
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๕๘/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศนมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทรงเครื่อง

___________________________

ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับ สมาคมผูปกครองและครู
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดงานเทศนมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทรงเครื่อง

ในวันพุธท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝายประถม) โดยมี
 วัตถุประสงคเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรวมกันบําเพ็ญบุญถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา

 ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพื่อใหการ

 จัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายสงฆ
 พระมหาจารุวัฒน  จรณธมฺโม , พระมหาโสภณ  สุธีโร

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ

๑.๑ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว ประธาน
 ๑.๒ อาจารยอรัญ สัมดี รองประธาน

๑.๓ ผศ.ธนวัฒน ศรีศิริวัฒน กรรมการ
 

๑.๔ อาจารยวินิตา แนประโคน กรรมการ
 ๑.๕ อาจารยสามารถ แสงนอย กรรมการ
 ๑.๖ อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ
 

๑.๗ อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา กรรมการ
 ๑.๘ อาจารยระยอง กานดอกไม กรรมการ
 ๑.๙ อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย กรรมการ
 

๑.๑๐ อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ
 ๑.๑๑ อาจารยนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ
 ๑.๑๒ อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ
 

๑.๑๓ อาจารยนันทินี นักดนตรี กรรมการ
 ๑.๑๔ อาจารย ดร.ภัทรา อุนทินกร กรรมการ
 ๑.๑๕ อาจารยเพชรพนม จิตม่ัน กรรมการ
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๑.๑๖ อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา กรรมการ
 

๑.๑๗ อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต กรรมการและเลขานุการ
 หนาท่ี ๑. ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก

 ๒. แกปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 

๓. ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
  

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
 ฝายประถม

 
๒.๑ อาจารยอรัญ สัมดี หัวหนา

 ๒.๒ อาจารยสุธิรา ทรัพยเจริญ กรรมการ
 ๒.๓ นางสาวเกษราภรณ แตงมาก กรรมการ
 

๒.๔ นางสุภาภรณ เรืองเดช กรรมการ
 ๒.๕ นางสาววรรณา บุญประเสริฐ กรรมการ
 ๒.๖ อาจารยศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย กรรมการและเลขานุการ

ฝายมัธยม
 ๒.๗ อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต หัวหนา

 ๒.๘ อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ
 

๒.๙ อาจารยระยอง กานดอกไม กรรมการ
 ๒.๑๐ นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ
 ๒.๑๑ นางสาวอารียา โคตรวงษา กรรมการและเลขานุการ

 
หนาท่ี ๑. จัดพิมพใบฎีกางานเทศนมหาชาติ

 ๒. จัดทําเข็มกลัดท่ีระลึกงานเทศนมหาชาติ
 ๓. ดูแลความเรียบรอยในการดําเนินงานและใหความชวยเหลือแกฝายตางๆ

  

๓. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่
 ฝายประถม

 ๓.๑ อาจารยจุฑารัตน สิริวิบูลยผล หัวหนา
 

๓.๒ อาจารย ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก กรรมการ
 ๓.๓ อาจารยเพชรพนม จิตม่ัน กรรมการ
 ๓.๔ อาจารยสลักจิตต สุขสอาด กรรมการ

 
๓.๕ อาจารยพิชัย นิยมธรรม กรรมการ

 ๓.๖ นายโกสุม พิมพเสน กรรมการ
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๓.๗ นายชาติชาย เกษมราช กรรมการ
 

๓.๘ นางสาวประภาพัชร จูเมือง กรรมการ
 ๓.๙ นางมนทยา เจริญหลาย กรรมการ
 ๓.๑๐ นางศิริพร บุญยะลาโภ กรรมการ
 

๓.๑๑ นางสาวปรารถนา สุขสุกรี กรรมการ
 ๓.๑๒ นายบุญเสริม ชะหนู กรรมการ
 ๓.๑๓ นายเจตนา ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

 
ฝายมัธยม

 ๓.๑๔ อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ หัวหนา
 ๓.๑๕ อาจารยอริสา สินธุ กรรมการ

