
 

  
 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี ๑๙๙ / ๒๕๖๒ 

เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตามที่ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กําหนดใหมีการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจําปการศึกษา  
๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อใหการแขงขันกีฬาดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินการดังตอไปน้ี 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 

 นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ 
 นางปานทิพย  สุขเกษม  กรรมการ 
 นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี กรรมการ 
 นางสาวภรณกมนส ดวงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี ใหคําแนะนําดูแลประสานงานอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
 เหมาะสม 
๒.  คณะกรรมการดําเนินการ 
   นางสาวภรณกมนส ดวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
   นางสาวจริา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
นางสาวมณทิพย เจริญรอด กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คําดี  กรรมการ นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 
นางสาวรัตยา รางกายดี กรรมการ นางสาวชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 
นางพัชรา ไตรยวงศ กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ตระกลูสถิตยมั่น กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
วาที่รอยตรีศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ กรรมการ นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ กรรมการ นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ 
นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 

วาที่รอยตรปีระจักษ  จอมทอง กรรมการและเลขานุการ   
   นายณรงค  หนูนาร ี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   นายสุมังครัตน  โคตรมณี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี ประชุมปรึกษา หารือวางแผนดําเนินงาน กําหนดบุคคลรับผิดชอบหนาที่ตางๆ แกไขปญหาให
 คําแนะนํา และติดตามการดําเนินงาน สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
 



๓. คณะกรรมการฝายตอนรับ 
   นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร  แพทยรัตน รองประธานกรรมการ 
นางสาวอาภรณ ผาลา  กรรมการ นางสาวสุทธิดา แซหลอ  กรรมการ 
นางสาวณัฐพร อวนล่ํา  กรรมการ นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
  นางเกษรา  กองศักด์ิศร ี กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ประสานงานกบัทุกฝาย เพื่อใหการตอนรบับุคคลหรอืคณะที่มาเย่ียมชม 

๒. ตอนรับและดูแลความเรียบรอยตลอดการดําเนินงาน 
๔. คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

 วาที่รอยตรปีระจักษ  จอมทอง           ประธานกรรมการ 
   นายสุมังครัตน  โคตรมณี รองประธานกรรมการ 
นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายณรงค หนูนาร ี  กรรมการ  
นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ กรรมการ  
   นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดประเภทกีฬาและกําหนดการแขงขัน 

๒. ดําเนินการและควบคุมจัดการแขงขันใหเปนไปตามกําหนดการ 
๓. ประสานงานกบัทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 

๕.  คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย     
   นางปานทิพย  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

 วาที่รอยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ตระกลูสถิตยมั่น กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 
นางสาวนฤมล รับสง  กรรมการ นายสัณห พินิจมณีรัตน กรรมการ  
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
   นายกิติศักด์ิ  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. วางแผน ปองกัน  ควบคุม  รักษาความสงบเรียบรอย 

๒. ประสานงานขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจหรือสารวัตรทหารเพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลความ   
    เรียบรอยตลอดการดําเนินงาน 

 
๖. คณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด 
   นายสุมังครัตน โคตรมณี ประธานกรรมการ 

 นายกิติศักด์ิ โฉมวิไล  รองประธานกรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นางสาวกมลรัตน ตระกลูสถิตยมั่น กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักด์ิ กรรมการ  
นายสัณห พินิจมณีรัตน กรรมการ วาที่รอยตรปีระจักษ จอมทอง กรรมการ 
   นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ดําเนินการจัดขบวนพาเหรด มีความสวยงาม และความเรียบรอย 

๒. ประสานงานคณะสีและคณะกรรมการจัดการแขงขัน จัดขบวนพาเหรด ตรงตามเวลา 
 



๗. คณะกรรมการจัดการแสดงพิธีเปดและวงโยธวาทิต 
 นางสาวชลิตา  บุญรกัษา ประธานกรรมการ 
 นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย รองประธานกรรมการ 

