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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๙๖ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน battle ประชันวงดุริยำงค์ กรุงเทพฯ vs โครำช
-------------------------------ตามที่กรุงเทพมหานครได้กาหนดจัดงาน battle ประชันวงดุริยางค์ กรุงเทพฯ vs โคราช ณ สนาม
กีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยการเดินทางครั้งมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมจานวน
ทั้งหมด ๔๐๐ คน เพื่อให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
โดยอาศัยอานาจตาม ความในมาตรฐาน ๒๗ วรรค ๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลาหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา ควบคุม ดูแลและอานวยความสะดวกให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์ กรรมการ นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางสาวเมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
กรรมการ นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์
กรรมการ
นางสาวสีวลี
ยืนยาว
กรรมการ นางสาวสุธิตา
ศรียางนอก
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ นายศักรินทร์
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา
เกสร
กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
กรรมการ

~๒~
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปิยวรรณ
ฑิมัจฉา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนดาเนินการและควบคุมให้การเดินทางเป็นไปตามกาหนด
๒. ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
๓. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมนักเรียน
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล กรรมการ นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางสาวเมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
กรรมการ นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์
กรรมการ
นางสาวสีวลี
ยืนยาว
กรรมการ นางสาวสุธิตา
ศรียางนอก
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการและเลขานุการ
นายรุ่งรดิศ
จันทร์จาปา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชกุล
กรรมการ นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ บันทึกภาพนิ่งและถ่ายทาวีดีทัศน์
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกองเชียร์
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นายธีรพงษ์
มวานนท์
กรรมการ นางสาวสีวลี
ยืนยาว
กรรมการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการ นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
กรรมการ นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล กรรมการ นางสาวนงคราญ
คาลัยวงษ์
กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ นางสาววิไลวรรณ์
รัตนะ
กรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ นางสาวอัญชนา
แซ่จิว
กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ
โล่กิตติธรกุล กรรมการ นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์
เกาะหวาย
กรรมการ นางสาวศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
กรรมการ นางสาวอนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
นางสาวจิราพร
เวียงชนก
กรรมการ นางสาวอุษณีษ์
อ่อนแท้
กรรมการ
นางสาวพิทธิดา
ปราโมทย์
กรรมการ นางสาวจิตรลดา
อินทรขุนทศ
กรรมการ

~๓~
นายนิธิภัทร์

สร้อยเชื้อดี
กรรมการ นางสาวอัยนา
สระแก้ว
คณะผู้ปกครองและนักเรียน
กรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดูแล คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนั่งสแตนเชียร์ให้เรียบร้อย
๖. คณะกรรมกำรควบคุมรถ
คันที่ ๑
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการ นายธีระพงษ์
มวานนท์
นางสาวสีวลี
ยืนยาว
กรรมการ นายนพดล
คาพร
คันที่ ๒
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล
คันที่ ๓
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ นางสาวนงคราญ
คาลัยวงษ์
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
คันที่ ๔ และ ๕
นางสาวจุฑารัตน์
เกาะหวาย
กรรมการ นางสาววิไลวรรณ์
รัตนะ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
หน้ำที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนไปและกลับ
๒. ประสานงานฝ่ายด้านดาเนินงาน
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลาหัด
กรรมการ นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
นายกฤติเดช
ขาวประเสริฐ
กรรมการ นายสมบูรณ์
ศรีทน
นายวรธรรม
หนูประดิษฐ์
กรรมการและเลขา
หน้ำที่ จัดหารถโดยสารควบคุมดูแลให้เพียงพอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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