
 
 

 
    

   คําสั่งโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๗๖ / ๒๕๖2 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปหลวง และวันแมแหงชาติ ประจําป  ๒๕๖๒ 

******************************** 
เน่ืองในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗  พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ ประจําป  ๒๕๖๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึง
กําหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมวันแมแหงชาติ  ในวันศุกรที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย   โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  ( ๑ )  จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑.  คณะกรรมการทีป่รึกษา 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ   
นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
นายสมชัย กองศักด์ิศรี กรรมการ 
นางสาวภรณกมนส  ดวงสุวรรณ กรรมการ 
นางปานทิพย สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่   ใหคาํแนะนําปรึกษา ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
๒. คณะกรรมการดําเนินงานฝายจัดกิจกรรม 
   นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   วาที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ     
นายสุมังครัตน โคตรมณี กรรมการ  นายสาธิต    แกวศรีทัศน กรรมการ 
นายกิติศักด์ิ โฉมวิไล กรรมการ  นางสาววชิราภรณ   สันตวงษ กรรมการ 
นายอภิวัฒน บุญออน กรรมการ  นายศราวุธ     คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  นายชัยวัฒน     ผองสังข กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยมัน่ กรรมการ  นายอรรถพล     ยตะโคตร กรรมการ 
นางสาวมณทิพย  เจริญรอด กรรมการ  นางนลินพร     สมสมัย กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  คําดี กรรมการ  นางธัญญา     สติภา กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ  นางสาวรัตยา     รางกายดี กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ กรรมการ  วาที่ ร.ต.ประจักษ   จอมทอง กรรมการ 
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นางสาวนฤมล รับสง กรรมการ  นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษวงศ กรรมการ  นางอาภาภรณ อริวัน  กรรมการ 
นายสัณห พินิจมณีรัตน กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ   นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักด์ิ กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ  นายนพดล คําพร  กรรมการ 
นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ  นางสาวณิชา แสงทอง  กรรมการ      
          นางสาวพิกุลทา หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ วางแผนการจัดงานและกํากับการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค 
 

๒.๑ คณะกรรมการฝายจัดพิธีทาํบุญตักบาตรพระสงฆ 
นางสาวรัตยา  รางกายดี ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซจิว  รองประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน บุญออน       กรรมการ นางสาวอรวรรณ  พันธุภัครินทร กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม     พิทักษวงศ กรรมการ นางสาวช่ืนกมล  คงหอม  กรรมการ  
นางสาวปรัชญา     การรักษา กรรมการ นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ 

นายกิติศักด์ิ  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ๑. ติดตอวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนตพระ ๙ รูป นัดหมายเวลาประกอบพิธี 

๒. รับ – สง พระสงฆตามนัดหมาย 
        ๓. จัดปจจัย เครื่องไทยทาน สําหรับพระสงฆ ๙ รูป 

๔. พิธีกร ดําเนินขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนา 
 

๒.๒ คณะกรรมการฝายพิธกีารถวายพระพรชัยมงคล 
นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
วาที่ ร.ต. ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นางสาววชิราภรณ   สันตวงษ กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ นายสาธิต  แกวศรีทัศน  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        คณะกรรมการนักเรียน  ๒๐ คน  กรรมการ 

นางสาวพิกุลทา หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ๑.   จัดเตรียมดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลใหถูกตองและเหมาะสม 

๒.   จัดและดูแลตัวแทนแมที่มารวมงานและนักเรียนใหเขารวมพิธีงานเทิดพระเกียรติ และจัดกิจกรรม 
             วันแมอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
        ๓.   ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

ตามวัตถุประสงค                                                                                                              
๔.  จัดเตรียมคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปดงานวันแมแหงชาติ 
๕. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียนสงพานพุมใหตัวแทนวางพานพุม และเก็บพานพุม 
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๒.๓  คณะกรรมการฝายจัดเตรียมคาํถวายพระพรชัยมงคล , สมุดลงนามถวายพระพร  
   นายสมชัย กองศักด์ิศรี ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร แพทยรัตน รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษวงศ กรรมการ นางสาวธัญญฐติา    เยาวยอด กรรมการ 
นางสาวธัญยธรณ    ผาลา กรรมการ นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ 
นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการ 
   นางทัศนีย วงคเขียว           กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  ๑. จัดเตรียมคาํถวายพระพรชัยมงคล 

๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรและแทนพรอมปากกาสําหรับคณะครู นักเรียน ผูปกครอง และ                  
ลูกจางประจํา  

         ๓. ประสานงานแกบุคคล และฝายตาง ๆ เพ่ือใหการลงนามถวายพระพรดําเนินไปดวยความถูกตอง  
         เหมาะสม และสวยงาม 

๔. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรใหเรียบรอย 
 

๒.๔   คณะกรรมการฝายเชญิแขกผูมีเกียรติและตัวแทนแมรวมพิธ ี
                       นายสมชัย กองศักด์ิศรี ประธานกรรมการ 
    นางสาวรัตยา รางกายดี รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช คําดี  กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสุภาภรณ ภูระหงษ กรรมการ  นางสาวอรวรรณ พันธุภัครินทร กรรมการ 
นางสาวช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ  นางสาววนิดา ตนภู  กรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญกุล กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวธัญญฐติา   เยาวยอด กรรมการ  ครูที่ปรึกษาทกุหอง  กรรมการ 
   นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 

นางอาภาภรณ อริวัน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
หนาที ่ ๑. ครูที่ปรึกษาสํารวจพิจารณาตัวแทนแมเสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่กําหนด 

๒. ทําหนังสือเชิญตัวแทนสมาคมผูปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ            
    เครือขายผูปกครอง และตัวแทนแมมารวมกิจกรรมตามที่ครูที่ปรึกษาเสนอช่ือ 
๓. ประชุมตัวแทนนักเรียนที่นําแมมารวมงาน ซักซอมการกราบแม 
๔. ประสานงานกับฝายจัดเกียรติบัตรเพ่ือนําเสนอผูอํานวยการลงนาม 

 ๕. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณแม และจัดหาตัวแทนแมกลาวแสดงความรูสึก 
๖. จัดหาตัวแทนนักเรียนอานคําประพันธเทิดพระคุณแม 

 ๗. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
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๒.๕   คณะกรรมการฝายมอบเกียรติบัตรใหตัวแทนแมที่มารวมพิธ ี

นางสาวภรณกมนส ดวงสุวรรณ ประธานกรรมการ       
นางสาวธัญญารัตน  พิมสา กรรมการ         นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ    คงดี  กรรมการ นางมลิวรรณ  อันพิมพ  กรรมการ 
นางสาวพัชราวัลย    บุตรพรม กรรมการ นางสาวอมรรัตน    มะลิงาม  กรรมการ 
นางสาวลาวัลย     คงแกว กรรมการ นางสาวอนุสรา  สุขสุคนธ กรรมการ 
นายสิทธิชัย       มาโนชญกลุ กรรมการ 

นางธัญญา สติภา   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ๑. เชิญตัวแทนแมของนักเรยีนเขารวมกิจกรรมและรับเกียรติบัตร 
 ๒. จัดพิมพรายช่ือตัวแทนแม เพ่ือจัดพิมพเกียรติบัตรและรับลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
 ๓. จัดพิมพเกียรติบัตรมอบใหตัวแทนแมทีม่ารวมงาน 

๔. จัดลําดับตัวแทนแมเขารับเกียรติบัตร 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 

๒.๖   คณะกรรมการฝายปฏิคมและรบัลงทะเบยีน 
                     นางสาวมณทิพย   เจรญิรอด ประธานกรรมการ 
   นางสาวศศิธร เมืองมูล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวณิชานันทน ศรีโพธ์ิออน กรรมการ นางสาวณัฐภรณ  ฉอนเจริญ กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ อภิรมยพฤกษา กรรมการ นางสาวเกศินี จันทรครบ กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ โพธ์ิเขียว กรรมการ   

นางสาวอาภาพร     ภิระบรรณ กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  ๑. ตอนรับตัวแทนแม รับของวางเครื่องด่ืมที่หองประชุม Conference room และกลดัดอกมะลิใหแก      

   ตัวแทนแม 
๒. รับลงทะเบียน และเชิญเขารวมพิธี ณ สนามเอนกประสงค           

  ๓. เชิญตัวแทนแมรวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ 
 ๔. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

 

