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คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ 10/2566  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2565 ระดับกลุมจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร 

 

  เพื่อใหการดำเนินการเตรียมความพรอมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 จึงแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอม
รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2565 ดังนี ้
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
   นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
   นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ 
   นางสาวจรรยา   ศรีแจม  กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท กรรมการ 
   นางปานทิพย  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ รวมวางแผน และใหคำปรึกษา อำนวยการ ประสานงาน 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
 นางปานทิพย) สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา หงษ)ทอง รองประธานกรรมการ    

นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ นางสาวฌัชชา ป@ญญาเมา กรรมการ 

นางสาวอัญชนา แซDจิว  กรรมการ นางพัชนีย) คงเกิด  กรรมการ 

นายศิรณัฏฐ) ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ นายนักขตฤกษ) ภูDระหงษ) กรรมการ 

นางสาวสุธิดา ดDานซNาย  กรรมการ นายเจOะกามา สือน ิ  กรรมการ 

นางสาวสุลาวัลย) บุริจันทร) กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 

นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ) กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการและผูNชDวยเลขานุการ 

หนาที่  1. กำกับดูแลการเตรียมความพรอมของการประเมินในแตละดาน   
2. ประสานงานคณะกรรมการฝายตาง ๆ ภายในโรงเรียนและภาคีเครือขาย 5 องคกรหลักของโรงเรียน  
3. จัดทำคำสั่งและกำหนดการการเตรียมความพรอมรับการประเมิน 
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๓. คณะกรรมการจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงาน 4 ดาน 3 โครงการ 8 กลุมสาระการเรียนรู และ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

นางสาวพนิดา  ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท รองประธานกรรมการ 
นายศักรินทร  ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

ดานที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
    นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ 
    นางสาวศศิตา   อยูยืน  กรรมการ  
    นางสาวศยามล  ดีวิลัย  กรรมการ  
  ดานที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
    นางสาวทิพวรรณ   โลกิตติธรกุล กรรมการ 
    นางสาวศิริลักษณ อภิรมยพฤกษา กรรมการ 
    นางสาวสมฤดี   จันทะคร กรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ  เบอรด ี  กรรมการ  
นายพุทธิพงศ   ฉันทศิริเวทย กรรมการ 

  ดานที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา 
    นางสาวเมธาว ี  สุขเจริญ  กรรมการ 
    นางสาวอนสุรา  สุขสุคนธ กรรมการ 
    นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา  กรรมการ 
    นางสาวณิชพัณณ  เฉลิมพันธ กรรมการ 
    นางสาวอรณัท    รัตนอำภา กรรมการ 
  ดาน 4 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
    นายศักรินทร  ศรีตระกูล กรรมการ  
    นางสาวพรทิวา   สมเนตร  กรรมการ 
    นายสราวุธ   รัตนนท  กรรมการ 
    นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ  
  ดาน 5 ความดีเดนของสถานศึกษา 
    นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท กรรมการ 
    นางสาวอาทิตยาภรณ บทนอก  กรรมการ 
    นางสาวนฤมล  รับสง  กรรมการ 

 ผลงาน Best Practice 8 กลุมสาระการเรียนรู และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

  กลุ$มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย  

  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย กรรมการ นางสาวรุDงตะวัน  ทาโสต  กรรมการ    

  นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา  กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ

 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ
 วาที ่ร.ตหญิงนุชนาถ  สนามไชย  กรรมการ นางสาวศศิตา  อยูยืน  กรรมการ
 นางสาวเกวล ี เงินศรีสุข  กรรมการ  นางพัชนีย  คงเกิด  กรรมการ
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 นางสาววิไลวรรณ  เบอรด ี กรรมการ นางสาวจันทรจิรา สุขสิงห  กรรมการ
 นายศุภชัย  นัคราจารย  กรรมการ นายพุทธิพงศ  ฉันทศิริเวทย กรรมการ 

กลุ$มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร:  

  นางสาวธัญญา   สติภา  กรรมการ นายทินกร   พานจันทร กรรมการ
 นายธีระพงษ   มวานนท กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงษทอง กรรมการ
 นางสาวสุภิดา   โลเกษ  กรรมการ นางสาวลาวัลย   คงแกว   กรรมการ 
 นางสาวพัชราวัลย  บุตรพรม กรรมการ นางสาวอลิษา   ไชยรินทร กรรมการ
 นายเกรียงศักดิ์      มะละกา   กรรมการ นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ
 นางสาวจิราพร      เวียงชนก กรรมการ นางสาวอริสา   แชมชื่น  กรรมการ
 วาที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะโรจน กรรมการ วาที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ
 นางสาวโสภิดา      ไชยวรรณ กรรมการ นางสาวสรินนา   หมอนสุภาพ กรรมการ
 นางสาวอมรรัตน  มะลิงาม กรรมการ นายทศพร โอภาโส  กรรมการ
 นางสาวอนุสรา  สุขสุคนธ กรรมการ นางสาวณิชพัณณ   เฉลิมพันธ กรรมการ   
 นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศวัฒนา  กรรมการ  

  กลุ$มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร:และเทคโนโลย ี 

  นางสาววชิราภรณ  สันตวงษ กรรมการ นางสาววราลี    สินธุวา  กรรมการ 
  นางสาวฌัชชา    ปญญาเมา กรรมการ นางสาวมณทิพย  เจริญรอด กรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา กรรมการ นางสาวเมธาว ี สุขเจริญ  กรรมการ 
  นางสาวกุลยา    บูรพางกรู กรรมการ นางสาวจุฑารัตน  เกาะหวาย กรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท กรรมการ นางสาวศิริลักษณ  อภิรมยพฤกษา กรรมการ  
  นางสาวกนกภรณ   โพธิ์เขียว กรรมการ นางสาวณิชานันทน  ศรีโพธิ์ออน  กรรมการ 

 นางสาวเกศิน ี จันทรครบ กรรมการ นางสาวณิชชา     บุตรสีมาตร กรรมการ 
 นางอรอนงค ชาญรอบ กรรมการ นายจักรกฤษณ    แกวลำหัด กรรมการ 
 นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ นางสาวนงคราญ    คำลัยวงษ  กรรมการ  
 นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ นายสุริยา ทรัพยเฮง กรรมการ 
 นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ
 นายภาคภูมิ  แกวเย็น  กรรมการ นางปทมา รัตนจำนงค กรรมการ 
 นายวรธรรม หนูประดิษฐ กรรมการ นางสาวประภาศิริ    อุทัยศร ี กรรมการ  
 นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ นางสาวอาทิตยาภรณ  บทนอก กรรมการ 
 นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ นางสาวอรระยา     ณรงคชัย กรรมการ 
 นายเจะกามา    สือน ิ  กรรมการ นางสาวสุลาวัลย    บุริจันทร กรรมการ 

