
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๓๗๘ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

---------------------------- 
    เนื่องในวันที่  ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงก าหนด           
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
 นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ กรรมการ 
 นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกิจกรรม 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
 นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ นางสาวรัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ นางนลินพร สมสมัย กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช ค าดี กรรมการ นางธัญญา สติภา กรรมการ 
นางสาวชลิตา บุญรกัษา กรรมการ นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ 
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ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมการ นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง กรรมการ นางสาวภาณุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
นางสาวณิชา แสงทอง กรรมการ นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  
นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นายนพดล ค าพร กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี วางแผนการจัดงานและก ากบัการติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 
 นางสาวรัตยา ร่างกายด ี  ประธานกรรมการ 
 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  รองประธานกรรมการ  
นางสาวอรวรรณ พันธ์ุภัครินทร ์ กรรมการ นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง กรรมการ 
นางสาวช่ืนกมล คงหอม กรรมการ นางสาวปรัชญา การรกัษา กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  
 นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
 นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป และนัดหมายเวลาประกอบพิธี 
 ๒. รับ – ส่งพระสงฆ์ตามนัดหมาย 
 ๓. จัดปัจจัย เครือ่งไทยทาน ส าหรับพระสงฆ์ ๙ รูป 
 ๔. พิธีกรด าเนินข้ันตอนพิธีกรรมทางศาสนา 
 
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมการ 
นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ นางสาวนฤมล รับส่ง กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  
นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ 
นางสาวธนิดา ไชยกิตติสุนทร กรรมการ นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมดูแลพิธีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. จัดและดูแลตัวแทนพ่อที่มาร่วมงานและนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   
     อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
     วัตถุประสงค์ 
 ๔. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ 
 

๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นางสาวณิชา แสงทอง กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ ประธานกรรมการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าหนังสือเชิญตัวแทนสมาคมผูป้กครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ 
              เครือข่ายผู้ปกครอง และแขกผูม้ีเกียรติใหม้าร่วมงาน 

๒. ส่งหนงัสอืเชิญแขกผู้มเีกียรตทิี่มาร่วมงาน 
 

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญตัวแทนพ่อและมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนพ่อท่ีมำร่วมพิธี 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
 นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์  รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการ นาสาวธัญญ์ฐิตา เยาวยอด กรรมการ 
นางสาวธัญยธรณ์ ผาลา กรรมการ นางสาวศศิธร เมืองมูล กรรมการ 
นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ กรรมการ 
 นางทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ท าหนังสือเชิญตัวแทนพ่อมาร่วมกิจกรรมตามที่ครูที่ปรึกษาเสนอช่ือและรับเกียรติบัตร 
 ๒. จัดพิมพร์ายช่ือตัวแทนพ่อ เพื่อจัดพิมพเ์กียรติบัตรและรบัลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรม 
 ๓. จัดพิมพเ์กียรตบิัตรมอบให้พ่อทีม่าร่วมงาน 
 ๔. จัดล าดับตัวแทนพอ่เข้ารบัเกยีรติบัตร 
 ๕. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน 
 นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด ประธานกรรมการ 
 นางสาวศศิธร  เมืองมูล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวณิชานันท์ ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการ นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ กรรมการ 
นางสาวศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ นางสาวเกศินี จันทร์ครบ กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว กรรมการ 
 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑. ต้อนรับตัวแทนพ่อ รับของว่างและเครื่องดื่มที่ห้องโสตทัศนศึกษา และกลัดดอกไม้ให้แก่ตัวแทนพ่อ 
    และแขกผู้มีเกียรติ 

 ๒. รับลงทะเบียน และเชิญแขกร่วมพิธี  ณ  สนามเอนกประสงค์ 
 ๓. เชิญตัวแทนพ่อร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 
 นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
 นายศุภกิจ หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 
นางพัชรา ไตรยวงศ์ กรรมการ นางสาวณัฐภรณ์ อ้วนล่ า กรรมการ 
นางสาวจญีาพัชญ ์ แก้มทอง กรรมการ นางสาวกิติมา ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ 
นายนิธิพัทธ์ สร้อยเช้ือด ี กรรมการ นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ 
นักพัฒนา  กรรมการ 
 นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับตัวแทนพ่อทุกห้องเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 ๒. ประสานงานฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเครื่องน้อย 
      พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
      และพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
 นายศุภกิจ หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ นักพัฒนาทกุคน  กรรมการ 
 นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 ๔. จัดสถานที่การแสดงดนตรีไทย 
 ๕. จัดเก้าอี้ส าหรับตัวแทนพ่อและครูที่เข้าร่วมพิธี 
 ๖. จัดเตรียมชุดกรวดน้ า จ านวน ๔ ชุด 
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๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก กรรมการ นายก าพล จางจะ กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
 นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
 