๒.๗    คณะกรรมการฝายจัดของวางและเครื่องด่ืม 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นายศุภกิจ หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ อวนล่ํา            กรรมการ  นางสาวสุทธิดา แซหลอ  กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี โพธิจัก กรรมการ  นายนพดล คําพร  กรรมการ 
นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ  นางสาวจีญาพัชญ แกมทอง กรรมการ 
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นางสาวกมลลักษณ  สรายเงิน กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน ๕ คน กรรมการ 

นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ  
หนาที ่  ๑. จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับตัวแทนแมทุกหองเรียนและแขกผูมีเกียรติที่มารวมงาน 
           ๒. ประสานกบัฝายดําเนินการในสวนที่ไดรบัมอบหมาย 
 

๒.๘    คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ตกแตงเวทีตัวอักษร โตะหมูบูชา และพานพุมเงนิ – พุมทอง 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

นางสาวชลิตา บุญรักษา กรรมการ  นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ 
นักการภารโรง  กรรมการ 

นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  ๑. จัดสถานทีใ่หเรียบรอยเหมาะสม, จัดโตะลงนามถวายพระพรหนาเวที 
          ๒. ตกแตงไมดอกและประดิษฐผาเวทีใหสวยงาม 
 ๓. จัดโตะหมูบูชา จัดเตรียมพานพุมเงิน – พุมทอง และกรวยถวายพระพร 
 ๔. จัดสถานทีก่ารแสดงดนตรีไทย 

๔. จัดชุดรับแขกจํานวน 2 ชุดสําหรับแขกผูมีเกียรติที่มารวมงาน 
๕. จัดเกาอ้ีสําหรับตัวแทนแม และครูที่เขารวมพิธี 
๖. จัดเตรียมชุดกรวดนํ้า จํานวน 4 ชุด 

๒.๙  คณะกรรมการฝายโสตทัศนปูกรณ และจัดทําเกียรติบัตร 
  นายสุวิท ปนอมร  ประธานกรรมการ 

นายกําพล จางจะ  กรรมการ  นายสุริยา ทรัพยเฮง        กรรมการ 
นายภาคภูมิ แกวเย็น  กรรมการ  
   นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝายดําเนินการใหไดภาพเหมาะสม 
๔. จัดทําเกียรติบัตรแมตัวอยาง และเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขันในแตละประเภทของ 8 กลุม    
    สาระการเรยีนรู 
 

๒.๑๐  คณะกรรมการฝายพธิีการและพธิกีร 
นางมลิวรรณ อันพิมพ  ประธานกรรมการ 
วาที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 

นายชนินทร  บัวแจง  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวลาวัลย คงแกว  กรรมการ 
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นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที ่   ๑. ซกัซอมและเปนพิธีกรดําเนินรายการตามกําหนดการ 
  ๒. นํารองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมเจา และเพลงหน่ึงเดียวคือแม 
 

๒.๑๑   คณะกรรมการวงโยธวาทิตและดนตรีไทย 
                      นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย รองประธานกรรมการ 
นายโสภณ เติมโชคทรัพย  กรรมการ นายรุงรดิศ จันทรจําปา  กรรมการ 

นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 

๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแมไทย เพลงหน่ึงเดียวคือแมและเพลงคานํ้านม 
 

๒.๑๒   คณะกรรมการฝายกิจกรรมการแสดง 
นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน นาคะเสนียกุล กรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่  ๑. จัดการแสดงรําถวายพระพรและการแสดงเทิดพระเกียรติ 
๒. ประสานงานจัดกิจกรรมทีไ่ดรับมอบหมายกับฝายพิธีการและฝายดําเนินการ 
 

๒.๑๓  คณะกรรมการฝายการเงนิ 
   นายสมชัย กองศักด์ิศรี ประธาน 

นางทัศนีย วงคเขียว รองประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย  เจริญรอด กรรมการ  นางนลินพร  สมสมัย  กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  คําดี กรรมการ  นางธัญญา  สติภา  กรรมการ
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ  นางสาวรัตยา  รางกายดี กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ กรรมการ  วาที่ ร.ต.ประจักษ จอมทอง กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ    กรรมการ 

นางสาวพิกุลทา    หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   ๑. ติดตอประสานงานกับฝายธุรการ เพ่ือเบิกจายเงินงบประมาณ 
 ๒. ทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
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๒.๑๔  คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมการประกวดแขงขนัวันแมแหงชาติ 
๒.๑๔.๑  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