 กลุ$มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 นางสาวรัตยา   รางกายด ี กรรมการ นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ
 นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ
 นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นางสาวอัญชนา แซจิว  กรรมการ
 นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ นางสาวทิพวรรณ   โลกิตติธรกุล กรรมการ
 นางสาวพรทิวา สมเนตร  กรรมการ วาที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซหลอ กรรมการ 
 นางสาวณัฐวด ี โพธิจักร  กรรมการ นางสาวชื่นกมล  คงหอม  กรรมการ  
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 นางสาววิไลวรรณ    รัตนะ กรรมการ นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ
 นางสาวปรัชญา การรักษา กรรมการ นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ
 นายธฤต  สุรทร   กรรมการ นางสาวมณีรัตน  เชื้อเวียง  กรรมการ 

  กลุ$มสาระการเรียนรู/ศิลปะ 

  นางสาวชลิตา   บุญรักษา กรรมการ นางนวรัตน นาคะเสนียกุล กรรมการ 

  นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย กรรมการ นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ 
  นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
  นางสาวสุธิดา ดานซาย  กรรมการ นางสาวสีวล ี ยืนยาว  กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา ศรียางนอก กรรมการ นางสาวปารณีย  บัวแกว  กรรมการ 

  กลุ$มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพ 

  นายนิธิภัทร) สรNอยเชื้อด ี กรรมการ นายสมจิตร แพทยรัตน กรรมการ 

  นางสาวนฤมล   รับสง  กรรมการ นางสาวปยวรรณ    ฑิมัจฉา กรรมการ 
  นางสาวกชพรรณ   เอี่ยมอุย กรรมการ นางสาวพัชรินทร    มุงเงิน กรรมการ 
  นางสาวปาริฉัตร  อะโรคา  กรรมการ นายจิรัฏฐ  จิระเดชประไพ กรรมการ 
  นางสาวณัฐชยา   ทองแดง กรรมการ   
  กลุ$มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาและพลศึกษา 

  นายชัยวัฒน   ผองสังข  กรรมการ นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ  
  นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ กรรมการ นายอติวรรตน พันธุวงศ  กรรมการ  
  นายชิษณ ุ หนูแดง  กรรมการ นายชวนัส แกวพรม กรรมการ 
  นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ นายปฏิภาณ  โศรกศร ี กรรมการ 
  นางสาวศรัณยา  อรามศิริรุจิเวทย กรรมการ 

  กลุ$มสาระการเรียนรู/ภาษาต$างประเทศ 

  นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร กรรมการ นางเกษรา กองศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ นางสาวจิรา จั่นเล็ก  กรรมการ 
  นางสาวนิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย กรรมการ นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ 
  นางสาวกวินวัณณ  กาฬดิษฐ กรรมการ นางสาววิไลพรรณ   คงด ี  กรรมการ 
  นายนพดล คำพร  กรรมการ นายชนินทร บัวแจง  กรรมการ 
  นายศักรินทร ศรีตระกูล กรรมการ นางสาวจินตจุฑา  เกษร  กรรมการ 
  นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ กรรมการ นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ ์ กรรมการ 
  นางสาวกมลลักษณ  สรอยเงิน กรรมการ นางสาวปรารถนา  รุงเรือง กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ ภูระหงษ กรรมการ นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ กรรมการ 
  นางสาวสมฤด ี จันทะคร กรรมการ นายสราวุธ รัตนนท  กรรมการ 
  นางสาวสุมินญา  นอลา  กรรมการ 
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กลุ$มงานกิจกรรมพัฒนาผู/เรียน 

 วาที่รอยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน กรรมการ นางทัศนีย   วงคเขียว กรรมการ
 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
 นางจันทรเพ็ญ จันทรทอง กรรมการ นางอาภาภรณ อริวัน  กรรมการ
 นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ นายศิรวิชญ      ประยูรวิวัฒน กรรมการ
 นางสาวธีราอร วงษไกร  กรรมการ นางสาวอัยนา สระแกว  กรรมการ 

หนาที ่ 1. รวบรวมขอมูลจัดทำวิดิทัศนและเตรียมนำเสนอ 
2. จัดเตรียมบูธนิทรรศการนำเสนอผลงาน 
3. จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีดิจิตอล ตาม W.T.S Platform  

 4. คัดเลือกนักเรียนและฝกซอมการนำเสนอ ผลงาน Best Practice 8 กลุมสาระการเรียนรู  
    และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน บนหอประชุมและหองศูนยการเรียนของกลุมสาระฯ 

3.1  คณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม ผลงานความสามารถดานการเรียน 13 แผนการเรียน
และผลงานนักเรียน  
    นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
    นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท รองประธานกรรมการ 

ครูหัวหนาแผนการเรียน   กรรมการ   
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร (ICT-AI) 
นายวรธรรม หนูประดิษฐ หัวหนาแผนการเรียน   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ 
นางสาววราลี สินธวา หัวหนาแผนการเรียน นางสาวพัชราวัลย บุตรพรม   กรรมการ 
แผนการเรียนวิศวกรรม – สถาปตยกรรม 
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ หัวหนาแผนการเรียน   

แผนการเรียนวิทย-คอมพิวเตอร    

นางปทมา รัตนจำนงค หัวหนาแผนการเรียน นางสาวโสภา สุขนิคม กรรมการ 

นายเจะกามา สือน ิ กรรมการ   

แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 

นางสาวจินตจุฑา เกษร หัวหนาแผนการเรียน   

แผนการเรียนการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

นางสาวนฤมล  รับสง หัวหนาแผนการเรียน นางสาวปาริฉัตร  อะโรคา กรรมการ 

นางสาวณัฐชยา  ทองแดง กรรมการ 

แผนการเรียนศิลปศาสตร - ภาษาฝรั่งเศส  
นางสาวกมลลักษณ สรอยเงิน หัวหนาแผนการเรียน 
แผนการเรียนศิลปศาสตร – ภาษาเกาหล ี
นางสาวปรารถนา รุงเรือง หัวหนาแผนการเรียน 
แผนการเรียนศิลปศาสตร – ภาษาญี่ปุน 
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ หัวหนาแผนการเรียน 
แผนการเรียนศิลปศาสตร – ภาษาจีน 
นายชนินทร บัวแจง หัวหนาแผนการเรียน 