นางนวรัตน นาคะเสนียกลุ กรรมการ นางสาวภัทรนันท  แดนวงศ กรรมการ 
นาวสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ 
นายสัณห พินิจมณีรัตน กรรมการ นายโสภณ เติมโชคทรพัย กรรมการ  
นายรุงรดิศ จันทรจําปา กรรมการ 
   นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ดําเนินการจัดรูปแบบการแสดงพิธีเปด  ใหมีความสวยงาม และความเรียบรอย 

๒. ประสานงานคณะสีและคณะกรรมการจัดการแขงขัน จัดการแสดงพิธีเปดตรงตามเวลา 
๓. จัดเตรียมวงโยธวาทิตสําหรบัการแสดงในพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬาภายใน 
 

๘. คณะกรรมการจัดสถานท่ี และสนาม 
   นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นางสาวรุงตะวัน  ทาโสต  รองประธานกรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ตระกลูสถิตยมั่น กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
วาที่รอยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ กรรมการ นักพัฒนา   กรรมการ  
   วาที่รอยตรปีระจักษ จอมทอง กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดเวทีผกูผา ประดับธงสี ธงชาติ โซฟารบัแขก แจกันดอกไม พัดลม 

    โตะเกาอี้  ฆอง ฯลฯ 
 ๒. ทาสี และตีเสนสนามใหพรอมใชในการแขงขัน 
 ๓. เขียนปายขอความติดบนเวท ี
 
 

 
 
 
๙. คณะกรรมการตัดสินและผูชี้ขาด 
   วาที่รอยตรปีระจักษ  จอมทอง  ประธานกรรมการ 
   นายสุมังครัตน  โคตรมณี  รองประธานกรรมการ 
นายนิพนธ  พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ  
นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ กรรมการ 
นายภาคภูมิ แกวเย็น  กรรมการ 
   นายณรงค  หนูนาร ี  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ใหการตัดสินและเปนผูช้ีขาดในการแขงขันกีฬาทุกประเภทดวยความยุติธรรม 

๒. ดูแลการแขงขัน ตรงตอเวลาและตามกําหนดการ 
 
 
 
 

วชิรธรรม เกมส์  

๒๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 



 
๑๐. คณะกรรมการจัดเหรียญและถวยรางวัล 
   นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  ประธานกรรมการ 
   นายชัยวัฒน  ผองสังข  รองประธานกรรมการ 
นางสาวกุลยา บูรพางกูร กรรมการ นางสาวอรณัท รัตนอําภา กรรมการ 
    นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดเหรียญและถวยรางวัล ใหเพียงพอและเหมาะสม  

๒. ควบคุมการมอบเหรียญรางวัลและถวยรางวัล 
 

๑๑. คณะกรรมการสวัสดิการและพยาบาล 
   นางสาวจุฑารัตน  เกาะหวาย ประธานกรรมการ 
   นางสาวกุลยา  บูรพางกูร รองประธานกรรมการ 
นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ กรรมการ นายศักรินทร ศรีตระกลู กรรมการ 
นางสาวกมลลกัษณ สรอยเงิน กรรมการ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ   โพธ์ิเขียว กรรมการ นางสาวเกศินี จันทรครบ กรรมการ  
   นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จัดเตรียมยา ดูแลใหการปฐมพยาบาลแกนักกีฬาและนักเรียนที่เจ็บปวย 
 
๑๒. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 

 นายสุวิท  ปนอมร  ประธานกรรมการ 
 นายปวิตร  สมนึก  รองประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ 
นายกําพล จางจะ  กรรมการ นายวัชระ เตงเจรญิสุข กรรมการ 
   นายสุริยา  ทรัพยเฮง กรรมการและเลขานุการ   
   นายภาคภูมิ      แกวเย็น  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี ๑.ถายภาพน่ิงและวีดีทัศนที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

๒. สรุปประมวลภาพเพื่อเผยแพรโครงการ 
๓. จัดติดต้ังเครือ่งเสียงเพื่อการใชงานในสนามแขงขัน   

 
๑๓. คณะกรรมการประชาสมัพันธ 
   นางมลิวรรณ  อันพิมพ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวลาวัลย  คงแกว  รองประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ  นายชนินทร บัวแจง  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ    
   นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ประชาสมัพันธขาวสารและเปนพิธีกรตลอดการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 



