
 
ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 

ที่  ๒๔๐ /   ๒๕๕๖ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนวันมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๑ พรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิต์ิ

พระบรมรำชินีนำถและงำนวันแมแ่ห่งชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๕๖ 
******************************** 

                   เน่ืองในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาต ิ  ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๖  โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ จงึก าหนดจัดกิจกรรม
ถวายพระพรชยัมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ     ในวันศุกร์     ที่    ๙   สงิหาคม    ๒๕๕๖    
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิ
ระเบียบขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  ( ๑ )   จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการ
รับผิดชอบ   ดงัน้ี 
๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์  กรรมการ 

นางสุนิดา เดชะทตัตานนท ์  กรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ ์  กรรมการ    
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่   ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดกจิกรรม 

นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นายอาทิตย ์ โสตถิรตันพันธ์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิศ์รี กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ ่         กรรมการ    
นายมนตรี         สุขสวัสดิ ์  กรรมการ        นางชนิสรางค ์ ปรากฏชื่อ กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ภัทรนุช ค าด ี  กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  
น.ส.มวารี ใจชูพันธ์  กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์ กรรมการ 
นายณรงค ์ หนูนารี  กรรมการ นางแสนสขุ ค าแก้ว  กรรมการ 
นางกาญจนา สินวิชัย  กรรมการ น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
น.ส.ลักษณา   อังกาบส ี กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิ่ม  กรรมการ น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชยั กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ 
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นางอุษณีษ ์ อ้ึงวิฑูรสถติย ์ กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

หน้ำที ่   วางแผนการจัดงานและก ากับตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค ์
 

๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์           ประธานกรรมการ 
นายพริาม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช ค าด ี  กรรมการ นางชนิสรางค ์ ปรากฏชื่อ กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์ กรรมการ นางเกษรา ก้องศักดิศ์รี กรรมการ  
นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  
นายสุเนตร    ศรีใหญ ่  กรรมการ นายมนตรี         สุขสวัสดิ ์  กรรมการ  
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.วันนภา   สายพิมพิน กรรมการ นายอนุชา    ค าแดง  กรรมการ 

นางอุษณีษ ์ อ้ึงวิฑูรสถติย ์ กรรมการ และเลขานุการ 
นายอาทิตย ์ โสตถิรตันพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ  

หน้ำที ่ ๑.   ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 
๒.   จัดและดูแลตัวแทนแม่ที่มาร่วมงานและนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีงานเทดิพระเกียรต ิและจัดกิจกรรม 
      วันแม่อย่างเป็นระเบยีบเรียบร้อย 

        ๓.   ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
      ตามวัตถุประสงค ์

 

๒.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมค ำอำเศียรวำท , สมุดลงนำมถวำยพระพร  
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์ ประธานกรรมการ 
   นางวราภรณ์ สัตยมาภากร รองประธานกรรมการ 
น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล  กรรมการ นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ 
น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ น.ส.ธัญญ์ฐติา เยาวยอด  กรรมการ  
น.ส.อาภร    ผาลา  กรรมการ น.ส.มีนา  โอษฐง์าม กรรมการ  
น.ส.พรรณิภา สีลาโส  กรรมการ นายเศรษฐโ์สรช ชื่นอารมย ์ กรรมการ 
น.ส.เกวลี   บุญบา  กรรมการ นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ ์ กรรมการ 
นายอภิชาต ิ จุ่นหัวโทน กรรมการ นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 
   นางแสนสขุ    ค าแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

นางทัศนีย ์ วงศ์เขียว           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมค าอาเศียรวาท 

๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรส าหรบัครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและ  ลูกจ้างประจ า ณ ห้องธุรการ     
     และบริเวณสนามอเนกประสงค ์

           ๓.  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงานวันแม่แหง่ชาติ 
๔.  ประสานงานแก่บคุคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การลงนามถวายพระพรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
     เหมาะสม และสวยงาม 
๕. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย 
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๒.๓   คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนแม่รว่มพิธ ี
                        น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 

 นางล าพอง พูลเพิ่ม  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร      กรรมการ        นางแสนสขุ ค าแก้ว  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าด ี  กรรมการ นางชนิสรางค ์ ปรากฏชื่อ กรรมการ 
นายพิราม    ภูมิวิชิต  กรรมการ นางเกษรา ก้องศักดิศ์รี กรรมการ 
น.ส.เกวลี   บุญบา  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์ กรรมการ 
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี กรรมการ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ 
นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการ น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 
น.ส.อัญชลี         เขมะประภา กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
   นางวราภรณ์ สัตยมาภากร      กรรมการและเลขานุการ 

นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. อาจารย์ทีป่รึกษาส ารวจพิจารณาตัวแทนแม่เสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่ก าหนด            

๒. ท าหนังสือเชญิตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ            
    เครือข่ายผู้ปกครอง และ แม่มาร่วมกิจกรรมตามที่อาจารย์ประจ าชั้นเสนอชื่อ 
๓.  ประชุมตวัแทนนักเรียนที่น าแม่มาร่วมงาน ซักซ้อมการกราบแม่ 
๔. ประสานงานกับฝา่ยจดัเกียรติบตัรและน าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 

 ๕. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณแม่ และจัดหาตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก 
๖. จัดหาตัวแทนนักเรียนกล่าวค าประพันธ์เทิดพระคุณแม่ 

 ๗. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๒.๔   คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนแมท่ี่มำรว่มพิธี 

นางสุนิดา เดชะทตัตานนท์       ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข      รองประธานกรรมการ 

น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการ  น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ 
นายสุชาติ    รัตนเมธากูร กรรมการ  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ 
น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา  กรรมการ  น.ส.พรสุดา มินส าโรง  กรรมการ 
นายสิทธิชยั   มาโนชกุล กรรมการ 

น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. เชิญตัวแทนแม่ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบตัร 
 ๒. จัดพิมพ์รายชื่อแม่ เพื่อลงชื่อร่วมกิจกรรม 
 ๓.  จัดพิมพ์เกียรติบตัรมอบให้แม่ที่มาร่วมงาน 

๔.  จัดล าดบัตัวแทนแม่เข้ารับเกียรตบิัตร 
๕.  ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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๒.๕   คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน 
                     นางกาญจนา สินวิชัย  ประธานกรรมการ 
   น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชยั รองประธานกรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า   กรรมการ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธิ ์ กรรมการ 
น.ส.ภาชินี   รัตนศรีปัญญะ  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการ นายสุชาติ    รัตนเมธากูร กรรมการ 
นายทินกร       พานจันทร์  กรรมการ น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญงิก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ กรรมการ 

น.ส.มณทิพย์    เจริญรอด กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.สารฤทธิ์   โพธิราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. ต้อนรับผู้ปกครอง  แขกผู้มีเกียรติ  ที่เต็นท์หน้าอาคาร ๖ 
๒. รับลงทะเบียนแม่ที่เขา้ร่วมพิธี และเชญิเขา้ร่วมพิธี ณ สนามเอนกประสงค ์
๓.  น าแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนแม่ลงนามถวายพระพร 

           ๔.  ประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้อง 
๒.๖    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องด่ืม 

นางทองกราว เสนาขันธ ์ ประธานกรรมการ 
นายเล็ก    สินวิชัย  รองประธานกรรมการ 

นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ  กรรมการ  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ  
น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการ        นายอภิชาต ิ จุ่นหัวโทน  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ นายจักกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ  
นักการภารโรง    กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ  
   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่   ๑. จัดเตรียมเคร่ืองดื่มส าหรับตัวแทนแม่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
           ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชง้านให้ครบถ้วน 

๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๗    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ตกแต่งเวทีตัวอกัษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
   นางทองกราว เสนาขันธ ์ ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก  สินวิชัย  รองประธานกรรมการ                  
นายประมวล เนตรสว่าง       กรรมการ        นายศุภกิจ    หนองหัวลงิ        กรรมการ        
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์ กรรมการ  น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล     กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ลักษณา   อังกาบส ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที ่  ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม  ,  จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวที 
           ๒.  ตกแต่งไม้ดอกและประดษิผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓.  จัดโต๊ะหมู่บชูา จัดเตรียมพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และกรวยถวายพระพร 
๒.๘  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดท ำเกียรติบัตร 
                      นายสมยศ       แม้นสงวน       ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ           
นายสิทธิชยั มาโนชกุล         กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสมุฎฎิ ์ ภาษาด ี  กรรมการ 
   นายสุวิทย ์ ปิ่นอมร         กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเคร่ืองเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ไดภ้าพเหมาะสม 
๔. จัดท าเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง และเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการแขง่ขันในแต่ละประเภท 
๕. จัดท าตัวอักษร  ตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย เขียนค าว่า 

      
 

- ๖ – 
 
 
 
๒.๙  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธกีร 
  นางณัฏฐ์ธยาน์ สน่ันไหว            ประธานกรรมการ 
 นายเล็ก     สินวิชัย  กรรมการ นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ 