 

 

๖ 

 

แผนการเรียนนิติศาสตร – รัฐศาสตร 
นายอรรถพล ยตะโคตร หัวหนาแผนการเรียน  นางสาววิไลวรรณ  รัตนะ       กรรมการ 
นายธฤต  สุรทร กรรมการ   นางสาวอรัญญา  จุลกระเศียร  กรรมการ  
แผนการเรียนนิเทศศาสตร – ศิลปกรรมศาสตร 
นางสาวเมทิตา ชัยมา หัวหนาแผนการเรียน นายสุริยา ทรัพยเฮง              กรรมการ 

แผนการเรียนคหกรรมศาสตร   

นายนิธิภัทร สรอยเชื้อด ี หัวหนาแผนการเรียน นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุย      กรรมการ 

นางสาวพัชรินทร มุงเงิน กรรมการ  
 

ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกทาน   กรรมการ   
  รายชื่อกิจกรรมชุมนุม  

ชุมนุมที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมชุม 

wt001 Food lover society 3 นางสาวนฤมล รับสDง 

wt002 WTS CAFE 2 นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุNย 

wt003 WTS CAFE 1 นายนิธิภัทร) สรNอยเชื้อด ี

wt004 excel for beginner นางสาวปsยวรรณ ฑิมัจฉา 

wt005 บาสเกตบอล ม.ปลาย 2 นายทศพร โอภาโส 

wt006 หNองเรียนสีเขียว นายสมจิตร) แพทย)รัตน) 

wt007 A Math Pro (ม.ปลาย) นายเกรียงศักดิ์ มะละกา 

wt008 A-Math ม.ตNน นางสาวลาวัลย) คงแกNว 

wt009 Math Board Game นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ)วัฒนา 

wt010 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย นายทินกร พานจันทร) 

wt011 ซูโดกุ ม.ตNน นายชนเมธี ศรีษะเทือน 

wt012 เปตอง นางสาวสุภิดา โลเกษ 

wt013 คิดเลขเร็ว ม.ตNน นางสาวณิชพัณณ) เฉลิมพันธ) 

wt014 เกม 24 นางธัญญา สติภา 

wt015 คลินิกคณิตศาสตร) นางสาวจิราพร เวียงชนก 

wt016 เวทคณิต ม.ตNน นางสาวอริสา แชDมชื่น 

wt017 ซูโดกุ (ม.ปลาย) นางสาวอลิษา ไชยรินทร) 

wt018 รักษาดินแดน วธ.1 วDาที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน) 

wt019 หมากฮอส นางสาวพัชราวัลย) บุตรพรม 

wt020 เกม 24 นางสาวพิกุลทา หงษ)ทอง 

wt021 วิศวกรรุDนเยาว) นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ) 

wt022 สารคด ี นายศิรวิชญ) ประยูรวิวัฒน) 

wt023 Math Art 1 นางสาวอมรรัตน) มะลิงาม 

wt024 เกมคณิตคิดเพลิน นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ 



 

 

๗ 

 

ชุมนุมที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมชุม 

wt025 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร) ม.ตNน วDาที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง 

wt026 เทคนิคการทำโจทย)คณิตศาสตร) นายธีระพงษ) มวานนท) 

wt027 รักษาดินแดน วธ.2 นายทศพร โอภาโส 

wt028 บาสเกตบอล ม.ตNน 1 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 

wt029 วิพากษ)วิจารณ)วรรณกรรมตะวันตก นายศักรินทร) ศรีตระกูล 

wt030 เปsดหมวกกันป�ะ นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ ์

wt031 English Games นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิร ิ

wt032 Cactus Lover นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร) 

wt033 ลูกคิดจีนกับนายตัวรNาย นางสาวสุมินญา นอลา 

wt034 Expression with interview นายนพดล คำพร 

wt035 English DIY นางสาวกวินวัณณ) กาฬดิษฐ) 

wt036 Story Skit นางสาววิไลพรรณ คงด ี

wt037 Thai Chess นายสุชาติ รัตนเมธากูร 

wt038 เมNาท)มอยสปอยจีน นายชนินทร) บัวแจNง 

wt039 Enrich English นางสาวจิรา จั่นเล็ก 

wt040 Read out loud นางนลินพร สมสมัย 

wt041 Russian in Marvel นายนักขตฤกษ) ภูDระหงษ) 

wt042 
Move to France!  

ยNายมาฝรั่งเศสกันเถอะ! 
นางสาวกมลลักษณ) สรNอยเงิน 

wt043 Western Culture นางสาวจินต)จุทา เกษร 

wt044 Hallyu Korean Wave นางสาวปรารถนา รุDงเรือง 

wt045 Ohayo! เจแปน นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ) 

wt046 ภาษาญี่ปุ�น นางสาวนิภาพรรณ อดุลย)กิตติชัย 

wt047 ญี่ปุ�นแสนสนุก นางเกษรา กNองศักดิ์ศร ี

wt048 Word Bingo club นางสาวสมฤดี จันทะคร 

wt049 Youth Counselor3 นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ

wt050 Youth Counselor1 นายศราวุธ คารมหวาน 

wt051 รักษ)D.I.Y. นางจันทร)เพ็ญ จันทร)ทอง 

wt052 D.I.Y.1 นางอาภาภรณ) อริวัน 

wt053 นานาหัตถศิลป� นางทัศนีย) วงค)เขียว 

wt054 Youth Counselor2 นางสาววิมล อภิเมธีกุล 

wt055 ทำนายทายทัก นางสาวพิทธิดา ปราโมทย) 

wt056 Short Films นางพัชนีย) คงเกิด 



 

 

๘ 

 

