
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๕๖๔ /   ๒๕๕๗ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ 

******************************** 
                 เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  มีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   จึงก าหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  (๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดกิจกรรม 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ
 นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ 

นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ นายมนตรี         สุขสวัสดิ ์  กรรมการ 
นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ    นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 

 น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
 นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
 นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ

 นางกาญจนา สินวิชัย  กรรมการ น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
น.ส.ลักษณา   อังกาบส ี กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ 
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นายศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี    วางแผนการจัดงานและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล 

นายพิราม ภูมิวิชิต            ประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่   รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นายสุเนตร    ศรีใหญ ่  กรรมการ นายมนตรี         สุขสวัสดิ ์  กรรมการ  
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ น.ส.วันนภา   สายพิมพิน กรรมการ  
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำท่ี ๑.   ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 
๒.   จัดและดูแลตัวแทนพ่อทีม่าร่วมงานและนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรต ิและจัดกิจกรรม 
      วันพ่ออย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

        ๓.   ประสานงานกบัคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  
      ตามวัตถุประสงค์ 

๒.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมค ำอำเศียรวำท , สมุดลงนำมถวำยพระพร  
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ ประธานกรรมการ 
   นางวราภรณ์ สัตยมาภากร รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ 
น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ น.ส.ธัญญฐ์ิตา เยาวยอด กรรมการ 
น.ส.อาภร    ผาลา  กรรมการ น.ส.มีนา โอษฐง์าม กรรมการ  
น.ส.พรรณิภา สีลาโส  กรรมการ นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมย ์ กรรมการ 
น.ส.เกวลี   บุญบา  กรรมการ นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ นางแสนสุข    ค าแก้ว  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการและเลขานุการ 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมค าอาเศียรวาท 
  ๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรส าหรับครอูาจารย์นักเรียนผูป้กครองและ  ลูกจ้างประจ า  
       ณ ห้องธุรการและบริเวณสนามอเนกประสงค์ 
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           ๓.  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ 
๔.  จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย 
๕.  ประสานงานแก่บุคคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใหก้ารลงนามถวายพระพรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
     เหมาะสม และสวยงาม 
๖.  ท าหนังสอืเชิญตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ            
    เครือข่ายผู้ปกครอง  
๗.  จัดหาตัวแทนนักเรียนกล่าวค าประพันธ์เทิดพระคุณพ่อ 

๒.๓   คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนพ่อร่วมพิธี 
                        น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์  ประธานกรรมการ 

 นางล าพอง พูลเพิม่  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร      กรรมการ        นางแสนสุข ค าแก้ว  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ 
น.ส.เกวลี   บุญบา  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
น.ส.เสาวลกัษณ์ สันติธรรมเมธี กรรมการ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ 
น.ส.อญัชลี         เขมะประภา กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
   น.ส.สุกัญญา ชาชิโย      กรรมการและเลขานุการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ครูที่ปรึกษาส ารวจพจิารณาตัวแทนพ่อเสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่ก าหนด            

๒. ท าหนังสือเชิญพ่อมาร่วมกิจกรรมตามที่ครูทีป่รกึษาเสนอช่ือ 
๓.  ประชุมตัวแทนนักเรียนที่น าพอ่มาร่วมงาน ซักซอ้มการกราบพอ่ 
๔. ประสานงานกบัฝ่ายจัดเกียรติบัตรและน าเสนอผูอ้ านวยการลงนาม 

 ๕. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณพ่อ และจัดหาตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรูส้ึก 
๖. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 

๒.๔   คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนพ่อท่ีมำร่วมพิธ ี
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นางโสภา พงศ์เทพปูถัมภ์    รองประธานกรรมการ 

น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการ  นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ 
น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา  กรรมการ  น.ส.พรสุดา มินส าโรง กรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญก์ุล กรรมการ  น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑.  เชิญตัวแทนพ่อของนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมและรบัเกียรติบัตร 
 ๒.  จัดพิมพ์รายช่ือพ่อ เพื่อลงช่ือร่วมกิจกรรม 
 ๓.  จัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้พอ่ที่มาร่วมงาน 

๔.  จัดล าดับตัวแทนพ่อเข้ารับเกียรติบัตร 
๕.  ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕   คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน 
                     นางกาญจนา สินวิชัย  ประธานกรรมการ 
   น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย รองประธานกรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า   กรรมการ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์   กรรมการ น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 
นายสุชาติ    รัตนเมธากรู  กรรมการ นายทินกร       พานจันทร ์ กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ  

