
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ๒๖๐ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

---------------------------- 
ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๔๗/๒๕๖๕  เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมต้อนรับ เพื่อเป็นเกียรติ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต และเพ่ือจรรโลงวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้จัดกิจกรรม  ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น อาศัยความ
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
   นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
   นางจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์ กรรมการ 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ อำนวยการและให้การสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ 
นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ  นางสาวอรวรรณ พันธ ุ์ภัครินทร์ กรรมการ 
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ  นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา เกสร กรรมการ  นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ  

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
นางพัชนีย์  คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. ประสานงาน กำกับ ติดตาม ดูแล ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแขกที่มาร่วมแสดงความยินดี 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ นางสาวณัฐวดี โพธิจัก  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมจิต กรรมการ 

 นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการ นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ 
 นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ 
 นางธัญญา สติภา  กรรมการ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
 นางสาวรัตยา ร่างกายดี กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการ 
 นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
 นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ 
 นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทศัน ์ กรรมการ 
 นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน กรรมการ  

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ภาคีเครือข่าย ๕ องค์กรหลักของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที่มาร่วมงานในช่วงเช้า  
              ณ meeting room 
 ๒. จัดเตรียม ดูแลอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ภาคีเครือข่าย ๕ องค์กรหลักของ 
              โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อาหารกลางวันแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี 
 ๓. เข้าร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ  Conference room 
๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับของท่ีระลึก 

นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการ  นางสาวจินต์จุฑา  เกสร   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ  นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ 

นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
นางจีระภา   ชินภักด ี กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยในการรับของที่ระลึก  นำมาวางไว้ ณ จุดที่รับของที่ระลึกให้เป็นระเบียบ 

    และจัดลำดับการมอบของที่ระลึกให้เป็นไปตามลำดับ 
๓. เชิญแขกผู้มาลงทะเบียน นั่งประจำที่ตามที่กำหนด 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ นักพัฒนา   กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดเตรียมสถานทีท่ี่ใช้ในการต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ  Conference room 



๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ  
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ นาวสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ 

   นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและจัดเตรียมของท่ีระลึก 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการ    

นักพัฒนา   กรรมการ นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการ 
นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายสำหรับจัดซื้อของที่ระลึกและดำเนินการจัดซื้อของที่ระลึกให้เหมาะสม 
๒. จัดเตรียมอาหาร, เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางทัศนีย์ วงศ์เขียว กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 
 นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
   นางพัชนีย์ คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม 
 ๒. ประสานงานเกี่ยวกับข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินและทำรายรับ – รายจ่าย 
 ๓. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
นายกำพล จางจะ  กรรมการ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ  นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
   นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมและวิดิทัศน์ 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ ์แสงสีเสียงและเครื่องเสียง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

๓. จัดทำป้ายแบคดรอปต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๔. ประชาสัมพันธ์การต้อนรับผู้อำนวยการทาง Facebook โรงเรียน 

 

 
 
 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ยินดีต้อนรับ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วันจันทร์ ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 



 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ  
นายจักรกฤษณ ์ แก้วลำหัด กรรมการ นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ  
นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์  กรรมการ 

   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวพรชิตา  คารมหวาน กรรมการ 
 นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดทำ QR Code สำหรับประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๒. สรุปผลการประเมินและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา   
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

( นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กำหนดการ กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
วันจันทร์ ที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง Conference  

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เวลา ๑๐.๓๙ น. นางสาวพนิดา  ยอดรัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พร้อมคณะ จากโรงเรียน 
                               มัธยมวัดธาตุทองและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เวลา ๑๐.๕๐ น. นางสาวพนิดา  ยอดรัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้อำนวยการโรงเรียน 

และคณะผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 

พิธีมอบของท่ีระลึก 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กลัดช่อดอกไม้แสดงการ 
                                 ต้อนรับ นางสาวพนิดา  ยอดรัก เข้าสู่รั้วชมพู - เขียว ณ บริเวณทางเข้าห้อง Conference 
                                 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เวลา ๑๑.๑๙ น. - นางสาวพนิดา  ยอดรัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
     กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมชมวิดิทัศน์แนะนำตัว 
   - นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กล่าวแสดงความยินดี และส่งมอบ 
                                 นางสาวพนิดา  ยอดรัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

- คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต)  
  ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- พล.อ.ต.มล.เฉกฉันท์  เกษมสันต์ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  
  กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- คุณอำนวย  ศรีตระกูลทรัพย์ (ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู 
  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- คุณสมถวิล  วงศ์เหรียญไทย (ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต)  
  กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- คุณชยกฤต  ยงใจยุทธ (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต) กล่าวแสดงความ  
  ยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก 
- นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กล่าวแสดงความยินดี  
  และกล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก สูทโรงเรียน แจ็คเก็ต และเสื้อคณะสี  
  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และแขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก 
- กลุ่มบริหารงาน ๕ กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ๘ กลุ่มสาระและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มอบของที่ระลึก 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
หมายเหตุ  :  ครูแต่งกายชุดข้าราชการ 