ชุมนุมที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมชุม 

wt057 ภาษาไทยในเพลง นายธฤต สุรทร 

wt058 คลินิกวัยใส นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์

wt059 อาสาพาเที่ยว นางสาวจีญาพัชญ) แกNมทอง 

wt060 ฅนเขียนการ)ตูน นางสาวอโนชา โปซิว 

wt061 Tiktok ติว เตNน เลDน รNอง วDาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย 

wt062 ยอดนักอDาน นางสาวรุDงตะวัน ทาโสต 

wt063 Like สาระ นางสาวศศิตา อยูDยืน 

wt064 วิจักษ) วิจารณ) ซีรีส)จีน นางสาวสุนทรี วีระปรีชา 

wt065 สDงเสริมวัฒนธรรมไทย นางสาวเกวลี เงินศรีสุข 

wt066 จิตวิทยาพยากรณ) นางสาววิไลวรรณ เบอร)ด ี

wt067 E-sports นางสาวจันทร)จิรา สุขสิงห) 

wt068 wordle นางสาวกนกภรณ) โพธิ์เขียว 

wt069 วิทย)รอบตัว นางสาวเกศินี จันทร)ครบ 

wt070 Food lover society 2 นางอรอนงค) ชาญรอบ 

wt071 รักษ)สิ่งแวดลNอม นางสาวศศิธร เมืองมูล 

wt072 ทDองเที่ยว Trip นางสาวกุลยา บูรพางกูร 

wt073 พยาบาล นางสาวจุฑารัตน) เกาะหวาย 

wt074 สมุนไพรในครัว นางสาวมณทิพย) เจริญรอด 

wt075 วิทยาศาสตร)ในภาพยนตร) นางสาวเยาวรัตนา พรรษา 

wt076 รักการบNาน นางสาววชิราภรณ) สันตวงษ) 

wt077 รักษาดินแดน วธ.3 นางสาวศิริลักษณ) อภิรมย)พฤกษา 

wt078 สารคดีสัตว)โลกนDารัก นางสาวเมธาวี สุขเจริญ 

wt079 Biology for Life นางสาวอัญชิสา เหมทานนท) 

wt080 Chemistry Café ม.ปลาย นางสาวณิชานันทน) ศรีโพธิ์อDอน 

wt081 เกมวิทยาศาสตร) นางสาวอรระยา ณรงค)ชัย 

wt082 สวนพฤกษศาสตร) นายจักรกฤษณ) แกNวลำหัด 

wt083 ทDองอวกาศ นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร 

wt084 พยาบาล นางสาวฌัชชา ป@ญญาเมา 

wt085 Science for well-being นางสาววราลี สินธุวา 

wt086 Canva นายวรธรรม หนูประดิษฐ) 

wt087 scratchพาเพลิน นางสาวจีระภา ชินภักด ี

wt088 เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ) 

wt089 นักประดิษฐ)ดิจิทัล นางป@ทมา รัตนจำนงค) 



 

 

๙ 

 

ชุมนุมที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมชุม 

wt090 นิเทศศาสตร)เบื้องตNน นายสุริยา ทรัพย)เฮง 

wt091 ทDองเที่ยวทั่วไทย นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์

wt092 สรNางสรรค)งานนำเสนอ นางสาวประภาศิริ อุทัยศร ี

wt093 เทคโนโลยีหุDนยนต) นายสิทธิชัย มาโนชญ)กุล 

wt094 ฟุตซอล นายภาคภูมิ แกNวเย็น 

wt095 เครื่องสายไทย นางสาวชลิตา บุญรักษา 

wt096 ดนตรีป ¡พาทย) นายสาธิต แกNวศรีทัศน) 

wt097 นาฏศิลป� 1 นางนวรัตน) นาคเสนีย) 

wt098 นาฏศิลป� 2 นางสาวเมทิตา ชัยมา 

wt099 นาฏศิลป�3 นางสาวสุธิดา ดDานซNาย 

wt100 วงโยธวาทิต และดนตรีสากล นายจักรกฤษณ) ชัยปราโมทย) 

wt101 เรื่องเลDาและตำนานโบราณ นายศิรณัฏฐ) ภูพิเศษศักดิ ์

wt102 วาดภาพการ)ตูนลNอเลียน นางสาวสีวลี ยืนยาว 

wt103 Bangkok Sky Reels นางสาวทิพวรรณ โลDกิตติธรกุล 

wt104 ศิลปวัฒนธรรม นางสาวอัญชนา แซDจิว 

wt105 เศรษฐกิจ360องศา นายอภิวัฒน) บุญอDอน 

wt106 เลDาขDาว นางสาวณัฐวดี โพธิจักร 

wt107 Spirit Of Asia วDาที ่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซDหลDอ 

wt108 ทDองโลกผDานอารยธรรมโบราณ นางสาวพรทิวา สมเนตร) 

wt109 เรียนรูNทวีปยุโรปผDาน G.P.S. นางสาววทันยา ใจนันตา 

wt110 To Be Number One 2 นางสาววิไลวรรณ) รัตนะ 

wt111 นวดแผนไทย นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ 

wt112 ศิลปะ นางสาวสีวลี ยืนยาว 

wt113 เรียนรูNทวีปอเมริกาผDาน G.P.S. นางสาวปาริฉัตร อะโรคา 

wt114 มารยาทไทย นางสาวปรัชญา การรักษา 

wt115 รักษาดินแดน วธ.4 นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 

wt116 สำรวจโลก นายปวิตร สมนึก 

wt117 เรื่องนDารูNเลDาสูDกันฟ@ง นางสาวชื่นกมล คงหอม 

wt118 เปsดโลกอาเซียน นางสาวรัตยา รDางกายด ี

wt119 Food lover society 2 นางสาวศรัณยา อรDามศิริรุจิเวทย) 

wt120 มนต)เสนDห)แหDงภูมิศาสตร) นายอรรถพล ยตะโคตร 

wt121 กฎหมายนDารูN นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร 

wt122 Food lover society 3 นางสาวพรวลี สุขสอาด 



 

 

๑๐ 

 

ชุมนุมที ่ ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมชุม 

wt123 แฮนด)บอล นายชิษณุ หนูแดง 

wt124 To be number one 1 นายชัยวัฒน) ผDองสังข) 

wt125 เพศศึกษา 2 นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ) 

wt126 เพศศึกษา 1 นายอติวรรตน) พันธุวงศ) 

wt127 เทควันโด นางสาวธนาภา แซDเลNา 

wt128 เพศวิถ ี นายชวนัส แกNวพรม 

wt129 ไอNตNาวกวีนNอย นายศุภชัย นัคราจารย) 

wt130 cover dance นางสาวมณีรัตน) เชื้อเวียง 

wt131 แวDนสDองวรรณ (คดี) นายพุทธิพงศ) ฉันทศิริเวทย) 

wt132 ดีไซเนอร)รุDนจิ๋ว นางสาวสุธิตา ศรียางนอก 

wt133 หนอนหนังสือ นางสาวอัยนา สระแกNว 

wt134 บอร)ดเกมหรรษา นางสาวโสภา สุขนิคม 

wt135 คหกรรมรุDนเยาว) นางสาวพัชรินทร) มุDงเงิน 

wt136 สนุกคิดเกมวิทยาศาสตร) นางสาวศยามล ดีวิลัย 

wt137 สัตว)มหัศจรรย)และถิ่นที่อยูD นางสาวอาทิตยาภรณ) บทนอก 

wt138 English from Memes นายสราวุธ รัตนนท) 

wt139 CP (consumer psychology) นางสาวธีราอร วงษ)ไกร 

วาที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน กรรมการและเลขานุการ   
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการและเลขานุการ 