๑๔. คณะกรรมการการเงิน  
 นายสมชัย  กองศักด์ิศร ี ประธานกรรมการ 
 นายสมจิตร  แพทยรัตน รองประธานกรรมการ 

นายทินกร พานจันทร กรรมการ นางบุญเย่ียม พิทักษวงศ กรรมการ  
นางสาวศศิธร เมืองมูล  กรรมการ          นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน     กรรมการ 
   นางทัศนีย   วงคเขียว กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ประสานงานกบัทุกฝายเพื่อเก็บเงินแยกสวนนํามาใชจายในงานกีฬาภายในตามวัตถุประสงค 

๒. จัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย ที่ไดรบัและสรุปรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ 
 

๑๕. คณะกรรมการสวัสดิการ 
   นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นางพัชรา  ไตรยวงศ รองประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ นางสาวจญีาพัชญ แกมทอง กรรมการ 
นายนิธิภัทร สรอยเช้ือดี กรรมการ นักพัฒนา   กรรมการ  
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ประสานงานกบัฝายการเงินและสินทรัพยเพื่อเบิกเงินสําหรบัจัดอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรบั

แขกผูมีเกียรติ 
๒. จัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย ที่ไดรบัและสรุปรายงานตอฝายการเงินและสินทรัพย 
 

๑๖. คณะกรรมการควบคุมดูแลการทําความสะอาดของคณะสีบริเวณพ้ืนท่ีซอม พ้ืนท่ีทําความสะอาด   
และหองนํ้า 
   นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ รองประธานกรรมการ 
กรรมการควบคุมดูแลบริเวณพ้ืนท่ีซอมและพ้ืนท่ีทําความสะอาด 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที ่

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/๖๒ 
อัญชัน 

นางธัญญา           
นางสาวณิชพัณณ   

สติภา 
เฉลิมพันธ 

นางสาวกมลลักษณ  
นายชนินทร     

สรอยเงิน 
บัวแจง 

นนทรี 
นายสัณห             
นางสาวทวินันท     

พินิจมณีรัตน 
ใสขาว 

นายอภิวัฒน          
นางสาวสุนทรี         

บุญออน 
วีระปรีชา 



กรรมการควบคุมดูแลบริเวณหองนํ้า 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที่ 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางสาวธัญญญารัตน 
นางสาวณัฐภรณ 

พิมสา 
ฉอนเจริญ 

นายศิรวิชญ 
นายชนเมธี 

ประยูรวิวัฒน 
ศรีษะเทือน 

นนทรี 
นางสาวนิภาพรรณ 
นางสาวรุงตะวัน 

อดุลยกิตติชัย 
ทาโสต 

นายศราวุธ 
นางสาวนฤมล 

คารมหวาน 
รับสง 

ปาริชาติ 
 

วาที่ ร.ต.หญิงปริยากร 
นางสาวพรทิวา 

งามตรง 
สมเนตร 

นางสาวจินตจุฑา 
นางสาวปรารถนา 

เกสร 
รุงเรือง 

 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที ่

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 
(ตอ) 

ปาริชาติ 
นางสาวณัฏฐณิชา 
นางสาวอมรรัตน 

โมสันเทียะ 
มะลิงาม 

นางสาวศศิธร 
นางสาวณิชานันท 

เมืองมูล 
ศรีโพธ์ิออน 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวอลิษา           
นางนวรัตน 

ไชยรินทร 
นาคะเสนียกุล 

นางมลิวรรณ 
นางสุภาภรณ 

อันพิมพ 
ภูระหงษ 

อินทนิล 
นางสาวปรัชญา 
นางทัศนีย 

การรักษา 
วงคเขียว 

นายศิรณัฏฐ 
นางสาวศิริลักษณ 

ภูพิเศษศักดิ์ 
อภิรมยพฤกษา 

๒๔/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางสาววิลัยภรณ 
นางสาวสุภิดา 