การแขงขนัคดิเลขเร็ว   
 กรรมการจัดการแขงขัน 

นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธาน กรรมการ 
นายทินกร    พานจันทร รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุภิดา โลเกษ   กรรมการ นางสาวอลิษา   ไชยรินทร กรรมการ 
นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการ วาท่ี ร.ต.กิ่งกมล ชูกะวิโรจน กรรมการ 

นางสาวณิชพัณณ   เฉลิมพันธ กรรมการและเลขานุการ 
การแขงขนั A  –  Math 

กรรมการจัดการแขงขัน 
นางสาวลาวัลย  คงแกว  ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา   หงษทอง รองประธานกรรมการ 

นางธัญญา สติภา  กรรมการ นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ กรรมการ 
นางสาวพัชราวัลย  บุตรพรม กรรมการ 

นายเกรียงศักด์ิ มะละกา  กรรมการและเลขานุการ 
การแขงขนั Math Quiz  
 กรรมการจัดการแขงขัน 

วาท่ีรอยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสด์ิ ประธานกรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ   ปยะวงค รองประธานกรรมการ 

นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ กรรมการ นางมลิวรรณ    อันพิมพ  กรรมการ 
นายชนเมธี    ศรีษะเทือน กรรมการ 

นางสาวอมรรัตน   มะลิงาม กรรมการและเลขานุการ   
หมายเหต ุ :  1.  คณะกรรมการทุกคนในแตละรายการจัดเตรียมขอสอบ อุปกรณการแขงขัน และจัดเตรียมสถานท่ี    
สําหรับการแขงขันใหแลวเสร็จกอนถึงเวลาดําเนินการแขงขัน 

      2.  เลขานุการและผูชวยเลขานุการของแตละรายการจัดทําเอกสารดังน้ี 
2.1)  ใบลงช่ือรับสมัครเขารวมแขงขัน 
2.2)  ใบลงทะเบียนเขารวมแขงขันในวันแขงขัน 
2.3)  สรุปรายช่ือผูแขงขันท่ีชนะรางวัลท่ี 1 – 3  สงคุณครูอมรรัตน  มะลิงาม ภายใน 

วันท่ี ๗ สิงหาคม 2562 
คณะกรรมฝายจัดนทิรรศการ 

นางธัญญา สติภา  ประธานกรรมการ 
นายทินกร พานจันทร รองประธานกรรมการ 

นางสาวพนิดา    ยอดรัก กรรมการ วาท่ี ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสด์ิ กรรมการ 
นางมลิวรรณ    อันพิมพ กรรมการ นางสาววิลัยภรณ    ปยะวงค กรรมการ 
นางสาวสุภิดา    โลเกษ กรรมการ นางสาวณิชพัณณ    เฉลิมพันธ กรรมการ 
นางสาวลาวัลย    คงแกว กรรมการ นางสาวอมรรัตน     มะลิงาม กรรมการ 
นางสาวพัชราวัลย  บุตรพรม กรรมการ นางสาวอลิษา     ไชยรินทร กรรมการ 
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นายเกรียงศักด์ิ     มะละกา กรรมการ นายชนเมธี        ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายศิรวิชญ    ประยูรวิวัฒน กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงษทอง กรรมการ 
นางสาวอนุสรา     สุขสุคนธ กรรมการ   

นางสาวณัฏฐณิชา     โมสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ 
วาท่ี ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หมายเหต ุ :  จัดนิทรรศการสรุปผลการแขงขันในแตละรายการเพ่ือแจงใหนักเรียนทราบ 
 

๒.๑๔.๒  กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมประกวดปายนเิทศในชั้นเรียน หัวขอ “สดดุแีมของแผนดนิ” 
 