 ครูประจำบูธ 
  วิชาการ  
    นางสาวอริสา    แชมชื่น   กรรมการ 
    นางสาวโสภิดา    ไชยวรรณ กรรมการ 
  กีฬา/เกมส/นันทนาการ 
    นายอติวรรตน    พันธุวงศ  กรรมการ 
    นางสาวอลิษา  ไชยรินทร กรรมการ 
  ทักษะอาชีพ 
    นางสาวจุฑารัตน  เกาะหวาย กรรมการ 
    นางสาวกชพรรณ  เอี่ยมอุย  กรรมการ 
  ศิลปกรรม/ดนตร ี
    นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย กรรมการ 
    นางสาวชลิตา   บุญรักษา กรรมการ 
  เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
    นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี  กรรมการ  
    วาที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ  

 



 

 

๑๑ 

 

หนาที ่ 1. ประสานงานการจัดทำและรวบรวมอนิโฟกราฟฟกนำเสนอผลงานโดดเดนของกิจกรรมชุมนุมแตละชุมนุม 
2. ประสานงานการจัดทำและรวบรวมอินโฟกราฟฟกนำเสนอผลงานโดดเดนของ 13 แผนการเรียน 
3. ประสานการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่โดดเดนในดานตาง ๆ บนเวทีลานอเนกประสงค 
4. ครูที่ปรึกษาชุมนุมคัดเลือกนักเรียนและฝกซอมการนำเสนอผลงานที่โดดเดนของแตละกิจกรรมชุมนุม 
5. ครูหัวหนาแผนการเรียนคัดเลือกนักเรียนและฝกซอมการนำเสนอความสามารถดานการเรียน 13 แผนการเรียน  
    ณ ลานอเนกประสงค และที่หองเรียนของแตละแผนการเรียน 
6. ฝายอาคารสถานทีจ่ัดทำแผนผังการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานในดานตาง ๆ และจัดสถานที่ตามผัง 

3.2 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำไกดบุค 
    นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
  นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ นายนักขตฤกษ  ภูระหงษ  กรรมการ 

นายชนินทร  บัวแจง   กรรมการ นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก  กรรมการ  
นางสาวปารณีย  บัวแกว  กรรมการ นายศุภชัย  นัคราจารย  กรรมการ 

นางสาวลาวัลย  คงแกว   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ เปนอินโฟกราฟฟก เพื่อจัดทำไกดบุค 

3.3 คณะกรรมการดำเนินการฝกซอมพิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และฝกซอมนักเรียนที่รับการ
สัมภาษณจากคณะกรรมการประเมิน 
    นางสาวจรรยา ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
สภานักเรียน   กรรมการ 
นายนพดล คำพร  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ 1. คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ดำเนินการฝกซอมพิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 
2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนและฝกซอมนักเรียนทีต่ิดตามคณะกรรมการประเมินฯ 
3. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนและฝกซอมนักเรียนที่รับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินฯ 
3.3.1 คณะกรรมการดำเนินการดูแลกิจกรรมหนาเสาธง 
   นางอรอนงค   ชาญรอบ กรรมการ 
   นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ 
   นายชวนัส   แกวพรหม กรรมการ 

หนาที ่ ดำเนินการดูแลนักเรียน กิจกรรมหนาเสาธง  

3.4 คณะกรรมการฝายตอนรับ ดูแลและติดตาม รับการสัมภาษณและใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
    นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

   นายปวิช เรืองวรัชกุล รองประธานกรรมการ 
   นางสาวพนิดา ยอดรัก  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวจรรยา  ศรีแจม  รองประธานกรรมการ 

    นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท รองประธานกรรมการ 
3.4.1 คณะกรรมการตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ และแขกผูมีเกียรติ  

   นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางสาวพิกุลทา   หงษทอง กรรมการ นางสาวอโนชา   โปซิว  กรรมการ 
 นางพัชนีย   คงเกิด  กรรมการ นางสาวนฤมล รับสง  กรรมการ  



 

 

๑๒ 

 

นายทินกร   พานจันทร กรรมการ นางสาวณิชพัณณ  เฉลิมพันธ กรรมการ 
 นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ วาที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ 

นางสาวปยวรรณ   ฑิมัจฉา กรรมการ นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ 
นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา กรรมการ นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ กรรมการ 

นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   ตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ และแขกผูมีเกียรตทิี่เชิญมารวมการรับการประเมินสถานศึกษา  

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
3.4.2 คณะกรรมการฝายตอนรับ ณ หอง Conference 

นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ประธานกรรมการ  
นางสาวลาวัลย คงแกว  กรรมการ นายศุภชัย นัคราจารย กรรมการ  
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ นางสาวเกศิน ี จันทรครบ กรรมการ  
นางสาวณิชานันทน ศรีโพธิ์ออน กรรมการ นายนักขตฤกษ ภูระหงษ กรรมการ  
นายชนินทร บัวแจง  กรรมการ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ กรรมการ  
นางสาวกมลลักษณ  สรอยเงิน กรรมการ นางสาวปรารถนา  รุงเรือง กรรมการ  
นางสาวจินฑจุฑา  เกษร  กรรมการ  
  นายนพดล คำพร  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ ประสานพิธีกร พิธีการ กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินและจัดเตรียมพิธีกรนักเรียนกลาวตอนรับ 
คณะกรรมการประเมินฯ ทั้ง 5 ภาษา ใหเปนไปตามลำดับ ณ หอง Conference 

 3.4.3 คณะกรรมการฝายตอนรับ ดูแลและติดตามคณะกรรมการประเมินฯ 
นายทินกร   พานจันทร ประธานกรรมการ 

 นางสาวณิชพัณณ  เฉลิมพันธ กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ 
วาที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวปยวรรณ   ฑิมัจฉา กรรมการ 
นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา กรรมการ 

 นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ กรรมการ 
หนาที ่ ตอนรับคณะกรรมการประเมิน ดูแล ติดตาม และใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับโรงเรียนจนเสร็จสิ้นการประเมิน 

3.4.4 คณะกรรมการฝายตอนรับ รับการสัมภาษณและใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
นางมณทิพย เจริญรอด  ประธานกรรมการ    

นายทินกร พานจันทร  กรรมการ นางสาวพทิธิดา ปราโมทย กรรมการ 
นางสาวรัตยา รางกายด ี กรรมการ นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ 
นางอาภาภรณ อริวัน   กรรมการ นางสาวเมธาว ี สุขเจริญ  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท กรรมการ นางสาวนฤมล รับสง  กรรมการ 
นายศักรินทร ศรีตระกูล กรรมการ นายสมจิตร แพทยรตัน  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรน   รัตนะ   กรรมการ นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิร ิ กรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นางสาวจีระภา ชินภักด ี กรรมการ 
นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ นางสาวชื่นกมล คงหอม   กรรมการ 
นายนักขตฤกษ ภูระหงษ กรรมการ 

หนาที ่ รับการสัมภาษณและใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับโรงเรียน 
  
 
 



 

 

๑๓ 

 

3.5 คณะกรรมการฝายจัดการแสดงตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ 
   นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
 นางนวรัตน    นาคะเสนียกุล กรรมการ นายศิรณัฏฐ  ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ 
 นางสาวสุธิดา  ดานซาย  กรรมการ นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการ 
 นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก กรรมการ นางสาวปารณีย   บัวแกว  กรรมการ  
   นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย กรรมการและเลขานุการ 
   นายสาธิต   แกวศรีทัศน  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ 1. คัดเลือกนักเรียนและฝกซอมการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย ในชวงพิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 

2. คัดเลือกนักเรียนและฝกซอมการแสดงบนหอประชุม ชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน 
3. คัดเลือกนักเรียนแ  ละฝกซอมการแสดงบนเวที ณ บริเวณลานอเนกประสงค 

3.6 คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ 
   นางสาวลาวัลย  คงแกว   ประธานกรรมการ 

นางสาวเมทิตา  ชัยมา   รองประธานกรรมการ 
นายชนินทร  บัวแจง   กรรมการ นายนักขตฤกษ  ภูระหงษ  กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก  กรรมการ นางสาวปารณีย  บัวแกว  กรรมการ 

นายศุภชัย  นัคราจารย  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ คัดเลือกนักเรียนและฝกซอมการเปนพิธีกรและพิธีการตาง ๆ ตามกำหนดการ 

3.7 คณะกรรมการฝายอาหารเครื่องดื่มและอาหารวาง 
  นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
  นางเกษรา กองศักดิ์ศร ี รองประธานกรรมการ 

 นางสาวสุทธิดา     แซหลอ กรรมการ นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร  กรรมการ 
 นางสาวกชพรรณ   เอี่ยมอุย กรรมการ นางสาวพัชรินทร  มุงเงิน  กรรมการ 
 นางสาวปาริฉัตร  อะโรคา  กรรมการ นางสาวณัฐชยา  ทองแดง  กรรมการ 
 วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซหลอ กรรมการ นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  กรรมการ 
 นางสาวศิริลักษณ  ธรรมจิต กรรมการ 
   นายนิธิภัทร สรอยเชื้อด ี กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่ 1. จัดเตรียมอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารวางใหคณะกรรมการประเมินฯ แขกผูมีเกียรติ และครูทุกคน 

2. จัดเตรียมอาหารปนโตถวายเพล 
3. คัดเลือกและฝกซอมนักเรียน นำอาหารขึ้นเสิรฟบนโตะ พรอมทั้งแนะนำเมนูอาหารใหกับคณะกรรมการ 
    ประเมนิและแขกผูมีเกียรต ิ 
4. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.8 คณะกรรมการดูแลและประสานงานการจัดบูธ ออกรานอาหารและเครื่องดื่ม ภาคีเครือขาย 5 องคกรหลัก 
   นางสาวนฤมล รับสง  ประธานกรรมการ 
   นางพัชนีย คงเกิด  กรรมการ 
   นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
   นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ กรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา หงษทอง กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

๑๔ 

 

หนาที ่ 1. ประสานงานขอรายการอาหารและเครื่องดื่มจากภาคีเครือขาย 5 องคกรหลัก 
 2. ประสานงานกับฝายสถานที่ในการจัดเตรียมบูธและโตะ เกาอี้ บริเวณโรงอาหาร 2 
 3. ประสานงานกับฝายสถานที่ในการจัดทำพีพีบอรดเมนูอาหารของแตละองคกร 
 4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ กับภาคีเครือขาย 5 องคกรหลัก 

๓.9 คณะกรรมการจัดสถานที่ จัดปายนิเทศ และดูความสะอาดอาคารและบริเวณตาง ๆ ภายในโรงเรียน 
  นายปวิช เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย กรรมการ นางสาวธัญญา   สติภา  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ   สันตวงษ กรรมการ นางสาวรัตยา   รางกายด ี กรรมการ 
นายชัยวัฒน   ผองสังข  กรรมการ นางสาวชลิตา   บุญรักษา กรรมการ 
นายนิธิภัทร สรอยเชื้อด ี กรรมการ นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร กรรมการ 
วาที ่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน กรรมการ  
ครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน  กรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ แกวลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสุลาวัลย  บุริจันทร กรรมการและเลขานุการ  

หนาที ่ 1. ครูที่ปรึกษาดูแลความสะอาด จัดปายนิเทศ ทั้งในหองเรียนและหนาหองเรียนใหเปนปจจุบัน  
 2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูดูแลความสะอาดและจัดทำปายนิเทศใหเปนปจจุบัน ทั้งในกลุมสาระการเรียนรู 

    และบริเวณที่ไดรับมอบหมาย 
3. กลุมบริหารทุกกลุมดูแลความสะอาดและจัดทำปายนิเทศโครงสรางบริหารงานแตละฝายใหเปนปจจุบัน 
4. กลุมบริหารทั่วไปและนักพัฒนาดูแลความสะอาดหองน้ำ อาคารเรียน และจัดเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย 

๓.10 คณะกรรมการฝายโสตฯ 
  นายสุริยา  ทรัพยเฮง ประธานกรรมการ 
  นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ   
  นายกำพล จางจะ  กรรมการ 
  นายวัชระ เตงเจริญสุข  กรรมการ 
  นายภาคภูม ิ แกวเย็น  กรรมการและเลขานุการ  

หนาที ่ 1. บันทึกภาพกิจกรรมตามจุดตาง ๆ ตลอดการประเมิน 
 2. จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องเสียงตามจุดตาง ๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงาน 

3.11 คณะกรรมการฝายจัดทำ VTR 
  นายสุริยา ทรัพยเฮง ประธานกรรมการ 
นายภาคภูม ิ แกวเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย กรรมการ 
วาที่รอยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ  นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ 
  นางสาวณิชานันทน  ศรีโพธิ์ออน กรรมการและเลขานุการ  

หนาที ่ จัดเตรียมขอมูล สคริป เพื่อจัดทำวีดีทัศน นำเสนอสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

  



 

 

๑๕ 

 

3.12 คณะกรรมการฝายการเงินและพัสด ุ
 นางสาวพนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
           นายทินกร        พานจันทร กรรมการ นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการ 
           นางสาวอรณัท   รัตนอำภา กรรมการ นางทัศนีย วงคเขียว กรรมการ 
 นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการ 
 นางสาวณิชพัณณ  เฉลิมพันธ กรรมการและเลขานุการ  
หนาที ่ 1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ตรวจรับ ลงทะเบียนรับผิดชอบ เก็บรักษาใหครบ ขั้นตอน ใหเปนไป 
   ตามระเบียบถูกตองเรียบรอยทุกขั้นตอน ดําเนินการใหรวดเร็วทันเวลา ควบคุมดูแลการ จัดซื้อ จัดจาง ใหเปนไป  
   โดย ประหยัด ไดพัสดุที่มีคุณภาพ 
          2. จัดทําหลักฐานการเงินใหถูกตองเรียบรอย 
 

3.13 คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย 
 นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล  ประธานกรรมการ 
 นางสาวธนาภา   แซเลา  กรรมการ 
 นายปฏิภาณ  โศรกศร ี กรรมการ 
 นายชวนัส   แกวพรม กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  กำหนดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน กำหนดพื้นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกดานจราจร 

สำหรับแขกรับเชิญที่มารวมการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

3.14 คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดกจิกรรม 
นางสาวพิกุลทา   หงษทอง ประธานกรรมการ 

  นางสาวอโนชา   โปซิว  กรรมการ  
  นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ กรรมการ 

นางสาวพัชนีย   คงเกิด  กรรมการและเลขานุการ  
หนาที ่ 1. จัดทำลิ้งคการประเมินผล การรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

2. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอฝายบริหาร 

   ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เปนไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีแกโรงเรียนและทางราชการตอไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที ่ 11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

              สั่ง ณ วันที ่ 11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
                                                            
 
 

          (นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



กำหนดการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป 2565  
ระดับกลุมจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร 

 

06.30 น. - 07.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางมาถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
  รับประทานอาหารเชา ณ หอง To Be Number One (ตัวแทนนักเรียนกลัดชอดอกไม  
  ที่อกเสื้อซายมือของคณะกรรมการประเมินฯ)  
- คณะผูบริหาร คณะครู ภาคีเครือขาย 5 องคกรหลักของโรงเรียน  
  ตัวแทนครูผูดูแลติดตามคณะกรรมการประเมินฯ ตัวแทนครูผูรับการสัมภาษณ  
  ประธานนักเรียน สภานักเรียน ตัวแทนนักเรียนติดตามกรรมการ  
  รวมตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

07.30 น. - 07.45 น.  - เชิญคณะกรรมการประเมินฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนบริเวณหนาองคพระ 
  เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนกลาวประวัติของ 
  พระพุทธมงคลสรากร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยกลาวคำนมัสการ 
  พระรัตนตรัย และเชิญคณะกรรมการประเมินฯ นำดอกไมธูปเทียนถวายหนาองคพระ 

07.45 น. - 08.20 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สงัเกตการจัดกิจกรรมตอนเชา ในรูปแบบออนไซต 
  บริเวณลานอเนกประสงคและรูปแบบออนไลนบนหองเรียน  
  แบงคณะกรรมการเปน 3 ชุด ดังนี ้
   ชุดที่ ๑ กรรมการทานที ่1 - 3 บริเวณลานอเนกประสงค 
 ชุดที่ ๒ กรรมการทานที่ 4 - 5 อาคาร 1 
 ชุดที่ ๓ กรรมการทานที่ 6 - 7 อาคาร 7 

08.20 น. - 09.00 น.   - คณะกรรมการประเมินฯ รับประประทานอาหารวาง รับชมวีดีทัศนสรุปผล 
  การดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พบและสัมภาษณคณะผูบริหาร 
  และคณะคร ูMeeting Room 

09.00 น. - 10.00 น.  - ตัวแทนนักเรียนเชิญคณะกรรมการประเมินฯ มา ณ Conference Room 
    - พิธีกรนักเรียนกลาวทักทายคณะกรรมการประเมินฯ และแขกผูมารวมงาน 
    - พิธีกรนักเรียนกลาวเชญิผูทรงคุณวุฒิ กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ  

  ตามลำดับ ดังนี ้
     1. พระครูภาวนาสังวรกิจ (พระครูสุวิทย) ผูชวยเจาอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต  
     2. นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
3. นางสาววรุณลักษม พลหาญ ผูอำนวยการเขตพระโขนง  
4. พล.อ.ต. ม.ล.เฉกฉันท เกษมสันต ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ 
5. นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ นายกสมาคมผูปกครองและคร ู
    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

    - พิธีกรนักเรียนกลาวแนะนำ  
      1. นายอำนวย ศรีตระกูลทรัพย คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. นายชยกฤต ยงใจยุทธ นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
3. นายสมถวิล วงศเหรยีญไทย ประธานชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

- พิธีกรนักเรียนกลาวเชิญรับชมวีดีทัศนแนะนำโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 



10.00 น.– 10.30 น.   - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณและซักถามผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง  
  ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ณ Conference Room 

10.30 น. - 11.00 น.   - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณและซักถามตัวแทนนักเรียน   
  ณ Conference Room 

