
 
 

 
    

   ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๒๓๗ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
ในรัชกำลที่ ๙ ประจ ำปี  ๒๕๖๑ 

******************************** 
                   เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๑  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึง
ก าหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  ( ๑ )   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

นายสมพร  สังวาระ   ประธานกรรมการ   
นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์      ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่   ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดกิจกรรม 
   นางปานทิพย์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ  
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ  นางสาวกมลรัตน์      ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ  นายชนเมธี      ศรีสะเทือน  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ  นายสาธิต      แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ  นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  นางล าพอง      พูลเพิ่ม  กรรมการ 
นายณรงค์ หนูนารี กรรมการ  นางสาวมณทิพย์      เจริญรอด  กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย กรรมการ  นางสาวภัทรนุช      ค าด ี  กรรมการ 
นางธัญญา สติภา กรรมการ  นางสาวชลิตา      บุญรักษา  กรรมการ
นางสาวนงพร จู่พิชญ์ กรรมการ  นางพัชรี       ระมาตย์  กรรมการ 
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นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  ว่าที ่ร.ต.ประจักษ์    จอมทอง  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมการ  นางสาวอรวรรณ      นิ่มดวง  กรรมการ 
นางสาวภาณุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ  นางสาวณิชา      แสงทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  นางสาวธนิดา      ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ  นางสาวสมฤด ี      เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ 

น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ วางแผนการจัดงานและก ากับการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  รองประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน       กรรมการ นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ     นิ่มดวง กรรมการ นางสาวรัตยา  ร่างกายดี กรรมการ 
นางสาวปรัชญา     การรักษา กรรมการ นางสาวชื่นกมล  คงหอม  กรรมการ 

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนต์พระ ๙ รูป นัดหมายเวลาประกอบพิธี 

๒. รับ – ส่ง พระสงฆ์ตามนัดหมาย 
        ๓. จัดปัจจัย เครื่องไทยทาน ส าหรับพระสงฆ์ ๙ รูป 

๔. พิธีกร ด าเนินขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนา 
 

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต. ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ ์ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        

นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.   จัดเตรียมดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 

๒.   จัดและดูแลตัวแทนแม่ที่มาร่วมงานและนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติ และจัดกิจกรรม 
             วันแม่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
        ๓.   ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ตามวัตถุประสงค์                                                                                                              
๔.  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 
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๒.๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมค ำถวำยพระพรชัยมงคล , สมุดลงนำมถวำยพระพร  
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นางสาวธัญญ์ฐิตา    เยาวยอด กรรมการ 
นางสาวธัญยธรณ์    ผาลา กรรมการ นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ 
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ 
   นางทัศนีย์ วงค์เขียว           กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมค าถวายพระพรชัยมงคล 

๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรส าหรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และลูกจ้างประจ า  
         ๓. ประสานงานแก่บุคคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การลงนามถวายพระพรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
         เหมาะสม และสวยงาม 

๔. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย 
 

๒.๔   คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนแม่ร่วมพิธี 
                       นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
    นางล าพอง พูลเพิ่ม  รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช ค าดี  กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ 
นางสาวรัตยา ร่างกายดี กรรมการ  ครทูี่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
   นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที ่ ๑. ท าหนังสือเชิญตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ            

    เครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนแม่มาร่วมกิจกรรมตามที่ครูที่ปรึกษาเสนอชื่อ 
๒. ครูที่ปรึกษาส ารวจพิจารณาตัวแทนแม่เสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่ก าหนด 
๓. ประชุมตัวแทนนักเรียนที่น าแม่มาร่วมงาน ซักซ้อมการกราบแม่ 
๔. ประสานงานกับฝ่ายจัดเกียรติบัตรเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 

 ๕. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณแม ่และจัดหาตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก 
๖. จัดหาตัวแทนนักเรียนอ่านค าประพันธ์เทิดพระคุณแม่ 

 ๗. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

๒.๕   คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนแม่ที่มำร่วมพิธี 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ       

นางสาวธัญญารัตน์   พิมสา  กรรมการ         นางอนุศรา อินต๊ะภา กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการ นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ คงดี  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
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นางสาววนิดา  ตนภู  กรรมการ ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 

นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. เชิญตัวแทนแม่ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตร 
 ๒. จัดพิมพ์รายชื่อตัวแทนแม่ เพ่ือจัดพิมพ์เกียรติบัตรและรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. จัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้แม่ท่ีมาร่วมงาน 

