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดี
กับทางราชการ 
  
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
                                                                                
           (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 