11.00 น. - 12.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
      หองปฏิบัติการ และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา อยางนอย 2 หองเรียน 
12.00 น. - 13.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สำรวจรองรอยการดำเนินงาน และผลงานนักเรียนที ่
        เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ณ W.T.S. Café ชมการชงกาแฟและบรรยาย
        วธิีทำ สวนประกอบของเครื่องดื่มของนักเรียนหอง Start Up และชมการ 
      ประกอบอาหาร ณ หองสภานักเรียน พรอมบรรยาย เมนูอาหารของนักเรียน  
      แผนการเรียนรูคหกรรม และเยี่ยมชมการออกรานอาหารของภาคีเครือขาย 5 
      องคกรหลักของโรงเรียน ณ โรงอาหาร 2 
    - รับประทานอาหารกลางวัน (บนหอประชุม) รับฟงบรรยายประกอบสไลดเมนูอาหาร 

  ของนักเรียนแผนการเรียนคหกรรม 
- รับชมการแสดงความสามารถของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
   การแสดงชุดที่ 1 ชื่อชุดการแสดง “ฟอนสถาปนา”  
   พิธีกรนักเรียนบรรยายรายละเอียดของชุดการแสดง ดังนี้  “ฟาประธานใหมากำเนิด  
   ใหโรงเรียนเกิด ชื่อ วชิรธรรมสาธิต ที่มาจาก 3 นิมิตรวมกัน  

นิมิตที ่1 คือ เปนวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเจาอยูหัว 
      มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

นิมิตที่ 2 คือ วันเจริญอายุวัฒนะมงคล ทานเจาคณุโสภณวชิรธรรม  
นิมิตที่ 3 คือ วันสถาปนาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

   ทั้ง 3 นิมิตนี้ทำใหเกิดการสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตขึ้น  
   ในวันที่  23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2510 
   การแสดงชุดที่ 2 ชื่อชุดการแสดง “ตนไมของพอ”  
   พิธีกรนักเรียนบรรยายรายละเอียดของชุดการแสดง ดังนี้  
   “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
   บรมนาถบพิตร ทรงใหความสำคัญ สงเสริม และ พัฒนาดาน "การศึกษา"  
   ดวยเปนรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาคน อันจะนำไปสูการพัฒนาประเทศ 
   ใหเจริญรุงเรืองสืบไป พระองคทรงใสพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาของประเทศ  
   ในทุกระดับ ทุกประเภท  ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
   ไดนอมนำพระราชปณิธานทางดานการศึกษา “สืบสาน รักษา ตอยอด”  
   สิ่งที่พอสรางไว จากปพุทธศักราช 2510 จวบจนปจจุบัน รวม 56 ป  
   จะขอเดินตามรอยเทาพอไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไมทำใหพอผิดหวัง” 

 
 
 
 
 
 
 



13.00 น. - 14.30 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
       หองปฏิบัติการ และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา โดยแบงคณะกรรมการเปน ๒ ชุด ดังนี ้   
    - ชุดที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ ทานที่ ๑ – ๔ พรอมตัวแทนนักเรียน  

  สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหองปฏิบัติการ  ณ อาคาร 7 
- ชุดที่ ๒ คณะกรรมการประเมินฯ ทานที่ ๕ – ๗ พรอมตัวแทนนักเรียน  
  เยี่ยมชมบธูแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  จำนวน 136 ชุมนุม และชมผลงานนักเรียน 13 แผนการเรียนบริเวณลานอเนกประสงค 
  มีรายการดังตอไปนี ้

1. บรรเลงเพลงโดยวงโยธวาธติ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. การแขงขัน E-Sport 
3. การแสดงชุมนุม To Be Number One  
4. การแสดงชุมนุมเทควันโด  
5. การแสดงชุมนุม Cover Dance  

ชุดที่ 1 Cover Dance in Wonderland  
ชุดที่ 2 Cover Dance Contest (ลูกเสือตานภัยยาเสพติด)  

มัธยมศึกษาตอนตน  
6. การแสดงชุมนุมสังกัดกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

14.30 น. - 15.30 น.  - พิธีกรนักเรียนกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ ดวยภาษาตางประเทศ  
  5 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเกาหลี) 
- ตัวแทนนักเรียนกลาวแนะนำครูผูรับผิดชอบการแสดงนิทรรศการ 4 ดาน 3 โครงการ 
  นำเสนอรองรอยหลักฐาน ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ดานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

      นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  

      นางสาวศศิตา  อยูยืน    

  นางสาวศยามล ดีวิลัย   
 ดานที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

      นางสาวทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล 
      นางสาวศิริลักษณ อภิรมยพฤกษา  

      นางสาวสมฤดี  จันทะคร  
นางสาววทันยา ใจนันตา   

นางสาววิไลวรรณ  เบอรด ี    
นายพุทธิพงศ  ฉันทศิริเวทย  

 ดานที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา 
      นางสาวเมธาว ี สุขเจริญ   

      นางสาวอนสุรา สุขสุคนธ  
      นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา   

      นางสาวณิชพัณณ  เฉลิมพันธ  

      นางสาวอรณัท   รัตนอำภา  

 ดานที่ 4 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

      นายศักรินทร ศรีตระกูล  

      นางสาวพรทิวา  สมเนตร   

      นายสราวุธ  รัตนนท   

      นางสาวจีญาพัชญ แกมทอง   



  3 โครงการดีเดนของสถานศึกษา 
      นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท  

      นางสาวอาทิตยาภรณ  บทนอก   

      นางสาวนฤมล รับสง  

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
นำเสนอผลงาน Best Practice ผลงานของกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประเมิน ฯ สำรวจรองรอยการดำเนินงาน 
ผลงานจากเอกสารวิธีการปฏิบัติและซักถามขอมูลเพิ่มเติมจนไดขอมูลครบถวน 

15.30 น. - 16.30 น.  - คณะผูบริหารสถานศึกษา ภาคีเครือขาย 5 องคกรหลัก และคณะคร ู
  ที่วางจากการปฏิบัติหนาทีร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ฯ  
- ตัวแทนพิธีกรนักเรียน กลาวขอบคณุคณะกรรมการประเมินฯ 
- บันทึกภาพรวมกัน 
- คณะกรรมการประเมิน ฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหต ุ 1. การแตงกายคณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา สวมเสื้อกีฬาสี ปการศึกษา 2565  
      แจ็คเก็ตสีเขียว สวมกางเกงหรือกระโปรงสีดำ 
  2. นักเรียนแตงกายชุดกีฬาสี ปการศึกษา 2565 
 
 
 
 