 
๓.๑๖ อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา กรรมการ

 ๓.๑๗ อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ กรรมการ
 ๓.๑๘ นายปกรณ จันสุริยวงศ กรรมการ
 

๓.๑๙ นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ
 ๓.๒๐ นางสาวสาวิตรี ผิวงาม กรรมการ
 ๓.๒๑ นายสิทธิชัย กลั่นสุคนธ กรรมการ
 

๓.๒๒ นางสุนันท เสมานิตย กรรมการ
 ๓.๒๓ นางนิ่มนวล อัศวภูมิ กรรมการ
 ๓.๒๔ นางสมพร ศรีสมาน กรรมการ
 

๓.๒๕ นางสาวปรียานุช ครุฑบุญยงค กรรมการ
 ๓.๒๖ นายศิวะ ปาจิตต กรรมการ
 ๓.๒๗ นางเสวียง ปาจิตต กรรมการ
 

๓.๒๘ นางสาวเตือนใจ รอดภัย กรรมการ
 ๓.๒๙ นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ กรรมการและเลขานุการ

 หนาท่ี ๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการบันทึกภาพและควบคุมเสียง บันทึกวีดิทัศน
 

ตลอดงาน
 ๒. จัดตกแตงสถานที่ชุดรับแขก โตะหมูบูชา พระบรมฉายาลักษณและธงชาติ

 ๓. จัดเตรียมเกาอี้สําหรับผูเขารวมรับฟงเทศนมหาชาติ
 

๔. จัดเตรียมพาน ขันนํ้ามนต ภาชนะวางผลไม ดอกไม
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๕. จัดเตรียมตนกลวยสําหรับปกเงินทําบุญ เตรียมธงประจํากัณฑและเทียน
 

๖. จัดเก็บสถานท่ีใหเรียบรอยเมื่อเสร็จส้ินการจัดงาน
  

๔. คณะกรรมการฝายสวัสดิการและปฏิคม
 ฝายประถม

 
๔.๑ อาจารยจารุณี ศุภชาต หัวหนา

 ๔.๒ อาจารยอรัญ สัมดี กรรมการ
 ๔.๓ อาจารยแคทธียา เจริญสุข กรรมการ
 

๔.๔ อาจารย ดร.ภัทรา อุนทินกร กรรมการ
 ๔.๕ อาจารยณัฐณิชา ทนะไชย กรรมการ
 ๔.๖ อาจารยวิษณุ สมัญญา กรรมการ
 

๔.๗ อาจารยภาวิณี โสระเวช กรรมการ
 ๔.๘ อาจารยทิพวรรณ พัฒนชนะ กรรมการ
 ๔.๙ นางสาวแกมมณี จีนเอม กรรมการ
 

๔.๑๐ อาจารยสมจิตร ศรีพนาสณฑ กรรมการและเลขานุการ
 ฝายมัธยม

 ๔.๑๑ อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต หัวหนา
 

๔.๑๒ อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา กรรมการ
 ๔.๑๓ อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ
 ๔.๑๔ อาจารยนันทินี นักดนตรี กรรมการ
 

๔.๑๕ อาจารยนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ
 ๔.๑๖ อาจารยปยพงษ ทวีพงษ กรรมการ
 ๔.๑๗ อาจารยพชร วังมี กรรมการ
 

๔.๑๘ อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ
 ๔.๑๙ อาจารยศราวุฒิ แยมดี กรรมการและเลขานุการ

 หนาท่ี ๑. นิมนตพระที่มาเทศนมหาชาติและมารวมพิธี
 

๒. ตอนรับเจาภาพกัณฑเทศนและเชิญแขกผูมีเกียรติ
 ๓. อํานวยความสะดวกและประสานงานเรื่องการบริการเครื่องดื่มถวายพระ

 แขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมพิธี
  

๕. คณะกรรมการฝายพิธีการและประชาสัมพันธ
 ฝายประถม

 ๕.๑ อาจารยเพชรพนม จิตม่ัน หัวหนา
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๕.๒ อาจารย ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก กรรมการ
 