๔. จัดล าดับตัวแทนแม่เข้ารับเกียรติบัตร 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๖   คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน 
                     น.ส.มณทิพย์    เจริญรอด ประธานกรรมการ 
   น.ส.ศศิธร เมืองมูล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ กรรมการ 
นางสาวศริิลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ นางสาวเกศินี จันทร์ครบ กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว กรรมการ 

นางสาวอาภาพร     ภิระบรรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. ต้อนรับตัวแทนแม่ รับของว่างเครื่องดื่มที่ห้องโสตทัศนศึกษา และกลัดดอกมะลิให้แก่ ตัวแทนแม่ 

๒. รับลงทะเบียน และเชิญเข้าร่วมพิธี ณ สนามเอนกประสงค์           
  ๓. เชิญตัวแทนแม่ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๗    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นายศุภกิจ หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 
นางสาวนงพร จู่พิชญ์ กรรมการ  นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์ อ้วนล่ า           กรรมการ  นางสาวสุทธิดา แซ่หล่อ  กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน ๕ คน กรรมการ 

นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับตัวแทนแม่ทุกห้องเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
           ๒. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.๘    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นางสาวนงพร จู่พิชญ์  รองประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย์ กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 

นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม  ,  จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวที 
          ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเตรียมพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และกรวยถวายพระพร 
 ๔. จัดสถานที่การแสดงดนตรีไทย 

๔. จัดชุดรับแขกจ านวน 2 ชุดส าหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๕. จัดเก้าอ้ีส าหรับตัวแทนแม่ และครูที่เข้าร่วมพิธี 
๖. จัดเตรียมชุดกรวดน้ า จ านวน 4 ชุด 

๒.๙  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และจัดท ำเกียรติบัตร 
  นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก    กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ  
นายสมุฎฎิ์ ภาษาด ี     กรรมการ นายสุริยา ทรัพย์เฮง        กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
   นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
๔. จัดท าเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง และเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท 
 

๒.๑๐  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
นางมลิวรรณ อันพิมพ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ ว่าที ่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ  

นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่   ๑. เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
  ๒. น าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ 
  ๓. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียนส่งพานพุ่มให้ตัวแทนวางพานพุ่ม และเก็บพานพุ่ม 



-๖- 

๒.๑๑   คณะกรรมกำรวงโยธวำทิตและดนตรีไทย 
                      นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 

นางสาวเมทิตา ชัยมา  รองประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 
นายโสภณ เติมโชคทรัพย์  กรรมการ นายรุ่งรดิศ จันทร์จ าปา กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 

๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า เพลงหนึ่งเดียวคือแม่และเพลงค่าน้ านม 
 

๒.๑๒   คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดง 
นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. จัดการแสดงร าถวายพระพรและการแสดงเทิดพระเกียรติ 
๒. ประสานงานจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายกับฝ่ายพิธีการและฝ่ายด าเนินการ 
 

๒.๑๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นางทัศนีย์ วงค์เขียว ประธานกรรมการ 

นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษท์อง กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

๒.๑๔  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันวันแม่แห่งชำติ 
๒.๑๔.๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

กิจกรรมประกวดป้ำยนิเทศในชั้นเรียน หัวข้อ “สมเด็จแม่ของปวงชนชำวไทย 
   นางล าพอง  พูลเพิ่ม  ประธานกรรมการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   

นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล ประธานกรรมการ 
 นางสาวชื่นกมล  คงหอม  กรรมการ 
 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   
นางสาววทันยา  ใจนันตา  ประธานกรรมการ 

   นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ 
    



-๗- 

นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ  กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง  กรรมการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   

นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวปรัชญา  การรักษา กรรมการ 
 น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง  กรรมการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   
นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  ประธานกรรมการ 

 นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา กรรมการ 
 นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  กรรมการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 

 นางสาวรัตยา  ร่างกายดี กรรมการ 
 นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ กรรมการ 
 นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  กรรมการและเลขานุการ 

     

กิจกรรมกำรประกวดมำรยำทไทย 
นางล าพอง  พูลเพิ่ม  ประธานกรรมการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร ประธานกรรมการ 

   นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ประธานกรรมการ 

   นางสาวรัตยา  ร่างกายดี กรรมการ 
   นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
   นางสาวปรัชญา  การรักษา กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



