
 

 
 

 คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
ที ่ 192  /  2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565 
............................................................  

เนื่องด้วยชุมนุมรักษาดินแดนจะจัดพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่าน โครงการส่งเสริมวินัยและความ
รับผิดชอบ กิจกรรมยุวชนรักษาดินแดน วธ. และได้สอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565 
ทางกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน จะจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตร ให้
นักเรียนที่ผ่านโครงการ ส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ กิจกรรมยุวชนรักษาดินแดน วธ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึงปี 
2565 ใน วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 – 08.30 น.และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแต่งตั้งคณะ
กรรมดำเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสนัติพงศ์          ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ  
นายสมชัย               ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางปานทิพย์           สุขเกษม   กรรมการ 
นายปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมการ  
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    กรรมการ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง    กรรมการ 

  นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด   กรรมการ 
  นางสาวอัญชสิา   เหมทานนท์   กรรมการเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุม ดแูล และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชสิา      เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์  รองประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล   กรรมการ  

  นายทศพร           โอภาโส      กรรมการ 
  นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่ 1. วางแผน ดำเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนด  
2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ  ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

3. ฝ่ายประสานงานทั่วไป 
นางสาวอัญชสิา      เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์  รองประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล   กรรมการ  

  นายทศพร           โอภาโส      กรรมการ 
  นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  



 

4. ฝ่ายพยาบาล 
นางสาวจฑุารัตน์   เกาะหวาย  ประธาน 

 นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน   กรรมการ  
 นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการ 

นายนักขตฤกษ์      ภู่ระหงษ์   กรรมการ    
หน้าที่  1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จำเป็นในขณะที่ดำเนินกิจกรรม 

                    2. ประสานงานและผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อมีผู้เจ็บปว่ย 
 
5. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
  นายสุริยา   ทรัพย์เฮง  ประธาน  

นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์   กรรมการ 
นายสทิธิชัย   มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายวชัระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
นายกําพล   จางจะ   กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ 1. บันทึกภาพนิ่งและวีดทีัศน์ กิจกรรมตลอดการทำกิจกรรม ควบคุมระบบแสง เสยีง ตลอดการกิจกรรม 
                   2. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  

 6. ฝ่ายพิธีการ 
นักศึกษาวิชาทหาร    ประธาน 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์  รองประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล   กรรมการ  

  นายทศพร           โอภาโส      กรรมการ 
  นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่ ประสานงานเร่ืองกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ  
 

 7. ฝ่ายต้อนรับบริการอาหารว่างเช้า 
นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  ประธาน 
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ปี 3   กรรมการ 
 

8. ผู้เข้าร่วมพิธี 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 
  นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย 
  นักเรียนในชุมนุมรักษาดินแดน 
  ผู้ปกครองนักเรียนที่รับเกียรติบตัร 

 
 



 

ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 และครูที่มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปี
การศึกษา 2565 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

มีหน้าที่  

1.นั่งตรงตำแหน่งหมายเลขเก้าอ้ี เข้าร่วมพิธี โดยการรับมอบตน้ไม้จากนักศึกษาวชิาทหาร ยุวชนรักษา
ดินแดน และนักเรียนในชุมนุมรกัษาดินแดน 

  2. การแต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี พร้อมกัน เวลา 07.00 น. ณ ลานโดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
            

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่ 25  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
  