๒.๙ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
 นางมลิวรรณ อันพิมพ ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา กรรมการ ว่าร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายชนินทร ์ บัวแจ้ง กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
 ๒. น าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง “รักพ่อ” 
 ๓. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียนถือพานค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน 
 
๒.๑๐ คณะกรรมกำรวงโยธวำทิตและดนตรีไทย 
 นางสาวชลิตา บุญรกัษา  ประธานกรรมการ 
 นางสาวเมทิตา ชัยมา  รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
นายโสภณ เติมโชคทรพัย ์ กรรมการ นายรุ่งรดิศ จันทรจ์ าปา กรรมการ 
 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 
 ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลงรักพ่อ และเพลงของขวัญจากก้อนดิน 
 
๒.๑๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดง 
 นางสาวชลิตา บุญรกัษา  ประธานกรรมการ 
 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
 นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ 
 ๒. ประสานงานจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายกับฝ่ายพิธีกรและฝ่ายด าเนินการ 
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๒.๑๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 นางทัศนีย ์ วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 
 นางสาวกุลยา บูรพางกูร  กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 
๒.๑๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันวันพ่อแห่งชำติ 
 ๒.๑๓.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  กิจกรรมประกวดแข่งขันเรียงควำม ในหัวข้อ “พระบิดำแห่งศำสตร์ 9 แขนง ของรัชกำลท่ี 9” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 นางสาวภัทรนุช    ค าดี  ประธานกรรมการ  
นางสาวเกวลี     เงินศรสีุข กรรมการ นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ นางสาวอโนชา    โปซิว กรรมการ 
นายซุลกีฟลี    หมัดเหรม็ กรรมการ 
   นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการและเลขานุการ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวจญีาพัชญ์    แก้มทอง กรรมการ นางสาวสุวนันท์    ศรีออน กรรมการ 
 นางสาวทวินันท์   ใสขาว  กรรมการและเลขานุการ 
  กิจกรรมประกวดแข่งขันค ำขวัญ ในหัวข้อ “พ่อของฉัน” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 นางสาวภัทรนุช    ค าดี  ประธานกรรมการ 
นายสมพร   โพธ์ิศรี กรรมการ นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์ กรรมการ 
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ นางสาวอโนชา   โปซิว กรรมการ 
นายซุลกีฟลี    หมัดเหรม็ กรรมการ 
 นางสาวเกวลี     เงินศรสีุข กรรมการและเลขานุการ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวจญีาพัชญ์    แก้มทอง กรรมการ นางสาวสุวนันท์    ศรีออน กรรมการ 
นางสาวทวินันท์   ใสขาว กรรมการ 
 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต  กรรมการและเลขานุการ 
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  กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันกำรแต่งค ำประพันธ์ ในหัวข้อ “พระบิดำแห่งศำสตร์ ๙ แขนง          
ของรัชกำลท่ี ๙” 
 นางสาวภัทรนุช    ค าดี  ประธานกรรมการ 
นายสมพร   โพธ์ิศรี กรรมการ นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ 
นางสาวอโนชา   โปซิว กรรมการ นายซุลกีฟลี    หมัดเหรม็ กรรมการ 
นางสาวสุวนันท์   ศรีออน กรรมการ 
 นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย ์  กรรมการและเลขานุการ  