๕.๓ นายเจตนา ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
  

ฝายมัธยม
 ๕.๔ อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย หัวหนา

 
๕.๕ อาจารยพชร วังมี กรรมการ

 ๕.๖ อาจารยสมบัติ อุทาวัน กรรมการ
 ๕.๗ อาจารยรุงทิวา พงษจําปา กรรมการและเลขานุการ

 
หนาท่ี ๑. ประชาสัมพันธงานเทศนมหาชาติแกแขกผูมารวมงาน

 ๒. ดําเนินงานพิธีการตามลําดับขั้นตอน
  

๖. คณะกรรมการฝายการเงินและจัดหารายได
 

ฝายประถม
 ๖.๑ อาจารยสุธิรา ทรัพยเจริญ หัวหนา

 ๖.๒ อาจารยสามารถ แสงนอย กรรมการ
 

๖.๓ อาจารยวินิตา แนประโคน กรรมการ
 ๖.๔ อาจารยแคทธียา เจริญสุข กรรมการ
 ๖.๕ อาจารยจารุณี ศุภชาต กรรมการ
 

๖.๖ อาจารยนฤมล หลายประเสริฐพร กรรมการ
 ๖.๗ อาจารยฐิติมา ชีวินวรศักดิ์ กรรมการ
 ๖.๘ นางสุภาภรณ เรืองเดช กรรมการ
 

๖.๙ นางสาววรรณา บุญประเสริฐ กรรมการ
 ๖.๑๐ อาจารยประจําช้ัน ป.๑ - ป.๖ ทุกทาน กรรมการ
 ๖.๑๑ นางสาวเกษราภรณ แตงมาก กรรมการและเลขานุการ

 
ฝายมัธยม

 ๖.๑๒ อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต หัวหนา
 ๖.๑๓ อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ

 
๖.๑๔ นางพิมพณัญชยา นาคสัมปุรณะ กรรมการ

 ๖.๑๕ นางสาวอารียา โคตรวงษา กรรมการ
 ๖.๑๖ นางลลิตา ภูมิแกว กรรมการ
 

๖.๑๗ นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก กรรมการ
 ๖.๑๘ อาจารยที่ปรึกษาช้ัน ม.๑ - ม.๖ ทุกทาน กรรมการ
 ๖.๑๙ นางสาวศิวนาท แสงทอง กรรมการและเลขานุการ
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หนาท่ี ๑. แจกซองทําบุญใหแกอาจารย บุคลากร นักเรียน และบุคคลภายนอก
 

๒. รับเงินและรวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญนําเขาบัญชี
 เทศนมหาชาติ

 ๓. เบิก-จายเงินคาใชจายใหกับฝายตางๆ
 

๔. สรุปรายการรับ-รายการจาย เสนอเหรัญญิกสมาคมผูปกครองและครู
  

๗. คณะกรรมการฝายประสานงานท่ัวไป
 ฝายประถม

 
๗.๑ อาจารยวินิตา แนประโคน หัวหนา

 ๗.๒ อาจารยพิมปไพ จิ๋วแพ กรรมการ
 ๗.๓ อาจารยหนึ่งฤทัย คําหงษา กรรมการ
 

๗.๔ นางสาวสุภัตรา กรุดแกว กรรมการ
 ๗.๕ อาจารยไปรพร แสงจันทร กรรมการและเลขานุการ

 ฝายมัธยม
 

๗.๖ อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา หัวหนา
 ๗.๗ อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง กรรมการ

 ๗.๘ อาจารยวรรณา หกประเสริฐ กรรมการ
 

๗.๙ อาจารยชนกนาถ แสงทอง กรรมการ
 ๗.๑๐ อาจารยภาวิณี รัตนคอน กรรมการ
 ๗.๑๑ นางธิดา สีทองสุข กรรมการ
 

๗.๑๒ นางสาววิมล รักรี กรรมการและเลขานุการ
 หนาท่ี ๑. จัดทําหนังสือเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

 ๒. จัดทําหนังสือนิมนตพระประจํากัณฑเทศน
 

๓. จัดบอรดติดปายชื่อกัณฑท้ัง ๑๓ กัณฑ และชื่อผูแสดงธรรม
 ๔. จัดทําหนังสือเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน

  

๘. คณะกรรมการฝายเครื่องดนตรีไทย
 

๘.๑ อาจารยสุภารณี สาระสา หัวหนา
 ๘.๒ อาจารยแคทธียา เจริญสุข กรรมการ

 ๘.๓ อาจารยธราพงษ ทองกระจาง กรรมการ
 

๘.๔ อาจารยนันทินี นักดนตรี กรรมการและเลขานุการ
 หนาท่ี ๑. บรรเลงปพาทยทําเพลงประกอบการเทศนมหาชาติตลอดงาน

 ๒. ดูแลและกํากับการบรรเลงปพาทยใหเปนไปดวยความเรียบรอย
  

 



 

-  ๗  -

 

๙. คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลและใหบริการนักเรียน
 

ฝายประถม
 ๙.๑ อาจารย ดร.ภัทรา อุนทินกร หัวหนา

 ๙.๒ อาจารยบุตรศิรินทร จิวพานิชย กรรมการ
 

๙.๓ อาจารยฐิติมา ชิีวินวรศักดิ์ กรรมการ
 ๙.๔ อาจารยณัฐวุฒิ จิโนวัฒน กรรมการ
 ๙.๕ อาจารยณฐพล อยูเปนสุข กรรมการ
 

๙.๖ อาจารยประจําชั้น ป.๑ - ป.๖ ทุกทาน กรรมการ
 ๙.๗ อาจารยสมจิตร ศรีพนาสณฑ กรรมการและเลขานุการ

 ฝายมัธยม
 

๙.๘ อาจารยระยอง กานดอกไม หัวหนา
 ๙.๙ อาจารยเสาวณี กานดอกไม กรรมการ

 ๙.๑๐ อาจารยนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ
 

๙.๑๑ อาจารยที่ปรึกษา ม.๑ - ม.๖ ทุกทาน กรรมการ
 ๙.๑๒ นางยุวดี จิตรโอวาท กรรมการ
 ๙.๑๓ นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี ควบคุมดูแลนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

 

๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผล
 ฝายประถม

 
๑๐.๑ อาจารยกัญชริญา พรมแพน หัวหนา

 ๑๐.๒ อาจารยณัฐกาญจน แดงทองคํา กรรมการ
 ๑๐.๓ นางสาวสุภัตรา กรุดแกว กรรมการ
 

๑๐.๔ นางสาววชิราภรณ ณ พล กรรมการ
 ๑๐.๕ นางสาวเหมือนขวัญ จรงคหนู กรรมการและเลขานุการ

 ฝายมัธยม
 

๑๐.๖ อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ หัวหนา
 ๑๐.๗ อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ กรรมการ

 ๑๐.๘ นางสาววรนุช พรมวงศ กรรมการ
  

 



 

-  ๘  -

 

๑๐.๙ นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร กรรมการ
 

๑๐.๑๐ นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี ๑. จัดทําและแจกแบบประเมินผลการดําเนินงาน
 ๒. รวบรวมแบบประเมินผล

 
๓. สรุปรายงานการประเมินผล

  
 

   สั่ง ณ  วันที่   ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
11ธ.ค.63  เวลา 21:05:33  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQA3A-DkAQg-BDAEE-AMQAz

 

 

รับทราบ

(นายอรัญ สัมดี)

รองผูอํานวยการฝายบริหารฝายประถม
17ธ.ค.63  เวลา 05:02:29  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgA0A-DUANw-A0ADc-AQgA0

 

 

 

รับทราบ

(นางสาวภาวิณี โสระเวช)

อาจารย โรงเรียนประถมสาธิต
17ธ.ค.63  เวลา 08:04:42  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MgBEA-EQAMA-A3ADg-ARQBD

 

 

  รับทราบ



(นางสาวยุวดี จิตรโอวาท)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
17ธ.ค.63  เวลา 13:24:16  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RQBEA-DUAMA-A2ADc-ANgA4

 

 

  (นางสาวศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย)

อาจารย
18ธ.ค.63  เวลา 10:22:19  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QwBEA-EIAQQ-AwADA-ARQAw

 

 