 สั่ง  ณ   25 วันที่  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
      
             (นายสันติพงศ์   ชนิประดษิฐ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     

1 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ 26 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ 
2 นายปวิตร สมนึก 27 นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด 
3 นางสาวจิรา จั่นเล็ก 28 นางนลนิพร สมสมัย 
4 นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 29 นางทัศนีย์ วงค์เขียว 
5 นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตตชิยั 30 นางสาวกวนิวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 
6 นางนวรัตน์ นาคเสนีย์กุล 31 นางสาววไิลพรรณ คงดี 
7 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 32 นางพชันีย์ คงเกิด  
8 นางสาวเกวลี เงินศรีสุข 33 นายสชุาติ รัตนเมธากูร 
9 นางธัญญา สติภา  34 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตยม์ั่น  
10 นางสาวรัตยา ร่างกายดี  35 นายธีระพงษ์ มวานนท์  
11 นางสาวพทิธิดา ปราโมทย์  36 นางสาวณชิชา บุตรสีมาตร  
12 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ  37 นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด  
13 นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ 38 นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี  
14 นางสาวกุลยา บูรพางกูร  39 นางสาวลาวลัย์ คงแก้ว  
15 นางสาวณัฏฐณชิา โมสนัเทียะ  40 นางสาวจนัทร์จิรา สุขสิงห์  
16 นายวิทวัส นดิสูงเนนิ  41 นางสาวอัญชนา แซ่จวิ  
17 นางสาวทพิวรรณ โล่กิตติธรกุล  42 นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้  
18 นางสาวสิวลี ยนืยาว  43 นายศักรินทร์ ศรีตระกูล  
19 นางสาวพชัราวลัย์ บุตรพรม  44 นางสาวศศิตา อยู่ยืน  
20 นางสาวพรวลี สุขสอาด  45 นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ 
21 นางอรอนงค์ ชาญรอบ  46 นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  
22 นางสาวอโนชา โปซิว  47 นางสาวศศิธร เมืองมูล  
23 นางสาวสุภิดา โลเกษ  48 นายสณัห์ พินิจมณีรัตน์  
24 นายสราวุธ รัตนนท์  49 นายศราวุธ คารมหวาน  
25 นางสาวอริสา แช่มชืน่ 50 นายทนิกร พานจันทร์  



 

 
 

 
กำหนดการพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านโครงการส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ   

กิจกรรมยุวชนรักษาดินแดน วธ.  
วัน ศุกร์ ที่  5  สิงหาคม  2565 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ   

 
 

07.00 – 07.30 น. จัดแถวนักเรียน และ นักศึกษาวิชาทหาร 
07.30 – 07.50 น. พิธีกรรม หน้าเสาธง 
07.50 น.   เชิญท่านประธาน เร่ิมพิธีการ   
   ขั้นตอน  

- ท่านประธานจากศูนย์การกำลงัสำรอง จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 
- ท่านประธานจากศูนย์การกำลงัสำรอง พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ และคณะผูบ้ริหาร  
    ยืนตรงตำแหนง่ เพื่อฟังคำกล่าวรายงาน  
- ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร กล่าวรายงานของโครงการส่งเสริมวนิัยและความรับผิดชอบ  

กิจกรรมยุวชนรักษาดินแดน วธ. ประจำปีการศึกษา 2565  
- ประธานและคณะผูบ้ริหาร ผู้ติดตาม มอบเกรียติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ผา่นโครงการส่งเสริม

วินัยและความรับผดิชอบ กิจกรรมยุวชนรักษาดนิแดน วธ.  
-   ประธานจากศูนย์การกำลังสำรอง เจิมหนังสือ เพื่อเป็นสิริมงคล  
-   ประธาน รับการไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารและยวุชนรักษาดนิแดนประจำปีการศึกษา 2565  
-   ฟังการพูดคุยการกลับมาของนักศึกษาวิชาทหารศิษย์เก่า วธ. เล่าให้รุ่นน้องฟัง  
    ในหัวข้อ “เรียน นศท.แล้วได้อะไร”   
-   ท่านประธานผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรม 
-   ท่านประธานจากศูนย์การกำลังสำรอง กล่าวให้โอวาทกับนกัศึกษาวิชาทหาร 
-   ประธานร่วมถ่ายรูปกับยุวชนและนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 
-   ประธานพบปะ พูดคุย กบั กับนักศึกษาวชิาทหาร และยุวชนรักษาดินแดน รุน่ที่ 6  
    ปีการศึกษา 2565  

08.30 น โดยประมาณ เสร็จพิธี  
 
 
หมายเหตุ  คุณครูที่เข้าร่วมพิธีสวมชุดข้าราชการสีกากี 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