๒.๑๓.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
 นายทินกร พานจันทร ์ รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสุภิดา โลเกษ  กรรมการ  
 นางสาวอลิษา ไชยรินทร ์  กรรมการ 
 นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ กรรมการ 
 นางสาวณิชพันณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวกุลนาถ แย้มวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  กิจกรรมกำรแข่งขัน A – Math 
 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
 นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการ  
 ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
 นางธัญญา สติภา  กรรมการ  
 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวธันยมัย จากที ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  กิจกรรมกำรแข่งขัน Sudoku 
 นางพิมพ์นารา  จันทรก์ิตติคุณ ประธานกรรมการ 
 นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์  รองประธานกรรมการ 
 นายชนเมธี ศรีสะเทือน  กรรมการ  
 นางมลิวรรณ อันพิมพ ์  กรรมการ 
 นางสาวอมรรัตน์  มะลงิาม  กรรมการและเลขานุการ 
 ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมลชูกะวิโรจน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำร 
 นางธัญญา  สติภา  ประธาน 
 นายทินกร  พานจันทร ์ รองประธาน 
นางสาวพนิดา ยอดรัก กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางมลิวรรณ อันพิมพ ์ กรรมการ นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ กรรมการ 
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นางสาวสุภิดา โลเกษ กรรมการ นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
นางสาวลาวัลย์         คงแก้ว กรรมการ นางสาวอมรรัตน์ มะลงิาม กรรมการ 
นางพิมพ์นารา จันทรก์ิตติคุณ กรรมการ นางสาวพัชราวัลย ์ บุตรพรม กรรมการ 
นางสาวอลิษา ไชยรินทร ์ กรรมการ นายเกรียงศักดิ์         มะละกา กรรมการ 
นายชนเมธี            ศรีษะเทือน กรรมการ นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ นางสาวธันยมัย จากที ่ กรรมการ 
นางสาวกุลนาถ แย้มวงค์ กรรมการ 
 นางสาวณัฏฐณิชา      โมสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวพิกลุทา  หงษ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๓.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  กิจกรรมกำรประกวดจัดสวนปิดในหัวข้อ “สวนปิดคิดถึงพ่อ” ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ 
 นางสาวณิชานันท์  ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 นางสาวศิรลิักษณ์  อภิรมย์พฤกษา ประธานกรรมการ 
 นางสาวศิราภร  นาบุญ  กรรมการ 
 นางสาวกุลยา  บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 นางสาวกนกภรณ์  โพธ์ิเขียว ประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการ 
 นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 นางสาวมณณ์ทิพย ์  เจริญรอด ประธานกรรมการ 
 นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ 
 นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาววณิชชา  เอนกวิธวิทยา กรรมการ 
 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา  กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
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๒.๑๓.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  กิจกรรมประกวดป้ำยนิเทศในชั้นเรียน หัวข้อ “รัชกำลท่ี ๙ พระบิดำแห่งศำสตร์ ๙ แขนง” 

 นางสาวรัตยา     ร่างกายด ี ประธานกรรมการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกลุ ประธานกรรมการ 
 นางสาวช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ 
 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ นางสาววทันยา ใจนันตา  ประธานกรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ พันธ์ุภัครินทร ์ กรรมการ 
 นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุทธิดา แซ่หลอ่  กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญงิปริยากร งามตรง  กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวปรัชญา การรกัษา กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ นางสาวณัฐวดี           โพธิจักร  ประธานกรรมการ 
 นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา กรรมการ 
 นายอรรถพล            ยตะโคตร กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 
 นางสาวพรทิวา สมเนตร ์ กรรมการ 
 นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
 นางสาวอัญชนา แซ่จิว  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒.๑๓.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
  กิจกรรมกำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ประธานกรรมการ 
 นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี กรรมการ 
 นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ 
   นางสาวพรวลี  สุขสอาด กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ประธานกรรมการ 
 นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ 
 นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด กรรมการ 
   นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
   
 
 
 
 
 



-๑๐- 

กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะฟุตซอลท่ัวไป 
   ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ประธานกรรมการ 
 นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ 
   นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอลท่ัวไป 

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด กรรมการ 

   นายณรงค์  หนูนารี  กรรมการและเลขานุการ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะตะกร้อท่ัวไป 

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ 

   นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 กิจกรรมประกวดวำดภำพ หัวข้อ “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   นายสัณห์     พินิจมณีรัตน์     ประธานกรรมการ 

นายศิรณัฏฐ์       ภูพิเศษศักดิ์        กรรมการ 
นายนพฤทธ์ิ       ทองวิไล     กรรมการ 
นางสาวญาณพันธ์ุ   รักษาวงค์       กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์     แดนวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   นางสาวภัทรนันท์     แดนวงศ์   ประธานกรรมการ 

นายศิรณัฏฐ์       ภูพิเศษศักดิ์        กรรมการ 
นายนพฤทธ์ิ    ทองวิไล       กรรมการ 
นางสาวญาณพันธ์ุ  รักษาวงค์      กรรมการ 
นายสัณห์     พินิจมณีรัตน์       กรรมการและเลขานุการ 

