
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๓๓๕ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนแสดงควำมจงรักภักดีและร ำลึกถึง 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และงำนวันพ่อ 
******************************** 

                 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมงานแสดงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการร าลึกพระคุณของพ่อ จึงก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  
(๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นายสมพร สังวาระ   ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ    

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดกิจกรรม 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ
 นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
 น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    
 นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
 นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ

 นางธัญญา สติภา  กรรมการ น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ 
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 

 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
 นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
 น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี    วางแผนการจัดงานและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
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๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
นายพิราม ภูมิวิชิต            ประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่   รองประธานกรรมการ 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    
 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
 น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
 นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ
 น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ
 นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ 
 นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำท่ี ๑.   จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงาน 
 ๒.  ท าหนังสอืเชิญตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ            

     เครือข่ายผู้ปกครอง  
๓.   จัดและดูแลตัวแทนพ่อทีม่าร่วมงาน และจัดกจิกรรมวันพ่ออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

        ๔.   ประสานงานกบัคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  
      ตามวัตถุประสงค์ 

๒.๒   คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนพ่อร่วมพิธี 
                        น.ส.จุฬาลกัษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ ประธานกรรมการ 

 นางล าพอง พูลเพิม่  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร      กรรมการ        น.ส.อญัชลี         เขมะประภา กรรมการ  
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ครูที่ปรึกษาส ารวจพจิารณาตัวแทนพ่อเสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่ก าหนด            

๒. ท าหนังสือเชิญพ่อมาร่วมกิจกรรมตามที่ครูทีป่รกึษาเสนอช่ือ 
๓.  ประชุมตัวแทนนักเรียนที่น าพอ่มาร่วมงาน ซักซอ้มการกราบพอ่ 
๔. ประสานงานกบัฝ่ายจัดเกียรติบัตรและน าเสนอผูอ้ านวยการลงนาม 

 ๕. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณพ่อ และจัดหาตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรูส้ึก 
๖. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 

๒.๓   คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนพ่อท่ีมำร่วมพิธ ี
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ศิรพิร โกมารกุล กรรมการ นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ 
น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา  กรรมการ นายสิทธิชัย   มาโนชญก์ุล กรรมการ  
น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 

น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑.  เชิญตัวแทนพ่อของนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมและรบัเกียรติบัตร 
 ๒.  จัดพิมพ์รายช่ือพ่อ เพื่อลงช่ือร่วมกิจกรรม 
 ๓.  จัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้พอ่ที่มาร่วมงาน 

๔.  จัดล าดับตัวแทนพ่อเข้ารับเกียรติบัตร 
๕.  ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน 
                     น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย ประธานกรรมการ 
   น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด รองประธานกรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์  กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 
นายสุชาติ    รัตนเมธากรู กรรมการ นายทินกร       พานจันทร ์ กรรมการ 

นางธัญญา สติภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. ต้อนรับผู้ปกครอง  แขกผู้มเีกียรติ  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา 

๒. รับลงทะเบียนพ่อทีเ่ข้าร่วมพิธี และเชิญเข้าร่วมพิธี ณ สนามเอนกประสงค์ 
           ๓.  ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 

น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ        นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ นักการภารโรง    กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ  
   น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.กลุยา บูรพางกูร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมของว่างเครื่องดื่มส าหรับตัวแทนพ่อและแขกผูม้ีเกียรติทีม่าร่วมงาน 
           ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานให้ครบถ้วน 

๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๖  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร  
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ    หนองหัวลิง        รองประธานกรรมการ                  
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ นักการภารโรง   กรรมการ 

น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล      กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.  จัดสถานที่ใหเ้รียบร้อยเหมาะสม   
           ๒.  ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐผ์้าเวทีใหส้วยงาม 
 ๓.  จัดหาเสื่อและเก้าอี้ให้ตัวแทนพ่อ ,แขกผูม้ีเกียรติ และคณะครูให้เพียงพอ 
๒.๗  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดท ำเกยีรตบัิตร 
                      นายสุวิท ปิ่นอมร        ประธานกรรมการ 
    นายปวิตร สมนึก  รองประธานกรรมการ  
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ          นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 