นายอภิชาต ิ จุ่นหัวโทน กรรมการ 
นางพิมพ์สุภคั บุบผา  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่   ๑.  เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
  ๒.  จดัท าสูจิบัตรมอบแก่แขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนแม่ และคณะครู 
  ๓.  น าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุีมหาราชา 
๒.๑๐   คณะกรรมกำรวงโยธวำทิตและดนตรีไทย 
                      นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กุล ประธานกรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่    ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 

 ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดดุีมหาราชาบรรเลงในงาน 
 

โรงเรียนวชริธรรมสำธิต 
วันมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๑ พรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 
และงำนวันแม่แห่งชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๕๖ 

วันศุกรท์ี่  ๙  สิงหำคม  ๒๕๕๖ 
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๒.๑๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกรรมกำรแสดง 
                        นางณัฏฐ์ธยาน์     สน่ันไหว            ประธานกรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ  
นายมนตรี สุขสวัสด์ิ   กรรมการ นายสุเนตร    ศรีใหญ ่  กรรมการ  
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์ กรรมการ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ           
นายสิทธิชยั มาโนชกุล          กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายสมุฎฎิ ์ ภาษาด ี  กรรมการ 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑.จัดการแสดงร าถวายพระพร และการแสดงเทดิพระเกียรต ิ
 ๒.ประสานงานจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับมอบหมาย กับฝ่ายพิธีการ และฝ่ายด าเนินการ 
๒.๑๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นางทัศนีย ์ วงค์เขียว   ประธานกรรมการ 

น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน  กรรมการ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์  กรรมการ 
นางบุญเยีย่ม พิทักษ์วงค ์  กรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกจิกรรมกำรประกวดแข่งขันวันแมแ่ห่งชำติ 
๒.๑๓.๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  

                           กิจกรรมประกวดป้ำยนิเทศในชั้นเรียน “ วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ มหำรำชินี ” 
นางล าพอง พูลเพิ่ม   ประธานกรรมการ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน   รองประธานกรรมการ 

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑  นายพิราม ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
    นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน   กรรมการ 
    น.ส.เปรียวใจ เพชรสุวรรณ  กรรมการ   
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๒  นายมนตรี สุขสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 

นางอุษณีษ ์ อ้ึงวิทูรสถติย ์  กรรมการ 
    น.ส.สุทธิดา แซ่หล่อ   กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๓  นายปวิตร สมนึก   ประธานกรรมการ 
    นางบุญเยีย่ม พิทักษ์วงค ์  กรรมการ 
    น.ส.ศิราณ ี ต้นสรรค ์  กรรมการ   
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๔  น.ส.อัญชล ี เขมะประภา  ประธานกรรมการ 
    น.ส.สุกัญญา ซาซิโย   กรรมการ 
    นายอนุชา ค าแดง   กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๕  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  ประธานกรรมการ 
    น.ส.วันนภา สายพิมพิน  กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๖  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  ประธานกรรมการ 

นางกาญจนา ศิริมหา   กรรมการ 
น.ส.วันนภา สายพิมพิน  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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๒.๑๓.๒  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  กิจกรรมแข่งขันเขียนเรียงควำม เรื่อง “ พระคุณของแม”่ ระดับ ม.ปลำย 
    นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช    ค าด ี กรรมการ  นางพิมพ์สุภคั บุบผา  กรรมการ 
นายสมพร โพธ์ิศรี กรรมการ นายอภิชาต ิ จุ่มหัวโทน กรรมการ  

  กิจกรรมแข่งขันเขียนเรียงควำม เรื่อง “ พระคุณของแม”่ ระดับ ม.ต้น 
    น.ส.ภัทรนุช ค าด ี  ประธานกรรมการ 

น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ 
น.ส.ปิยธิดา มะโรงฤทธิ ์ กรรมการ น.ส.สุกานดา คงประพันธ ์ กรรมการ 

กิจกรรมแข่งขันเขียนค ำขวัญวันแม่ ระดับ ม.ปลำย 
    นางพิมพ์สุภคั บุบผา  ประธานกรรมการ 

นายอาทิตย ์ โสตถิรตันพันธ์ กรรมการ นายสมพร โพธ์ิศรี กรรมการ  
น.ส.ชนน์ิหทัย พลเยีย่ม  กรรมการ   

    กิจกรรมแข่งขันเขียนค ำขวัญวันแม่  ระดับ ม.ต้น 
    นางแสนสขุ ค าแก้ว  ประธานกรรมการ 

น.ส.กนกพร แสไพศาล กรรมการ นายอภิชาต ิ จุ่นหัวโทน  กรรมการ 
น.ส.ฮามูนี กืตต๊ะ  กรรมการ 

๒.๑๓.๓  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
 กิจกรรมประกวดวาดภาพหัวข้อ “ พระคุณของแม่ ” ระดับ ม.ตน้ และ ป.ลาย ( วาดสด ) 

    นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล ประธานกรรมการ 
 นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ นายเอกสิทธ์ิ    ส าอางสะอาด กรรมการ 
 นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.จีรภา ใยไหม  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมประกวดโฟล์คซองและร้องเพลงเก่ียวกับแม่ ระดับ ม.ตน้ และ ป.ลาย 

    นางณัฎฐธยาน์ สน่ันไหว  ประธานกรรมการ 
 น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
 น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ นายมนต์ชยั ธนบุรี  กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓.๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  กิจกรรมกำรต่อวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ม.ต้น 
    นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ประธานกรรมการ 
    นายศุภกิจ หนองหัวลงิ กรรมการ 
    นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์  กำรสร้ำงกำร์ตูน 2D animation 
  น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ประธานกรรมการ 
  น.ส.ธัญญารัตย ์ พิมสา  กรรมการ 
  น.ส.มีนา  โอษฐง์าม กรรมการและเลขานุการ 
 

 



-๘- 
กิจกรรมกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงหนังสอือิเล็กทรอนกิส์ E-book 

น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธ ี ประธานกรรมการ 
  น.ส.มีนา  โอษฐง์าม กรรมการ 
  น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์ กำรตัดต่อภำพยนต์ 
  น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ประธานกรรมการ 
  น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช  กรรมการ 
  นายสิทธิชยั มาโนชญ์กุล กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์ กำรค้นหำอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร ์
  นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ ประธานกรรมการ 
  นายสิทธิชยั มาโนชญ์กุล กรรมการ 

น.ส.ธัญญารัตย ์ พิมสา  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันคอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

นายสิทธิชยั มาโนชญ์กุล ประธานกรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ 

  น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขัน กำรแขง่ขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ ภำษำ C 
  นายสิทธิชยั มาโนชญ์กุล        ประธานกรรมการ 
  น.ส.ธัญญารัตย ์ พิมสา  กรรมการ 
  น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๓.๕  กลุม่สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     
  กิจกรรมแข่งขัน A-MATH  ม.ต้น , ม.ปลำย 
    นางกาญจนา สินวิชัย  ประธานกรรมการ 

นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ
 นายอุตสาห ์ สังขรตัน์  กรรมการ น.ส.ปทุม  โศภาคท ี กรรมการ 

น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 
นายเศรษฐโ์สรช ชื่นอารมณ์ กรรมการ นส.วิไลรักษ์ กระลาม  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ น.ส.นิตติกา แสงสวัสดิ ์ กรรมการ 
น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมแข่งขัน SUDOKU  ม.ต้น , ม.ปลำย 

นางกาญจนา สินวิชัย  ประธานกรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ

 นายอุตสาห ์ สังขรตัน์  กรรมการ น.ส.ปทุม  โศภาคท ี กรรมการ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
น.ส.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ น.ส.พิชชาพร บุญยืน  กรรมการ 
 
 



-๙- 
นายเศรษฐโ์สรช ชื่นอารมณ์ กรรมการ นส.วิไลรักษ์ กระลาม  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ น.ส.นิตติกา แสงสวัสดิ ์ กรรมการ 
น.ส.จารุวรรณ จันทะราม กรรมการ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓.๖  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์   
  กิจกรรมกำรประกวดในหวัข้อ “ โครงงำนวทิย์ คิดเพ่ือแม่ ” 
    น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด ประธานกรรมการ 
    นางพัชรี  ระมาตร์  กรรมการ   

น.ส.ศิริพร โกมารกุล กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓.๗  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์กำร์ดวันแม่ในหัวข้อ “My Beloved Mother” ระดับ ม.ต้น 
ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๑  นางทิพย์จันทร์   หงษา   ประธานกรรมการ 
    Mrs.Rosemarie B. Pacorsa    กรรมการ 

น.ส.ภาชินี   รัตนศรีปัญญะ  กรรมการและเลขานุการ 
ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๒  น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธิ ์  ประธานกรรมการ 

Mrs. Irene A. Acnaban     กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา     ภาคค า   กรรมการและเขนุการ 

ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๓  นางชนิสรางค ์ ปรากฏชื่อ  ประธานกรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง   กรรมการ  

    Mr. Oscar Maruquez Malicad  Jr.      กรรมการ 
    นายสุชาติ    รัตนเมธากูร  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดบอร์ดวันแม่ในหวัข้อเรื่อง “My Beloved Mother” ระดับ ม.ปลำย 
    น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ  

น.ส.เสาวนีย ์ จิระสุทธ์ิตระกูล  กรรมการ  
    นางนลินพร    สมสมัย   กรรมการ 
    น.ส.อรวรรยา     ภาคค า   กรรมการ 

น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย  กรรมการ 
    น.ส.ภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓.๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะตระกรอ้ชำย ม.ต้นและ ม.ปลำย และหญิง Open 
    นายณรงค ์ หนูนารี   ประธานกรรมการ 
    นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  รองประธานกรรมการ 
    นายภาคภูมิ แก้วเย็น   กรรมการ 
    นายมนัส  เศวตรุนทร์  กรรมการ 
    น.ส.จุฑารัตน์ ดวงวงษา  กรรมการ 
    นายนิพล  ตองอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



-๑๐- 
กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะฟุตซอล ชำย ม.ต้นและ ม.ปลำย และหญิง Open 
    นายณรงค ์ หนูนารี   ประธานกรรมการ 
    นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  รองประธานกรรมการ 
    นายธนเนตร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 
    นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
    นายนิพล  ตองอ่อน   กรรมการ 
    นายภาคภูมิ แก้วเย็น   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแขง่ขัน 
 ๒. จัดประกวด และตัดสินผลการประกวด 
 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการ ๒.๙ จัดพิมพ์เกียรติบตัรมอบแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด 
 ๔. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ก่ผู้มาร่วมงาน 
๒.๑๔  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์  ประธานกรรมการ 

นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ น.ส.ศิราภร นาบุญ กรรมการ  
น.ส.ภรณ์กมนส์    ดวงสวุรรณ์ กรรมการ   

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดท าเอกสารประเมินผลการจดักิจกรรมแจกให้ผู้มาร่วมงาน 
 ๒. ส าหรับนักเรียนมอบใบประเมินผลให้ครูทุกระดับชั้นน าไปประเมินผลส่งคือฝา่ยแผนงาน 
 ๓. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 

 
ทั้งน้ี ตั้งแต ่วันที่  ๑   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                            

ส่ัง   ณ   วันที่   ๑  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                             
 

                    ( นางวรรณี   บญุประเสริฐ ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนวันแมแ่ห่งชำติ 
วันศุกร์  ที่ ๙   สิงหำคม  ๒๕๕๖    ณ  สนำมอเนกประสงค์ 

………………………………………. 
 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิต์ิ  พระบรมรำชินีนำถ ๘๑ พรรษำ มหำรำชนี 
เวลำ   ๐๖.๓๐ น. -  ครู ลูกจ้างประจ า ลงนามถวายพระพร พร้อมลงเวลาท างาน 
เวลำ  ๐๗.๐๐  น. -  ตัวแทนคุณแม่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ลงนามถวายพระพร บริเวณเต็นท์รับรอง  
เวลำ  ๐๗.๔๕  น. -   กิจกรรมเคารพธงชาต ิ 
เวลำ  ๐๘.๐๐  น. -   ประธานในพิธี  ถงึบริเวณพิธี 

           -  ประธานถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  เปิดกรวยถวายความเคารพ 
-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง , ผูแ้ทนครู , คณะกรรมการนักเรียน  
   ถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง  

  -  ประธานกล่าวค าสดดุีเทดิพระเกียรต ิ
 -  วงโยธวาธติบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ  

    (ทุกคนร่วมร้องเพลง) 
 -  ประธานลงนามถวายพระพร 
 -  การแสดงร าถวายพระพร 

พิธีวันแม่แห่งชำติ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  -    รองผู้อ านวยการกล่าวรายงานวตัถุประสงคข์องการจดังาน 

- ประธานกล่าวเปิดงาน 
- วงโยธวาธิต วงดนตรีไทย บรรเลงเพลงค่าน้ านม เพลงใครหนอ 
- ตัวแทนนักเรียนอ่านบทประพันธ์เทิดพระคุณแม่ 
- ประธานมอบเกียรติบตัรแก่ตัวแทนแม่ที่มาร่วมงาน   
- พิธีบูชาพระคุณแม่ (ลูกน าพวงมาลยั / ดอกไม้กราบแม่ ) 
- ตัวแทนแม่กลา่วแสดงความรู้สึก 

 
 

 
กำรแต่งกำย    ๑. วันศุกร์ที่ ๙   สิงหำคม  ๒๕๕๖  ครูแต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทยสีฟ้ำ 
         ๒. ส ำหรับนักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน     (  ห้ำมใส่ชุดพละ  ) 
 