    นางสาวรัตยา   รางกายดี  ประธานกรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 นางสาววทันยา  ใจนันตา  ประธานกรรมการ 
    นางสาวอรวรรณ  พันธุภัครินทร กรรมการ 
    นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 นางบุญเย่ียม  พิทักษวงศ ประธานกรรมการ 
    นางสาวช่ืนกมล  คงหอม  กรรมการ 
    วาท่ี ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง  กรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 นายอภิวัฒน  บุญออน  ประธานกรรมการ 
    นางสาวพรทิวา  สมเนตร  กรรมการ 
    นางสาวปรัชญา  การรักษา กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล ประธานกรรมการ 
    นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  กรรมการ 
    นายกิติศักด์ิ  โฉมวิไล  กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  นางสาววิไลวรรณ รัตนะ  ประธานกรรมการ 
    นางสาวสุทธิดา  แซหลอ  กรรมการ 
    นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 นางสาวรัตยา  รางกายดี ประธานกรรมการ 
    นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา กรรมการ 
    นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ กรรมการ 
    นางสาวอัญชนา  แซจิว  กรรมการและเลขานุการ 
 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
                          นางสาวรัตยา  รางกายดี ประธานกรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน น.ส. อรวรรณ             พันธุภัครินทร ประธานกรรมการ 
    วาท่ีรอยตรีหญิงสุทิดา    แซหลอ   กรรมการ 
    นางสาวปรัชญา          การรักษา            กรรมการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน นางสาววทันยา          ใจนันตา            ประธานกรรมการ 
    นางสาวรัตยา          รางกายดี            กรรมการ 
    นางบุญเย่ียม          พิทักษวงศ  กรรมการ 
 
 



-๙- 

นางสาวปรัชญา          การรักษา            กรรมการและเลขานุการ 
    วาท่ีรอยตรีหญิงสุทิดา    แซหลอ  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
    นางสาววิไลวรรณ         รัตนะ  พิธีกรดําเนินกิจกรรม 
 

๒.๑๔.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ประเภทแตงคาํประพนัธ  หวัขอ “แดพระบรมราชชนนี พนัปหลวง” 
 

  ระดับ ม. ตน (กลอนสุภาพ  จํานวน 2 บท)  
   นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  ประธานกรรมการ 
นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต  กรรมการ นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย กรรมการ 
นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา กรรมการ 
   นางสาวสุวนันท  ศรีออน  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ระดับ ม. ปลาย (กลอนสุภาพ 2 บท) 
   นางสุภาภรณ  ภูระหงษ  ประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต. หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ 
นางสาวทวินันท          ใสขาว กรรมการ 
   นางสาวเทพี  กิ่งไทร  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเภทคําขวัญ  หัวขอ “พระบรมราชชนนี พันปหลวง” 
 

  ระดับ ม. ตน   
   นางสาวภัทรนุช  คําดี  ประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธ์ิ กรรมการ นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ  ออนแท  กรรมการ 
   นางสาวนัยนา  ออนบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ระดับ ม. ปลาย 
   นายสมพร  โพธ์ิศรี  ประธานกรรมการ 
นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ นางสาวอุษณีษ  ออนแท  กรรมการ 
นางสาวทวินันท  ใสขาว  กรรมการ 

นางสาวสุวนันท  ศรีออน  กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๑๔.๔  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
คณะกรรมการดําเนินการ  จัดการประกวดและตัดสนิผลการแขงขันดังนี ้

การแขงขนัจัดสวนปดในขวด ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖    หัวขอ  “สวนปดคดิถึงแม” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑    

นางสาวศศิธร เมืองมูล  ประธานกรรมการ 
นางสาวณิชานันทน ศรีโพธ์ิออน กรรมการและเลขานุการ  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
นางสาววณิชชา     เอนกวิธวิทยา ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน   เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
นางสาวเมธาวี    สุขเจรญิ ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา     เหมทานนท กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
นางสาวกุลยา        บูรพางกูร ประธานกรรมการ 
นางสาวศิราภร       นาบุญ กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
นางสาวณัฐภรณ   ฉอนเจริญ ประธานกรรมการ 
นางสาวอาภาพร   ภิระบรรณ กรรมการและเลขานุการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
นางสาวศิริลักษณ  อภิรมยพฤกษา ประธานกรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา   พรรษา กรรมการ 
นางสาวมณทิพย    เจริญรอด กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๑๔.๕  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
คณะกรรมการดําเนินการ  จัดการประกวดและตัดสนิผลการแขงขันดังนี ้

การแขงขนัการดวันแม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หวัขอ “My Beloved Mother”  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

นางสาวศิริมา บุญสวัสด์ิ ประธานกรรมการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

นางสาวกวินวัณณ  กาฬดิษฐ ประธานกรรมการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ ประธานกรรมการ 
 

การแขงขนัจัดบอรดวันแม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ “My Beloved Mother”  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

นางสาววิไลพรรณ  คงดี  ประธานกรรมการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

นายนพดล คําพร  ประธานกรรมการ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