น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. ต้อนรับผู้ปกครอง  แขกผู้มเีกียรติ  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา 

๒. รับลงทะเบียนพ่อทีเ่ข้าร่วมพิธี และเชิญเข้าร่วมพิธี ณ สนามเอนกประสงค์ 
๓.  น าแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนพ่อลงนามถวายพระพร 

           ๔.  ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 

นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
นายเล็ก    สินวิชัย  รองประธานกรรมการ 

นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ  นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  
น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการ        นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ  
นักการภารโรง    กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ  
   นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมเครื่องดื่มส าหรบัตัวแทนพ่อและแขกผูม้ีเกียรติที่มาร่วมงาน 
           ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานให้ครบถ้วน 

๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๗    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
   นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก  สินวิชัย  รองประธานกรรมการ                  
น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล      กรรมการ        นายศุภกิจ    หนองหัวลิง        กรรมการ        
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นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ 
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ  น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ     กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ลักษณา   อังกาบส ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ๑.  จัดสถานที่ใหเ้รียบร้อยเหมาะสม  ,  จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวท ี
           ๒.  ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐผ์้าเวทีใหส้วยงาม 
 ๓.  จัดโต๊ะหมูบู่ชา จัดเตรียมพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และกรวยถวายพระพร 
๒.๘  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดท ำเกยีรตบัิตร 
                      น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์       ประธานกรรมการ 
    นายสุวิท ปิ่นอมร       รองประธานกรรมการ  
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ          นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
   นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. บันทึกภาพกจิกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยพรอ้มใช้งาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
๔. จัดท าเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง และเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกจิกรรมวันพ่อ 
๕. จัดท าตัวอักษร  ตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย เขียนค าว่า 
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๒.๙  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
   นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว            ประธานกรรมการ 
นายเล็ก     สินวิชัย  กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
นางแสนสุข ค าแก้ว  กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ 
นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ 
นายศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 

นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการและเลขานุการ 
  น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
วันมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ 

และวันพ่อแห่งชำต ิ
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๔  ธันวำคม  ๒๕๕๗ 
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หน้ำท่ี    ๑.  เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
  ๒.  จัดท าสูจิบัตรมอบแก่แขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนพ่อ และคณะครู 
  ๓.  น าร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา 
  ๔.  อ่านรายนามตัวแทนพ่อที่ได้รับเกียรติบัตร 

๒.๑๐   คณะกรรมกำรวงโยธวำทิตและดนตรีไทย 
                      นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 

 ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดีมหาราชาบรรเลงในงาน 

๒.๑๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดง 
                       นางณัฏฐ์ธยาน์     สนั่นไหว            ประธานกรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ  
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์  กรรมการ นายสุเนตร    ศรีใหญ ่  กรรมการ  
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ           
นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล         กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.จัดการแสดงร าถวายพระพร และการแสดงเทิดพระเกียรติ 
 ๒.ประสานงานจัดกจิกรรมในส่วนที่ได้รบัมอบหมาย กบัฝ่ายพิธีการ และฝ่ายด าเนินการ 

๒.๑๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นางทัศนีย์ วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 

น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน  กรรมการ 
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์  กรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
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๒.๑๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันวันพ่อแห่งชำต ิ
๒.๑๓.๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

    - กิจกรรมประกวดป้ำยนิเทศในชั้นเรียนหัวข้อ  “มหำรำชพ่อแห่งแผ่นดิน” ทุกระดับชั้น 
    - กิจกรรมประกวดมำรยำทไทย ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 
    นางล าพอง            พูลเพิ่ม      ประธานกรรมการ 
    นายอภิวัฒน์           บุญอ่อน    รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์        สัตยมาภากร       กรรมการ              นางกาญจนา         ศิริมหา          กรรมการ  
นายพิราม           ภูมิวิชิต              กรรมการ              นางอุษณีษ์           อ่อนลมูล       กรรมการ 
นายมนตรี           สุขสวัสดิ์            กรรมการ              น.ส.อญัชลี           เขมะประภา    กรรมการ               
นางบุญเยี่ยม        พิทักษ์วงศ์          กรรมการ              นายปวิตร            สมนึก           กรรมการ 
นางสุมิตรา          สุวรรณธาดา        กรรมการ              น.ส.รัตยา            ร่างกายดี       กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา        อินทรขุนทศ        กรรมการ              น.ส.สทุธิดา           แซ่หล่อ    กรรมการ               
นางสาวปรัชญา     การรักษา           กรรมการ              คณะนักศึกษาฝึกสอน           กรรมการ 