-๘- 

๒.๑๔.๒  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ประเภทแต่งค ำประพันธ์  หัวข้อ  “แด่แม่ของแผ่นดิน” ( มหำรำชินีในรัชกำลที่ 9) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลอนสุภาพ  จ านวน 4 บท)  
นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข ประธานกรรมการ 
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์ กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการและเลขานุการ  

  ประเภทคัดลำยมือสื่อภำษำ (แบบหัวกลม) หัวข้อ “พระคุณแม่” (คัดในบท อินทรวิเชียรฉันท์๑๑) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์ กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้  กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์ กรรมการ  
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการและเลขานุการ 

ประเภทเรียงร้อยถ้อยควำม  หัวข้อ “พระคุณของแม่” (แม่ผู้ให้ก ำเนิด) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นางสาวภัทรนุช  ค าดี  ประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ  
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต  กรรมการ 
นายซุนกีฟลี  หมัดเหร็ม กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
นายสมพร  โพธิ์ศรี  ประธานกรรมการ  
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ 
นางสาวอโนชา  โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.๑๔.๓  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
ประกวดวำดภำพ หัวข้อ "ร้อยใจภักดิ์บอกรักแม่"  

นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์  ประธานกรรมการ 
นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

ประกวดร้องเพลง "ร้อยใจภักดิ์บอกรักแม่"  
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา กรรมการ  
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ   

 
 



-๙- 

๒.๑๔.๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรประดิษฐ์กรอบรูปจำกเศษวัสดุบอกรักแม่ ระดับม.ต้น 
   นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ      

นางพัชรา  ไตรยวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
กำรจัดสวนถำดชื้น ชื่นใจแม่ ระดับม. ปลำย  

นางพัชรา  ไตรยวงศ์ ประธานกรรมการ                                  
นายเพชร  สาระจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

กำรแข่งขันออกแบบกำร์ดวันแม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “๑๒ สิงหำ มหำรำชินี ศรีสยำม” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายสมุฎฎิ์    ภาษาด ี     ประธานกรรมการ              
นางสาวธัญญารัตน์   พิมสา  กรรมการ 
นายสุริยา     ทรัพย์เฮง กรรมการ   
นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาวจีระภา    ชินภักด ี กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายสมุฎฎิ์    ภาษาด ี  ประธานกรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นางสาวภานุมาศ   ชาติทองแดง กรรมการ  
นายเสถียร     บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 
นางสาวนงคราญ    ค าลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.๑๔.๕  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
แข่งขัน Multi Skill ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

นางสาววิไลพรรณ คงดี  ประธานกรรมการ  
นางสาวศิริมา    บุญสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

แข่งขัน Multi Skill ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
นางสาวอรวรรยา   ภาคค า  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ    รัตนเมธากูร กรรมการและเลขานุการ 

แข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
นางสาวเกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทรา          ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการและเลขานุการ 

แข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
นางนลินพร  สมสมัย  ประธานกรรมการ 
นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 



-๑๐- 

๒.๑๔.๖  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     
กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว   

นางสาวพนิดา  ยอดรัก  ประธานกรรมการ  
นายทินกร     พานจันทร์ รองประธานกรรมการ 

นางธัญญา สติภา  กรรมการ    นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการ 
นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์ กรรมการ  นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ 

นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปะภาพินท์    มารศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กำรแข่งขัน A – Math 
นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา    หงษท์อง รองประธานกรรมการ 

นางพิมพ์นารา  จันทร์กิตติคุณ    กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ กรรมการ 
นายชนเมธี     ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์    มะละกา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์  
   นางสาวณัฏฐณิชา      โมสันเทียะ ประธานกรรมการ 

นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์  รองประธานกรรมการ 
นางอนุศรา    อินต๊ะภา กรรมการ  นางมลิวรรณ     อันพิมพ์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์ กรรมการ   

นางสาวอมรรัตน์    มะลิงาม  กรรมการและเลขานุการ   
นายพงษ์ไพบูลย์    อยู่อาจินต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมฝ่ำยจัดนิทรรศกำร 
นางธัญญา  สติภา  ประธานกรรมการ 
นายทินกร  พานจันทร์ รองประธานกรรมการ 