นายศักรินทร ศรีตระกูล ประธานกรรมการ 

 

 

 



-๑๑- 

๒.๑๔.๖  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
คณะกรรมการดําเนินการ  จัดการประกวดและตัดสนิผลการแขงขันดังนี ้

กิจกรรมแขงขันวาดภาพในหัวขอ “พลังแหงความภักดี  รักนี้เพื่อแม” 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา ประธานกรรมการ 
นายสัณห  พินิจมณีรัตน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุชัญญา   มูลชมภู   กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท  แดนวงศ  กรรมกาารและเลขานุการ 

 

กิจกรรมแขงขันขับรองเพลงในหัวขอ “เพลงรักเพื่อแม” 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ   ชัยปราโมทย รองประธานกรรมการ 
นายสาธิต   แกวศรีทัศน  กรรมการ 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.๑๔.๗  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะกรรมการดําเนินการ  จัดการประกวดและตัดสนิผลการแขงขันดังนี ้

กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสขุศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน  โคตรมณี กรรมการ   
นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการ 
น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ กรรมการ  

   น.ส.พรวลี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสขุศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน  โคตรมณี กรรมการ   
นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการ 
น.ส.พรวลี  สุขสอาด  กรรมการ  

   น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมการแขงขันเดาะฟุตซอลทั่วไป 

วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายณรงค  หนูนารี  กรรมการ 
นายสุมังครัตน  โคตรมณี กรรมการ  

   นายนิพนธ  พจนสุวรรณชัย กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

 

 

 



-๑๒- 

กิจกรรมการแขงขันอันเดอรวอลเลยบอลทั่วไป 
วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายณรงค  หนูนารี  กรรมการ 
นายสุมังครัตน  โคตรมณี กรรมการ 
นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมการแขงขันเดาะตะกรอทั่วไป 
วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
นายณรงค  หนูนารี  กรรมการ 
นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการ 
นายสุมังครัตน  โคตรมณี กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๑๔.๘  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
คณะกรรมการดําเนินการ  จัดการประกวดและตัดสนิผลการแขงขันดังนี ้
การแขงขนัประดิษฐดอกมะลิวันแม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 

นางพัชรา    ไตรยวงศ ประธานกรรมการ 
นางสาวปยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ 
นายนิธิภัทร  สรอยเช้ือดี กรรมการและเลขานุการ 
 

การแขงขนัประดิษฐดอกมะลิวันแม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
นางพัชรา    ไตรยวงศ ประธานกรรมการ 
นางสาวปยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ 
นายนิธิภัทร  สรอยเช้ือดี กรรมการและเลขานุการ 

การแขงขนัออกแบบการดวันแม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
หัวขอ “รอยใจภักด์ิ บอกรักแม”  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 

นายสมุฎฎ์ิ   ภาษาดี  ประธานกรรมการ 
นางสาวภานุมาศ   ชาติทองแดง กรรมการ 
นางสาวจีระภา   ชินภักดี  กรรมการ 
นายวรธรรม   หนูประดิษฐ กรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน  พิมสา  กรรมการ 
นางปทมา   รัตนจํานงค กรรมการและเลขานุการ 

 “รอยใจภักด์ิ บอกรักแม”  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
นายสมุฎฎ์ิ   ภาษาดี  ประธานกรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญกุล กรรมการ 
นายเสถียร   บุญมหาสิทธ์ิ กรรมการ 

 

 

 

 



-๑๓- 

นายสุริยา   ทรัพยเฮง กรรมการ 
นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.๑๕  คณะกรรมการฝายจัดทําและมอบเกียรติบัตรการประกวดแขงขนัวันแมแหงชาติ 
นางสาวภรณกมนส ดวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
นางจิรา   จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน พิมพสา  กรรมการ นางสาววิไลวรรณ คงดี  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล กรรมการ นางสาวศิริลักษณ อภิรมยพฤกษา กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระประชา กรรมการ นางสาวณัฐภรณ  ฉอนเจริญ กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการ นางสาวปรารถนา รุงเรือง  กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   ๑. จดัพิมพรายช่ือนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน ๘ กลุมสาระการเรยีนรู 
 ๒. จัดพิมพเกียรติบัตรนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
 ๓. ซักซอมนักเรียนและจัดลําดับตัวแทนนักเรียนเขารับเกียรติบัตรในวันรับเกียรติบัตร 
 ๔. ประสานกําหนดวันมอบเกียรติบัตรกับผูที่เกี่ยวของ 
 