น.ส.วันนภา      สายพิมพิน         กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓.๒  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  - กิจกรรมประกวด “กำรอ่ำนท ำนองเสนำะค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร” ระดับ ม.ต้น 
   น.ส.ภัทรนุช  ค าดี  ประธานกรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค  บุบผา  กรรมการ นายอาทิตย์  โสตถิรัตน์พันธ์ กรรมการ 
นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์  กรรมการ น.ส.อมรรัตน์  ปิ่นป้อง  กรรมการ 
น.ส.พิชญ์นารี  จีนแส  กรรมการ 
   น.ส.เกวลี  บุญบา กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมประกวด “กำรอ่ำนท ำนองเสนำะค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร” ระดับ ม.ปลำย 
   นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว  กรรมการ น.ส.จิรนันท์  คันธชาติกุล  กรรมการ 
น.ส.กาญจนา  ดาทอง  กรรมการ 
   น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต กรรมการและเลขานุการ 
   - กิจกรรมประกวด เขียนเรียงควำม หัวข้อ “พ่อของฉัน” ระดับ ม. ต้น 
   น.ส.ภัทรนุช  ค าดี  ประธานกรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค  บุบผา  กรรมการ นายอาทิตย์  โสตถิรัตน์พันธ์ กรรมการ 
นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์  กรรมการ น.ส.อมรรัตน์  ปิ่นป้อง  กรรมการ 
น.ส.พิชญ์นารี  จีนแส  กรรมการ 
   น.ส.เกวลี  บุญบา กรรมการและเลขานุการ 
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   - กิจกรรมประกวด เขียนเรียงควำม หัวข้อ “พ่อของฉัน” ระดับ ม. ปลำย 
   นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ 
นางแสนสุข  ค าแก้ว  กรรมการ น.ส.จิรนันท์  คันธชาติกุล  กรรมการ 
น.ส.กาญจนา  ดาทอง  กรรมการ 
   น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑๓.๓  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
  - กิจกรรมแข่งขันวำดภำพ ในหัวข้อ “ประเพณีไทยกับพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว” 

   ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 

  นางนวรัตน์    นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย์ กรรมการ นายวิริยะ แจ่มจ ารูญ กรรมการ 
น.ส.ภัทรชนก ภัทรกุลรพ ี กรรมการ  

  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
       - กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 
   นางณัฏฐธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 
นายภรันยู อมรนพคุณ กรรมการ น.ส.วรางรัตน์ พินิจธนสาร กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓.๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     
   - กิจกรรมแข่งขัน SUDOKU ประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้น และม.ปลำย 
   นางกาญจนา สินวิชัย  ประธานกรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมกา  
น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ 
นส.วิไลรกัษ์ กระลาม  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.พรสุดา มินส าโรง กรรมการ น.ส.บัณฑิตา สุจรีกลุไกร กรรมการ 

 - กิจกรรมกำรระบำยสีตกแต่งภำพ TESSELATION ประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้น และม.ปลำย
   นางกาญจนา สินวิชัย  ประธานกรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ น.ส.ปทุม โศภาคที  กรรมการ 
นายอุตสาห ์ สังขรัตน์  กรรมการ ว่าที่ ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมย์ กรรมการ 
น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  กรรมการ นายชลนท ี พั้วสี  กรรมการ 
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 ๒.๑๓.๕  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมประกวดท ำดอกพุทธรักษำ “ของรักฝำกให้พ่อ” ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 

 น.ส.ลักษณา อังกาบส ี ประธานกรรมการ 
 น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ 
 น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓.๖  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
     - แข่งขันตอบปัญหำในหัวข้อ  
  “พระอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” ทุกระดับชั้น  
    น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด ประธานกรรมการ 
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ นางพจมาน ชีววัฒนา กรรมการ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  กรรมการ น.ส.วราล ี สินธุวา  กรรมการ   