-๔- 

นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
   นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. บันทึกภาพกจิกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยพรอ้มใช้งาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
๔. จัดท าเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง และเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกจิกรรมวันพ่อ 
๕. จัดท าตัวอักษร  ตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย เขียนค าว่า 
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๒.๘  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
   น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอารมย ์ กรรมการ 
นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ  

น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    ๑.  เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
  ๒.  น าร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี 
  ๓.  อ่านรายนามตัวแทนพ่อที่ได้รับเกียรติบัตร 
๒.๙   คณะกรรมกำรวงโยธวำทิต 
                      นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ  

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงในงาน 

 ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงในงาน 
๒.๑๐  คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดง 
                       นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ  
นางธัญญา สติภา  กรรมการ น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ 
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ  

นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.จัดการแสดงเพื่อนอ้มร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 ๒.ประสานงานจัดกจิกรรมในส่วนที่ได้รบัมอบหมาย กบัฝ่ายพิธีการ และฝ่ายด าเนินการ 
๒.๑๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นางทัศนีย์ วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 

นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 

น้อมร ำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
และงำนวันพ่อ 

๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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หน้ำท่ี  ๑. ติดตอ่ประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

๒.๑๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันวันพ่อแห่งชำต ิ
๒.๑๒.๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

    - กิจกรรมประกวดป้ำยนิเทศในชั้นเรียนหัวข้อ  “ตำมรอยพ่อสู่เศรษฐกิจพอเพียง”  
   นางล าพอง พูลเพิม่   ประธานกรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  น.ส.สุทธิดา แซ่หลอ่   ประธานกรรมการ 
    น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ  กรรมการ  
    น.ส.พัชรินทร ์ ขันทอง   กรรมการ   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒  น.ส.วทันยา ใจนันตา   ประธานกรรมการ  

น.ส.ปรัชญา การรกัษา  กรรมการ 
นายศิวะเทพ นาคปลัด  กรรมการ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  น.ส.รัตยา ร่างกายด ี  ประธานกรรมการ 
    น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมการ 
    นายปวิตร สมนึก   กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์  ประธานกรรมการ 
    น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง   กรรมการ 
    น.ส.กนกพร เทือกทิพย ์  กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  ประธานกรรมการ 
    น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ  กรรมการ 
    นายพิราม ภูมิวิชิต   กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  ประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการ 
น.ส.กรรณิการ ์ สมปรีดา   กรรมการ 

  น.ส.อญัชนา แซ่จิว   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒.๒  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  - กิจกรรมประกวดค ำขวัญ ในหัวข้อ “พ่อของฉัน” ระดับม. ต้น 
    น.ส.ภัทรนุช  ค าดี  ประธานกรรมการ 
 นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์  กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ 
 นายโกศล  ปันหวี  กรรมการ นางสาวพวงแก้ว  จุลท้าว  กรรมการ 
 นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน ์ กรรมการ 
    นางสาวเกวลี  เงินศรสีุข  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมประกวดค ำขวัญ ในหัวข้อ “พ่อของฉัน” ระดับม. ปลำย 
    นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
 นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ 
 นายโกศล  ปันหวี  กรรมการ นางสาวพวงแก้ว  จุลท้าว  กรรมการ 
 นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน ์ กรรมการ 
   ว่ าที่ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมเขียนเรียงควำม ในหัวข้อ “ตำมรอยพระรำชด ำริในรัชกำลท่ี ๙” ระดับม. ต้น 
   นางสาวภัทรนุช  ค าดี  ประธานกรรมการ 
 นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์  กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ 
 นายโกศล  ปันหวี  กรรมการ นางสาวพวงแก้ว  จุลท้าว  กรรมการ 
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นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน ์ กรรมการ 
    นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมเขียนเรียงควำม ในหัวข้อ “ตำมรอยพระรำชด ำริในรัชกำลท่ี ๙” ระดับม. ปลำย 
    นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
 นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี กรรมการ 
 นายโกศล  ปันหวี  กรรมการ นางสาวพวงแก้ว  จุลท้าว  กรรมการ 
 นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน ์ กรรมการ 
    นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมแต่งค ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพ (กลอน๘)  
    ในหัวข้อ “ตำมรอยพระรำชด ำริในรัชกำลท่ี ๙” ระดับม. ต้น 
    นางสาวภัทรนุช  ค าดี  ประธานกรรมการ 
 นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์  กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ 
 นายโกศล  ปันหวี  กรรมการ นางสาวพวงแก้ว  จุลท้าว  กรรมการ 
 นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน ์ กรรมการ 
    นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมแตง่ค ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพ(กลอน๘)  
    ในหัวข้อ “ตำมรอยพระรำชด ำริในรัชกำลท่ี ๙” ระดับ ม. ปลำย 
    นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
 นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ นายสมพร  โพธ์ิศรี  กรรมการ 
 นายโกศล  ปันหวี  กรรมการ นางสาวพวงแก้ว  จุลท้าว  กรรมการ 
 นางสาวชนิดา  จิตตกาญจน ์ กรรมการ 
    ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๒.๓  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