ปยะวงค 
โลเกษ 

นางสาวมณทิพย 
นางสาวเยาวรัตนา 

เจริญรอด 
พรรษา 

นนทรี 
นายเกรียงศักดิ์ 
นางสาวณัฐวดี 

มะละกา 
โพธิจักร 

นางสาวเกวลี 
นางสาวกวินวัณณ 

เงินศรีสุข 
กาฬดิษฐ 

ปาริชาติ 
นางสาวเจนจิรา 
นางสาวจันทรา 

เพ็งจันทร 
ตระกูลเศรษฐสิร ิ

นางสาวจิตรลดา 
นางสุมิตรา 

อินทรขุนทศ 
สุวรรณธาดา 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวเมทิตา 
นางสาวกนกภรณ 

ชัยมา 
โพธ์ิเขียว 

นางสาวอัญชิสา 
นางสาวเมธาวี 

เหมทานนท 
สุขเจริญ 

อินทนิล 
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ นางสาวช่ืนกมล 

นายเสถียร 
คงหอม 
บุญมหาสิทธ์ิ 

๒๕/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางสาวอโนชา โปซิว นางธัญญา           

นางสาวณิชพัณณ   
สติภา 
เฉลิมพันธ 

นนทรี 
นายอภิวัฒน          
 

บุญออน 
 

นายศราวุธ 
นางสาวนฤมล 

คารมหวาน 
รับสง 

ปาริชาติ 
นางสาวชลิตา 
นางโสภา 

บุญรักษา 
พงศเทพูปถัมภ 

นางบุญเยี่ยม 
นายเพชร 

พิทักษวงศ 
สาระจันทร 

เอ้ืองชอแสด 
นางมลิวรรณ 
นางสุภาภรณ 

อันพิมพ 
ภูระหงษ 

นางสาวเมทิตา 
นางสาวกนกภรณ 

ชัยมา 
โพธ์ิเขียว 

อินทนิล 
นางสาวนงคราญ 
นายสิทธิชัย 

คําลัยวงษ 
มาโนชญกุล 

นางสาววทันยา 
นายนักขตฤกษ 

ใจนันตา 
ภูระหงษ 



 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ดูแลนักเรียนที่อยูในบริเวณพื้นที่ซอมของแตละคณะสีใหดําเนินกิจกรรมดวยความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

 ๒. ควบคุมดูแลใหนักเรียนรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ พื้นที่ซอม พื้นที่ทําความสะอาด รวมถึง
หองนํ้าในจุดที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย และ ใหนักเรียนทิ้งขยะในบริเวณที่จัดเตรียมไวให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที ่

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 
(ตอ) 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวศริิมา 
นางสาวจีระภา 

บุญสวัสดิ์ 
ชินภักดี 

นายสุชาติ 
นางสาวธนิดา 

รัตนเมธากูร 
ไชยสุนทรกิตติ 

อินทนิล 
นางสาวลาวัลย 
นายสมพร 

คงแกว 
โพธ์ิศร ี

นางสาวอนุสรา 
นายกิติศักดิ ์

สุขสุคนธ 
โฉมวิไล 

๒๔/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางอาภาภรณ 
นางพัชรา 

อริวัน 
ไตรยวงศ 

นางสาวธัญญญารัตน 
นางสาวณัฐภรณ 

พิมสา 
ฉอนเจริญ 

นนทรี 
นางสาวพนิดา 
นางสาวฌัชชา 

ยอดรัก 
ปญญาเมา 

นางสาวพิกุลทา 
นางสาวพิทธิดา 

หงสทอง 
ปราโมทย 

ปาริชาติ 
นางสาวญาณิศา 
นางนลินพร 

ชาญกิจกรรณ 
สมสมัย 

นางสาวชลิตา 
นางโสภา 

บุญรักษา 
พงศเทพูปถัมภ 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวจีญาพัชญ 
นายปวิตร 

แกมทอง 
สมนึก 

นายนพดล 
นายศักรินทร 

คาํพร 
ศรีตระกูล 

อินทนิล 
วาที่ ร.ต.ศุภกิจ 
นายสุวิท 

เซียะสวัสดิ์ 
ปนอมร 

วาที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล 
นายศุภกิจ 

ชูกะวิโรจน 
หนองหัวลิง 

๒๕/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางสาวทิพวรรณ 
นางสาวธัญญญารัตน 