  กิจกรรมกำรแข่งขันร้องเพลง “ผมรักพ่อ” เพ่ือน้อมร ำลึกถึงพระมหำหรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายจักรกฤษณ์      ชัยปราโมทย์     ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา     ชัยมา            กรรมการ 
นายสาธิต           แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นางสาวชลิตา     บุญรักษา         กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายจักรกฤษณ์      ชัยปราโมทย์     ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา     ชัยมา            กรรมการ 
นายสาธิต           แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นางสาวชลิตา     บุญรักษา         กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์กระปุกออมสินจำกเศษวัสดุ น้อมร ำลึกรัชกำลท่ี 9 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  ประธานกรรมการ 
   นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ 
   นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
   นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือดี  กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   นางพัชรา  ไตรยวงศ์  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
   นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ 
   นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 
   นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือดี  กรรมการและเลขานุการ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันออกแบบกำร์ดวันพ่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทเดี่ยว  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี   ประธานกรรมการ 
  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง  กรรมการ 
  นายเสถียร  บุญมหาประสิทธ์ิ  กรรมการ 
  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการ 
  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
  นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
  นางปัทมา  รัตนจ านงค์  กรรมการ 
  นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวจีระภา  ชินภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

๒.๑๓.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมกำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ Speech Competition เรื่อง The Memorable King,  
Bhumibol 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ คงด ี   กรรมการ 
   นางทิพย์จันทร์  หงษา   กรรมการ 
   นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
   นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
   นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและเลขานุการ 

 กิจกรรมกำร์ดวันพ่อ The Memirable King, Bhumobol 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  นางนลินพร  สมสมัย   ประธานกรรมการ 
  นายนพดล  ค าพร   กรรมการ 
  นางสาวจินต์จุฑา  เกษร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๑๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและมอบเกียรติบัตรกำรประกวดกำรแข่งขันวันพ่อแห่งชำติ 
 นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
 นางจิรา จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน์ พิมพ์สา กรรมการ นางสาววิไลวรรณ คงด ี กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกลุ กรรมการ นางสาวศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ 
นางสาวสุนทร ี วีระประชา กรรมการ นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ กรรมการ 
นางสาวพรวล ี สุขสอาด กรรมการ นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดพิมพ์รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระ 
 ๒. จัดพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระ 
 ๓. ซักซ้อมนักเรียนและจัดล าดับตัวแทนนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรในวันรับเกียรติบัตร 
 ๔. ประสานก าหนดวันมอบเกียรติบัตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๑๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

นางสาวกุลยา บูรพางกูร ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 
นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 

 



-๑๓- 

หน้ำท่ี ๑. จัดท าคิวอาร์โค้ดแบบประเมินการจัดกิจกรรมแจกให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
สั่ง   ณ  วันที่  ๒๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
  



-๑๔- 

 
ก ำหนดกำรจัดงำนกิจกรรมวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
วันอังคำรที่ ๔  ธันวำคม ๒๕๖๑  ณ สนำมอเนกประสงค์ 
******************************************* 

พิธีวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ         
เวลา  ๐๗.๐๐ น. - ตัวแทนพ่อลงทะเบียนที่ห้องโสตฯ และรับอาหารว่าง เครื่องดื่ม  

- ฝ่ายปฏิคมกลัดดอกพุทธรักษาให้กับตัวแทนพ่อ 
เวลา  ๐๗.๔๕ น. - กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง 
เวลา  ๐๘.๐๐ น. - พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

- ประธานในพิธี ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนพ่อเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร  
  พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป 

เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
  บดินทรเทพยวรางกูร 
- ประธานในพิธีอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  บรมนาถบพิตร 
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
- การแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  - นางปานทิพย์ สุขเกษม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
  - นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
  - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนพ่อที่มาร่วมงาน 
  - ผู้แทนพ่อและนักเรียนมาน่ังประจ าที่ที่จัดเตรียมไว้ 
  - ตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรู้สึก 
  - ผู้แทนนักเรียนอ่านค าประพันธ์เทิดพระคุณพ่อ 

- พิธีบูชาพระคุณพ่อ (นักเรียนร่วมร้องเพลง “รักพ่อ” พร้อมน ามาลัยกรกราบพ่อ) 
- นักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ร้องเพลงที่ชนะเลิศการประกวด 

  - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” 
  - ประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน 
 

 
 
กำรแต่งกำย ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาว 
  ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการแต่งกายชุดสุภาพสีเหลืองสวมชุดสูทโรงเรียน 
  ๓. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน  