๒.๑๖  คณะกรรมการฝายประเมินผล 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ประธานกรรมการ 

   นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการ    
   นางสาวพิกุลทา  หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ ๑. จัดทําเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกใหตัวแทนแมที่มารวมงาน คณะครูและนักเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลใหกรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 

                            
   สั่ง   ณ   วันที่    ๓๑    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                    
 

    (นางสาวจินตนา   ศรสีารคาม) 
                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการงานเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจาสิรกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง  
และวันแมแหงชาติ ประจําป  ๒๕๖๒ 
วันศกุร ที่   ๙   สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

………………………………………………………. 
พธิเีฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง  
เวลา  ๐๗.๐๐  น. -   ตัวแทนแมลงทะเบียนท่ีหอง Conference room 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -   กิจกรรมพิธีการหนาเสาธง  
เวลา  ๐๘.๐๐  น. -   พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 

    -   ประธานในพิธี ผูอํานวยการ ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติและตัวแทนคุณแมรวมกิจกรรม 
            ทําบุญตักบาตร  พระสงฆ จํานวน ๙ รูป 

เวลา  ๐๘.๓๐  น.   -   ประธานในพิธีเดินทางมาถึง วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
-   ผูแทนหนวยงาน คณะบุคคล ถวายพุมเงิน – พุมทอง ตามลําดับดังน้ี 

     ๑. ผูแทนนักเรียน 
     ๒. ผูแทนลูกจางประจํา 
     ๓. ผูแทนครู 
     ๔. คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
     ๕. คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู 
    ๖. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

-   นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานในพิธี พรอม        
    แขกผูมีเกียรติ และรองผูอํานวยการ ข้ึนวางพานพุมเงิน - พุมทอง  เปดกรวยกระทงดอกไม  
    และกลาวถวายพระพรชัยมงคล 

              -   วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแมไทย  
    (ทุกคนรวมรองเพลง) 
-   ประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติ และคณะผูบริหาร ลงนามถวายพระพร 

   -   การแสดงรําถวายพระพร 
 

พธิีวันแมแหงชาต ิ
เวลา  ๐๙.๐๐  น.     -   นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                  ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี 
   -   ผูแทนนักเรียนมอบดอกมะลิกลัดเสื้อแดประธานในพิธี และเชิญข้ึนบนเวที   
   -   นางปานทิพย   สุขเกษม กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน 

-   ประธานในพิธี กลาวเปดงาน 
-   ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแกผูแทนแมท่ีมารวมงาน 
-   ผูแทนแมและนักเรียนน่ังประจําท่ี ท่ีจัดเตรียมไว 
-   ผูแทนนักเรียนอานคําประพันธเทิดพระคุณแม 
-   นักเรียนรวมรองเพลง “หน่ึงเดียวคือแม” หลังจากจบเพลงนักเรียนท่ีเปนตัวแทนแม   

           กราบเทาคุณแม พรอมนํามาลัยกรมอบใหแม 
 
 
 



-   คณะกรรมการนักเรียนนํากะละมังและผาขนหนูมาใหตัวแทนนักเรียนท้ัง 68     
    หองเรียน และ ตัวแทนสภานักเรียนท่ีคัดเลือกอีก 2 คน เพ่ือลางเทาสรางสายใยความ 
    ผูกพันระหวางแมกับลูกและแสดงความกตัญูตอบุพการีผูมีพระคณุและรองเพลง 
    คานํ้านมในระหวางการลางเทาตัวแทนคุณแม นักเรียนทุกคนกราบตัวแทนคุณแมโดย    
    พรอมเพรียงกัน 
-   ผูแทนแมกลาวแสดงความรูสึก  
-   นักเรียนท่ีชนะการประกวดรองเพลงของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รองเพลงท่ีชนะเลิศ 
    การประกวด 

 
 

 
 

การแตงกาย     ๑. ครูและพนักงานราชการแตงกายชุดปกติขาว หรือชุดขาราชการ  
๒. ครูอัตราจาง เจาหนาท่ี นักพัฒนา แตงกายชุดสุภาพสีฟาและสวมสูทโรงเรียน 
๓. นักเรียนใสชุดนักเรียน 


	นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ

