
 
 

 
    

   ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๑๕๙ / ๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี  ๒๕๖3 

********************************************************************************************************* 
เนื่ องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึง
ก าหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ในวันอังคารที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  ( ๑ )  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี ้
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ   
นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดกิจกรรม 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ   
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ  นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ  
นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ  นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ  นายนพดล ค าพร  กรรมการ 
นายวิทวัส     นิดสูงเนิน    กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสะอาด กรรมการ 



-๒- 

นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์     กรรมการ  นางสาวจริะภา    ชินภักดี    กรรมการ 
นางสาวอัญชนา แซ่จิว     กรรมการ  นางสาวฌัชชา    ปัญญาเมา    กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร ์    กรรมการ  นางสาวสุธิดา    ด่านซ้าย    กรรมการ 
นางสาวจริาพร เวียงชนก    กรรมการ  นางสาวโสภิดา    ไชยวรรณ    กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการ  นางสาวณิชา    แสงทอง    กรรมการ 

นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี วางแผนการจัดงานและก ากบัการติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกลุทา  หงษ์ทอง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์ กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น กรรมการ        นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ  
คณะกรรมการนกัเรียน  ๒๐ คน กรรมการ 

นายนพดล    ค าพร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.  จัดเตรียมดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 

๒.  จัดและดูแลนักเรียนที่มาร่วมงานและให้เข้าร่วมพิธีงานวันแม่แห่งชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
        ๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ตามวัตถุประสงค์                                                                                                              
๔.  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 
๕.  จัดเตรียมคณะกรรมการนกัเรียนสง่พานพุ่มให้ตัวแทนวางพานพุ่ม และเกบ็พานพุ่ม 
 

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมค ำถวำยพระพรชยัมงคล , สมุดลงนำมถวำยพระพร  
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
        นางสาวสมฤดี เจียรสกุลววงศ์ กรรมการ   

นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมค าถวายพระพรชัยมงคล 

๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรและแท่นพร้อมปากกาส าหรับคณะครู นักเรียน และ                  
ลูกจ้างประจ า  

         ๓. ประสานงานแกบุ่คคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การลงนามถวายพระพรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
         เหมาะสม และสวยงาม 

๔. จัดเกบ็สมุดลงนามถวายพระพรใหเ้รียบร้อย 
 

 



-๓- 

๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดเลือกตัวแทนแม่ดีเด่น 
                       นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
    นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการ  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล    กรรมการ  นางจันทร์เพญ็ จันทรท์อง กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 
   นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 

นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้ำท่ี  ๑. ครูที่ปรึกษาส ารวจพจิารณาตัวแทนแม่เสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่ก าหนด 

๒. ประชุมตัวแทนนักเรียนที่ร่วมงาน ซักซ้อมการรับเกียรติบตัร 
๓. ประสานงานกบัฝ่ายจัดเกียรติบัตรเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
๔. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนท่ีร่วมพิธี 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

    นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกลุววงศ์ กรรมการ           นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ  นางจันทร์เพญ็ จันทรท์อง กรรมการ 
นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล กรรมการ  นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ดูแลและจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใหเ้รียบรอ้ยเพือ่รบัเกียรติบัตรในพิธี 
 ๒. จัดพิมพเ์กียรตบิัตรมอบให้ตัวแทนแม่ที่มาร่วมงาน 
 ๓. จัดล าดับเกียรติบัตรและใส่กรอบให้เรียบร้อยเพือ่เตรียมพร้อมในการมอบในวันงาน 

๔. จัดล าดับตัวแทนแมเ่ข้ารบัเกียรติบัตร 
๕. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 

๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ รองประธานกรรมการ 
      นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



-๔- 
หน้ำท่ี   ๑. จัดสถานที่ใหเ้รียบรอ้ยเหมาะสม, จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวท ี
          ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีใหส้วยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเตรียมพานพุม่เงิน – พุ่มทอง และกรวยถวายพระพร 

๔. จัดเก้าอีส้ าหรับนกัเรียนที่คัดเลือกร่วมงาน และครูทีเ่ข้ารว่มพิธี 
๕. จัดท าตัวอักษร (ไวนิล) ตกแต่งเวทีใหเ้รียบร้อย โดยใช้ข้อความว่า 
 

 
 
 
 

 
 

๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดท ำเกียรตบัิตร 
  นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายก าพล จางจะ  กรรมการ  นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง        กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  
   นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. บันทึกภาพกจิกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยพรอ้มใช้งาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
๔. จัดท าเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง 
 

๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 

นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ  นางทิพย์จันทร์ หงษา  กรรมการ 
นายชนินทร์     บัวแจ้ง    กรรมการ 

นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ๑. ซักซ้อมและเป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
  ๒. น าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และเพลงหนึ่งเดียวคือแม ่
 
 
 
 
 
 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖3 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



-๕- 

๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี ประธาน 

นางทัศนีย์    วงค์เขียว รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิกลุทา    หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

๒.๑๖  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ ประธานกรรมการ    

   นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดท า QR CODE ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ตัวแทนแม่ที่มาร่วมงาน คณะครูและนักเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 

                            
   สั่ง   ณ   วันที่    ๓    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                    
 

    (นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ก าหนดการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

และวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
วันอังคาร ท่ี   ๑๑   สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ สนำมอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -   กิจกรรมหน้าเสาธง 
เวลา  ๐๘.0๐  น. -   ผู้แทนหน่วยงาน คณะบุคคล ถวายพุ่มเงิน – พุ่มทอง ตามล าดับดงันี ้
     ๑. ผู้แทนนักเรียน 
     ๒. ผู้แทนลกูจ้างประจ า 
     ๓. ผู้แทนคร ู
     ๔. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  
เวลา  ๐๘.๑๕  น.   -   ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (เปิดเพลงมหาฤกษ์) 

-   นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานในพิธี พร้อม        
    คณะผู้บริหารข้ึนวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  เปิดกรวยกระทงดอกไม้  
    และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
-   ประธานลงนามถวายพระพร 

              -   เปิดเพลงสรรเสรญิพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย  
    (ทุกคนร่วมร้องเพลง) 

 

พิธีวันแม่แห่งชาติ (มอบเกียรติบัตร) 
เวลา  ๐๘.๓๐  น.     -   ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจ าห้องเรียน 

-   นักเรียนร่วมร้องเพลง “หนึ่งเดียวคือแม”่  
-   คณะผู้บริหารและครูลงนามถวายพระพร 

 
 

 
การแต่งกาย     ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาว  

๒. ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ นักพฒันา แต่งกายชุดสุภาพสฟี้าและสวมสูทโรงเรียน 
๓. นักเรียนที่ร่วมงานใส่ชุดนักเรียน 