นางสาวอนุศรา  บุญหลิม  กรรมการ นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ กรรมการ นางสาวมลิวรรณ  ไชยรักษ์  กรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์  กรรมการ นางสาวสุภิดา  โลเกษ  กรรมการ 
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ นางสาวลาวัลย์       คงแก้ว  กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม  กรรมการ นางพิมพ์นารา  จันทร์กิตติคุณ กรรมการ 
นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม กรรมการ นางสาวอลิษา  ไชยรินทร์ กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์     มะละกา  กรรมการ นายชนเมธี         ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ นางสาวปะภาพินท์   มารศรี  กรรมการ 



-๑๑- 

นายพงษ์ไพบูลย์    อยู่อาจินต์ กรรมการ นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง กรรมการ 
นางสาวณัฏฐณิชา      โมสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒.๑๔.๗  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
กำรแข่งขันตอบปัญหำสิ่งแวดล้อม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ 

นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด ประธานกรรมการ 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการ นางสาวกุลยา  บูรพางกูร กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์ กรรมการ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 

นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๑๔.๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
กิจกรรมกำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำ ทั่วไป 

นายณรงค์  หนูนารี  ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ 

นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะฟุตซอลทั่วไป 

นายณรงค์  หนูนารี  ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง กรรมการ 

นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอลทั่วไป 

นายณรงค์ หนูนารี  ประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกำรแข่งขันเดำะตะกร้อท่ัวไป 

นายณรงค์ หนูนารี  ประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง กรรมการ 

นายสุมังครัตน์ โคตรรมณี กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๑๕  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นางสาวกุลยา บูรพางกูร ประธานกรรมการ 

   นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ    
   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
 



-๑๒- 

หน้ำที ่ ๑. จัดท าเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกให้ตัวแทนแม่ท่ีมาร่วมงาน คณะครูและนักเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 

                            
   สั่ง   ณ   วันที่    ๒    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                    
 

  ( นายสมพร สังวาระ ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ 
และวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี  ๒๕๖๑  
วันศุกร์ ที่   ๑๐   สิงหำคม  ๒๕๖๑ 

………………………………………………………. 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙  
เวลำ  ๐๗.๐๐  น. -   ตัวแทนแม่ลงทะเบียนที่ห้องโสต 
เวลำ  ๐๗.๓๐  น. -   กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง  
เวลำ  ๐๘.๐๐  น. -   พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

    -   ประธานในพิธี ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนคุณแม่ร่วมกิจกรรม 
            ท าบุญตักบาตร  พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป 

เวลำ  ๐๘.๓๐  น.   -   ประธานในพิธีเดินทางมาถึง วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
-   ผู้แทนหน่วยงาน คณะบุคคล ถวายพุ่มเงิน – พุ่มทอง ตามล าดับดังนี้ 

     ๑. ผู้แทนนักเรียน 
     ๒. ผู้แทนลูกจ้างประจ า 
     ๓. ผู้แทนครู 
     ๔. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
     ๕. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
    ๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

      -   นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธี พร้อมผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 
    ขึ้นวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

              -   วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า  
    (ทุกคนร่วมร้องเพลง) 
-   ประธานในพิธี ผู้อ านวยการ และผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร 

   -   การแสดงร าถวายพระพร 
 

พิธีวันแม่แห่งชำติ 
เวลำ  ๐๙.๐๐  น.     -   นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                  ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี 
   -   ผู้แทนนักเรียนมอบดอกมะลิกลัดเสื้อแด่ประธานในพิธี และเชิญขึ้นบนเวที   
   -   นางปานทิพย์  สุขเกษม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กล่าวรายงาน   
          วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

-   ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 



 
-   ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนแม่ท่ีมาร่วมงาน 
-   ผู้แทนแม่และนักเรียนมานั่งประจ าที่ ที่จัดเตรียมไว้ 
-   ผู้แทนนักเรียนอ่านค าประพันธ์เทิดพระคุณแม่ 
-   นักเรียนร่วมร้องเพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” พร้อมน ามาลัยกรมอบให้แม่ของตน 
-   นักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย ร้องเพลงที่ชนะเลิศการประกวด 
-   ผู้แทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก  
-   นักเรียนร่วมร้องเพลง “ค่าน้ านม” 

 
 

 
 

กำรแต่งกำย     ๑. ครูสวมชุดปกติขำว หรือชุดข้ำรำชกำร 
           ๒. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรใส่ชุดสุภำพสีฟ้ำสวมสูทโรงเรียน 
   ๓. นักเรียนใส่ชุดนักเรียน      
 

 


