
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่๑๖๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 
******************************** 

          ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตได้ก ำหนด 
ให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษำ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต และแห่เทียนพรรษำ
เนื่ องในวันอำสำฬหบูชำและวัน เข้ ำพรรษำ  โดยน ำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔ เข้ ำร่ วม                              
ณ วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร ในวันอังคำร ที่ ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช ๒๕๔๗  มำตรำ  ๒๗  (๑)  จึงตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ           ประธำนกรรมกำร 

 นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
 นำยสมชัย                   ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำร 
 นำยปวิช                     เรอืงวรัชกุล  กรรมกำร 
 น.ส.จรรยำ ศรีแจ่ม  กรรมกำร  
 น.ส.นฤมล รับส่ง กรรมกำร 
 นำยจักรกฤษณ์ แก้วล ำหัด กรรมกำร 
 น.ส.อัญชิสำ                 เหมทำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   อ ำนวยกำรประสำนงำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
น.ส.อัญชิสำ   เหมทำนนท์ ประธำนกรรมกำร 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำยปวิตร    สมนึก        กรรมกำร
 นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร น.ส.อัญชนำ    แซ่จิว        กรรมกำร
 น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร น.ส.วทันยำ    ใจนันตำ กรรมกำร
 น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  กรรมกำร น.ส.ณัฐวด ี    โพธิจักร กรรมกำร
 น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำร น.ส.พรทิวำ    สมเนตร์ กรรมกำร       
 น.ส.ชื่นกมล คงหอม  กรรมกำร นำยกิติศักดิ์    โฉมวิไล กรรมกำร 

น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ    แซ่หลอ่ กรรมกำร 
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น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร นำยอรรถพล    ยตะโคตร กรรมกำร 
 นำยวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมกำร น.ส.อรัญญำ    จุลกระเศียร กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    หน้าที่     ๑. ให้กำรปรึกษำเพ่ือให้กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                 ๒. ก ำหนดขั้นตอนหรือรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
 

    ๓.   คณะกรรมการนิมนต์พระสงฆ์ 
น.ส.รัตยำ         ร่ำงกำยดี ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ชื่นกมล คงหอม  กรรมกำร            
นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำรและเลขำนุกำร  

           หน้าที่    ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร นิมนต์พระ ๙ รูป นัดหมำยเวลำประกอบพิธี 
      วันอำสำฬหบูชำและแห่เทียนพรรษำ เวลำ  ๑๔.๐๐ น 

                       ๒. รับ – ส่ง  พระสงฆ์ตำมนัดหมำย 
 

     ๔.   คณะกรรมการจัดเตรียม  ปัจจัยถวายพระ  ดอกไม้  ธูปเทียน  เครื่องไทยทาน 
น.ส.อัญชนำ      แซ่จิว              ประธำนกรรมกำร 

      นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร น.ส.อรัญญำ   จุลกระเศียร      กรรมกำร 
น.ส.พรทิวำ สมเนตร์  กรรมกำร น.ส.จิตรลดำ        อินทรขุนทศ      กรรมกำร 

 น.ส.ปรัชญำ      กำรรักษำ      กรรมกำร     น.ส.โชติรส    ยังผ่อง    กรรมกำร 
 น.ส.จันทพร ศรีค ำ  กรรมกำร 
   น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร        
           หน้าที่    ๑. จัดดอกไม้  ธูปเทียน  ส ำหรับเวียนเทียน  จ ำนวน  ๑๒๐  ชุด 
                       ๒. จัดปัจจัย  เครื่องไทยทำน  ส ำหรับถวำยพระภิกษุ ๙ รูป  จ ำนวน  ๑๘  ชุด 
 

    ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ 
                นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ ประธำนกรรมกำร    

  น.ส.ทิพวรรณ     โล่กิตติธรกุล   กรรมกำร          นำยกิติศักดิ์         โฉมวิไล กรรมกำร        
  นำยวิทวัส         นิดสูงเนิน       กรรมกำร         น.ส.พรทิวำ     สมเนตร ์     กรรมกำร 

                        น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
          หน้าที่     ๑.  ฝึกซ้อมนักเรียนกล่ำวพิธีกรรมในโบสถ์เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 
                       ๒.  จัดนักเรียน ม. ๔/๔ เข้ำร่วมพิธีในโบสถ์ 
                       ๓.  พิธีกรด ำเนินขั้นตอนพิธีกรรมทำงศำสนำ 
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 ๖. คณะกรรมการตกแต่งจัดเทียนพรรษา จัดขบวนแห่เทียนพรรษาและวงดุริยางค์ 
   น.ส. ชลิตำ       บุญรักษำ    ประธำนกรรมกำร 

 นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร นำยจักรกฤษณ์     ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร         
 น.ส. เมทิตำ       ชัยมำ             กรรมกำร       นำยศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ กรรมกำร     

          นำยสัณห ์ พินิจมณีรัตน์     กรรมกำร น.ส.สุธิดำ    ด่ำนซำ้ย กรรมกำร 
 น.ส.สิวล ี ยืนยำว  กรรมกำร น.ส.สุธิตำ    ศรียำงนอก กรรมกำร 

 นำยถนอมพงษ ์ พรหมยำสด กรรมกำร นักกำรภำรโรงทุกท่ำน  กรรมกำร              
   นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. จัดตกแต่งต้นเทียนพรรษำและจัดเครื่องแต่งกำยให้ขบวนแห่เทียนพรรษำ 

 ๒. จัดวงดุริยำงค์และกลองยำวเข้ำร่วมขบวนแห่เทียนพรรษำ 

  ๓. จัดนำงร ำหน้ำขบวนแห่เทียนพรรษำ 

 

๗. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา 
นำยอภิวัฒน์      บุญอ่อน           ประธำนกรรมกำร 

          น.ส.อัญชิสำ       เหมทำนนท์  กรรมกำร         น.ส.วิไลวรรณ เบอร์ดี กรรมกำร 
 น.ส.ฌัชชำ        ปัญญำเมำ   กรรมกำร         น.ส.วรำล ี    สินธุวำ กรรมกำร                            

น.ส.วชิรำภรณ์   สันตวงษ์     กรรมกำร น.ส.อนุสรำ    สุขสุคนธ ์ กรรมกำร 
น.ส.ปัทมำ        รัตนจ ำนงค์  กรรมกำร         น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ           กรรมกำร 
น.ส.จินต์จุฑำ     เกษร      กรรมกำร น.ส.อำทิตยำภรณ์  บทนอก กรรมกำร

 น.ส.วทันยำ       ใจนันตำ  กรรมกำร น.ส.อรระยำ    ณรงค์ชัย กรรมกำร
 น.ส.จีญำพัชญ์    แก้มทอง กรรมกำร น.ส.นฤมล    รับส่ง           กรรมกำร 

น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมกำร น.ส.ปรำรถนำ       รุ่งเรือง   กรรมกำร 
น.ส.ญำณิศำ ชำญกิจกรรจ์ กรรมกำร นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำร 
นำยชนินทร์      บัวแจ้ง  กรรมกำร         น.ส.เจนจิรำ          เพ็งจันทร์ กรรมกำร 
น.ส.โสภำ สุขนิคม  กรรมกำร น.ส.เมทิตำ    ชัยมำ           กรรมกำร         
น.ส.ธีรำอร        วงษ์ไกร  กรรมกำร  น.ส.พัชรินทร ์     มุ่งเงิน กรรมกำร                            

          นำยนิธภิัทร์       สรอ้ยเชื้อดี  กรรมกำร 
  นำยอรรถพล  ยตะโคตร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔/๔     เข้ำอุโบสถเพ่ือประกอบพิธี 
           ๒. จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔/๑ – ๔/๑๓  ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษำ ณ วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นำยสุริยำ          ทรัพย์เฮง            ประธำนกรรมกำร       

          นำยจักรกฤษณ ์  ชัยปรำโมทย์      กรรมกำร            นำยก ำพล        จำงจะ           กรรมกำร           
นำยภำคภูมิ       แก้วเย็น           กรรมกำร            นำยสิทธิชัย       มำโนชญ์กุล    กรรมกำร           

                               นำยปวิตร         สมนึก                กรรรมกำรและเลขำนุกำร          
    หน้าที่   ๑. บันทึกภำพนิ่ง  และภำพวิดีทัศน์ตำมควำมเหมำะสม 
      ๒. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์บนเวที 
 
 
 
 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
              น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  ประธำนกรรมกำร    
 นำยกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมกำร น.ส.ชื่นกมล คงหอม         กรรมกำร 

นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร น.ส.ทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล   กรรมกำร 
  ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ   แซ่หลอ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร        

หน้าที ่   ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง เนื่องในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
น.ส.วทันยำ       ใจนันตำ  ประธำนกรรมกำร 

         น.ส.ณัฐวดี        โพธิจักร            กรรมกำร น.ส.อรวรรณ     พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำร  
   น.ส.พรทิวำ สมเนตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          หน้าที่    ๑.  จัดท ำเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล 
                      ๒.  สรุปผลประเมินผลและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓   เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     สั่ง ณ วันที่   ๒๓    เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
  

                                                              (นำยสนัติพงศ์    ชินประดิษฐ)          
                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    

พิธีหล่อเทียนพรรษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 