น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
- กิจกรรมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “โครงงำนวิทย์คิดเพ่ือพ่อ” ระดับ ม.ต้น 

น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  ประธานกรรมการ 
น.ส.พรรนิภา สีลาโส  กรรมการ น.ส.วณิชชา อเนกวิธวิทยา กรรมการ 

น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการและเลขานุการ 
- กิจกรรมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “โครงงำนวิทย์คิดเพ่ือพ่อ” ระดับ ม.ปลำย 
 นายปุ้ย  คงอุไร  ประธานกรรมการ 

น.ส.ศริพิร โกมารกุล กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
   น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๓.๗  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์กำร์ด หัวข้อ “My Beloved Father” ระดับ ม.1 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันจัดบอร์ด หัวข้อ “King’s Royal Projects” ระดับ ม.2 และ ม.3 
   น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ประธานกรรมการ 
นางทิพย์จันทร์   หงษา  กรรมการ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ กรรมการ 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ กรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
Mrs. Theresa Z. Madlambayan กรรมการ 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันกำรพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “King as Father” ระดับ ม.ปลำย 
   น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ประธานกรรมการ 
น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย กรรมการ  นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 



-๑๐- 

น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ Mr. Oscar Maruquez Malicad  Jr.      กรรมการ 
Mr. Eduardo Jr. Arabe Domingo กรรมการ     
   น.ส.อรวรรยา     ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓.๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   - กิจกรรมกำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 
   นายณรงค์ หนูนาร ี  ประธานกรรมการ 
   นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
   นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประชาสมัพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
 ๒. จัดประกวด และตัดสินผลการประกวด 
 ๓. ประสานงานกบัคณะกรรมการ ๒.๘ จัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด 
 ๔. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ผู้มาร่วมงาน 

๒.๑๔  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ กรรมการ  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ  
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมการ 

 น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดท าเอกสารประเมินผลการจัดกจิกรรมแจกให้ผูม้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. นักเรียนมอบใบประเมินผลให้ครูทุกระดับช้ันน าไปประเมนิผลส่งคืนฝ่ายแผนงาน 
 ๓. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 
 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    ๒๐    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  สั่ง   ณ   วันที่   ๒๐    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                                                              
                         ( นางวรรณี   บุญประเสรฐิ ) 

                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๔  ธันวำคม  ๒๕๕๗  ณ  สนำมอเนกประสงค์ 

*************************************************** 
พิธีเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช 
เวลา  ๐๖.๓๐  น. - ครู ลูกจ้างประจ า ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
เวลา  ๐๗.๐๐  น. - ตัวแทนคุณพ่อลงทะเบียนร่วมกจิกรรม ลงนามถวายพระพร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
เวลา  ๐๗.๔๕  น. - กิจกรรมเคารพธงชาติ 
เวลา  ๐๘.๐๐  น. - คณะกรรมการนกัเรียน  ผู้แทนลกูจ้างประจ า  ผู้แทนครู  คณะกรรมการเครือข่าย  
       ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 
   - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี  
   - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์    

 - ประธานถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยถวายความเคารพ 
          - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ 
 - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ 
 - ข้าราชการกล่าวค าปฏิญาณ 

   - ประธานลงนามถวายพระพร 
   - การแสดงร าถวายพระพร 
พิธีวันพ่อแห่งชำต ิ
เวลา  ๐๘.๓๐  น. - รองผู้อ านวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
    - ประธานกล่าวเปิดงาน 
   - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
    - ตัวแทนนักเรียนอ่านบทประพันธ์เทิดพระคุณพ่อ 
   - การแสดงความสามารถของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวันพ่อแห่งชาติ 
     ของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    - ประธานมอบเกียรตบิัตรแก่ตัวแทนพอ่ที่มาร่วมงาน 
    - พิธีบูชาพระคุณพ่อ (นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง “รักพ่อ” และตัวแทนลูก 
     น าพวงมาลัยกราบพ่อ) 
   - ตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรูส้ึก 

 

กำรแต่งกำย ๑. ครูแต่งกายชุดปกติขาว หรือชุดข้าราชการ 
  ๒. พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง แต่งกายเสื้อสีขาว กางเกง/กระโปรงสกีรมท่า 
   ๒. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน ห้ามใส่ชุดพละ 