  - กิจกรรมแข่งขันวำดภำพ ในหัวข้อ “อยู่อย่ำงพอเพียง” ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 
   นางนวรัตน์    นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 

นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย ์ กรรมการ น.ส.อญัชล ี กันธิ  กรรมการ 
น.ส.ตรสีุคนธ์ ไชยนารา กรรมการ น.ส.สิริพร วิชิตแย้ม กรรมการ 

   น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒.๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     

กิจกรรมแข่งขัน คิดเลขเร็ว  ม.ต้น และ ม.ปลำย 
    น.ส.พนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
    น.ส.ปทุม  โศภาคนี  รองประธานกรรมการ 

น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ  
   น.ส.อมรรัตน์ มะลงิาม  กรรมการและเลขานุการ  

  กิจกรรมแข่งขัน A-MATH  ม.ต้น และ ม.ปลำย 
    นางธัญญา  สติภา  ประธานกรรมการ 
    นายเศรษฐ์โสรช ช่ืนอารมณ์ รองประธานกรรมการ 

น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์  กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
   น.ส.สุภิดา โลเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
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  กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น และ ม.ปลำย 
    น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
    น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
 น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ กรรมการ นางสุภาพร จันทรก์ิตติคุณ กรรมการ 
    ว่าที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการและเลขานุการ  
  กรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและรับรำยงำนตัวแข่งขัน 
    น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 

   น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  
   น.ส.สุภิดา โลเกษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำรผลกำรแข่งขัน 
   นายทินกร พานจันทร ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.สุจิตรา วังช้ิน  กรรมการ น.ส.อาภาภรณ์ น าทาน  กรรมการ 
น.ส.กรรณิการ ์ ทนไธสง  กรรมการ 
   นายภัทรพล แซ่เบ ้  กรรมการและเลขานุการ  
   นายณัฐพล กาละด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๒.๑๒.๕  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กรอบรูปวันพ่อ ระดับ ม.ต้น  
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
 นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
 นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

  - กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ดอกไม้วันพ่อ ระดับ ม.ปลำย 
 น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ประธานกรรมการ 
 น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  กรรมการ 
 น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
- กิจกรรมประกวดออกแบบกำร์ดวันพ่อ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ระดับ ม.ต้น  
 น.ส.จีระภา ชินภักดี  ประธานกรรมการ 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ 
   น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการและเลขานุการ 

- กิจกรรมประกวดออกแบบกำร์ดวันพ่อ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ระดับ ม.ปลำย 
 นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  ประธานกรรมการ 

   นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
   นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒.๖  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
  - กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์บอร์ด หัวข้อ “นวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช” ระดบัชั้น ม.๑ – ๖  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นางพัชร ี ระมาตร ์ ประธานกรรมการ 
    น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒  น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด ประธานกรรมการ  
    น.ส.วณิชชา อเนกวิธวิทยา กรรมการ 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  ประธานกรรมการ 
    น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  น.ส.ศิรพิร โกมารกุล ประธานกรรมการ 
    น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕  นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
    น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  ประธานกรรมการ 
    น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย กรรมการ 
 ๒.๑๒.๗  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์กำร์ดวันพ่อ ระดับ ม.๑ 
   นางทิพย์จันทร์   หงษา  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.จันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ิ กรรมการ 
   น.ส.วิไลพรรณ คงด ี  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์สมุดวันพ่อ ระดับ ม.๒ 
   น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ ประธานกรรมการ 
นางทิพย์จันทร์   หงษา  กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์บอร์ด หัวข้อ “Royal Guidance” ระดับ ม.๓ 
   นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ ประธานกรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ กรรมการ  
   น.ส.จันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ิ  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “The King in my heart” ระดบั ม.ปลาย 
   น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  ประธานกรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.สุกัญญา   มหาฤทธ์ิ กรรมการ 
น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย กรรมการ  น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา     ภาคค า  กรรมการ Ms. Theresa Z. Madlambayan กรรมการ 
Miss Marisol M. Oracion กรรมการ Miss Maria T. Canete  กรรมการ 
   น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒.๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะฟุตบอล ชำย ทั่วไป 
    นายณรงค์ หนูนาร ี  ประธานกรรมการ 
    นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 
    นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
   น.ส.พรวร ี สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
  - กิจกรรมกำรแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล ชำย ท่ัวไป 
    นายณรงค์ หนูนาร ี  ประธานกรรมการ 
    ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  รองประธานกรรมการ 
    นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการ 
    น.ส.พรวร ี สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 



-๙- 

  - กิจกรรมกำรแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล หญิง ท่ัวไป 
    นายณรงค์ หนูนาร ี  ประธานกรรมการ 
    ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง  รองประธานกรรมการ 
    นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการ 
    น.ส.พรวร ี สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประชาสมัพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 
 ๒. จัดประกวด และตัดสินผลการประกวด 
 ๓. ประสานงานกบัคณะกรรมการ ๒.๗ จัดพมิพ์เกียรติบัตรมอบแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด 
 ๔. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ผู้มาร่วมงาน 
๒.๑๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมการ 

 น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดท าเอกสารประเมินผลการจัดกจิกรรมแจกให้ผูม้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. นักเรียนมอบใบประเมินผลให้ครูทุกระดับช้ันน าไปประเมนิผลส่งคืนกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 ๓. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่     ๙    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  สั่ง   ณ   วันที่    ๙    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                 

 
                                ( นายสมพร   สังวาระ ) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

ก ำหนดกำร 
พิธีแสดงควำมจงรักภักดีและร ำลึกถึง พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และงำนวันพ่อ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑  ธนัวำคม  ๒๕๕๙  ณ  สนำมเอนกประสงค์ 
*************************************************** 

 
เวลา  ๐๗.๐๐  น. - ตัวแทนคุณพ่อลงทะเบียนร่วมกจิกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. - กิจกรรมเคารพธงชาติ 
เวลา  ๐๗.๔๕  น. - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี  
   - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
เวลา  ๐๗.๕๐  น. - ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนถวายอาลัย  สงบนิง่ ๘๙ วินาที 

 - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
   - ประธานนักเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
    - ประธานกล่าวเปิดงาน 
   - ตัวแทนนักเรียนอ่านบทประพันธ์เทิดพระคุณพ่อ 
   - การแสดงจินตลีลาเทิดพระคุณพ่อ 
   - การแสดงความสามารถของนักเรียนที่ชนะเลิศเพลงคุณธรรม “ในหลวงในดวงใจ” 
    - ประธานมอบเกียรตบิัตรแก่ตัวแทนพอ่ที่มาร่วมงาน 
    - พิธีบูชาพระคุณพ่อ (นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง “รักพ่อ” และตัวแทนลูก 
     น าพวงมาลัยกราบพ่อ) 
   - ตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรูส้ึก 
   - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 
 

 

กำรแต่งกำย ๑. ครูแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ หรือชุดข้าราชการ 
  ๒. พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง แต่งกายเสื้อสีด า กางเกง/กระโปรงสีด า 
   ๒. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน ห้ามใส่ชุดพละ 
 

 