โลกิตติธรกุล 
พิมสา 

นางสาวอโนชา โปซิว 

นนทรี 
นางสาวอัญชนา 
นายวรธรรม 

แซจิว 
หนูประดิษฐ 

นางสาวเกศินี 
นางสาวมวารี 

จันทรครบ 
ใจชูพันธ 

ปาริชาติ 
นางสาวจิตรลดา 
นางสุมิตรา 

อินทรขุนทศ 
สุวรรณธาดา 

นางสาวณัฏฐณิชา 
นางสาวอมรรัตน 

โมสันเทียะ 
มะลิงาม 

เอ้ืองชอแสด 
นายสุชาติ 
นางสาวธนิดา 

รัตนเมธากูร 
ไชยสุนทรกิตติ 

นางสาวจีญาพัชญ 
นายปวิตร 

แกมทอง 
สมนึก 

อินทนิล 
นางจันทรเพ็ญ 
นายเสถียร 

จันทรทอง 
บุญมหาสิทธ์ิ 

นางสาววนิดา 
นางจันทรเพ็ญ 

ตนภู 
จันทรทอง 



๑๗. คณะกรรมการควบคุมดูแลการทําความสะอาดของคณะสีบริเวณโรงอาหาร 
นายธรรมนูญ  สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   นางพัชรา  ไตรยวงศ รองประธานกรรมการ 
กรรมการควบคุมดูแลบริเวณโรงอาหาร 

นายนิธิภัทร สรอยเช้ือดี กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. ดูแลนักเรียนในการเขาแถวซื้ออาหารใหเปนระเบียบและเก็บภาชนะใหเรียบรอย 
 ๒. ควบคุมดูแลใหนักเรียนรักษาความสะอาดพื้นที่โรงอาหารและบรเิวณรอบๆ โรงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที่ 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 

 

อัญชัน 
นางสาวกิตติมา 
นางสาวกมลลักษณ  

ธรรมวิสุทธ์ิ 
สรอยเงิน 

นายสมุฎฎิ์ 
นางสาวณัฐภรณ 

ภาษาดี 
ฉอนเจริญ 

นนทรี 
นางสาวอรวรรยา 
นางสาวพรทิพย 

ภาคคํา 
นาคเกิด 

นางสาววิไลวรรณ 
นางสาวจิรา 

รัตนะ 
จ่ันเล็ก 

ปาริชาติ นางสาวกุลยา บูรพางกูร 
นางบุญเยี่ยม 
นางสาววณิชชา 

พิทักษวงค 
เอนกวิธวิทยา 

เอ้ืองชอแสด นายนิธิภัทร สรอยเช้ือดี นางสาวอรวรรณ พันธุภัครินทร 
อินทนิล วาที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ นางสาววิไลพรรณ คงดี 

๒๔/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางทิพยจันทร 
นายศิรวิชญ 

หงษา 
ประยูรวิวัฒน 

นางสาวพัชราวัลย 
นายชนเมธี 

บุตรพรม 
ศรีษะเทือน 

นนทรี 
นายสุริยา 
นางสาวมวารี 

ทรัพยเฮง 
ใจชูพันธ 

นางสาวอัญชนา 
นายวรธรรม 

แซจิว 
หนูประดิษฐ 

ปาริชาติ 
นายสาธิต 
นายเพชร 

แกวศรีทัศน 
สาระจันทร 

นางอุษณีย 
นางสาวภัทรนุช 

ออนแท 
คาํดี 

เอ้ืองชอแสด นางสาวปยวรรณ ฑิมัจฉา นายทินกร พานจันทร 
อินทนิล นางสาวจุฑารัตน เกาะหวาย วาที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซหลอ 

๒๕/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นายสมุฎฎิ์ 
นายชนินทร 

ภาษาดี 
บัวแจง 

นายศิรวิชญ 
นางสาวมณทิพย 

ประยูรวิวัฒน 
เจริญรอด 

นนทรี 
นายเกรียงศักดิ์ 
นางสาวณัฐวดี 

มะละกา 
โพธิจักร 

นางสาวอรวรรยา 
นางสาวพรทิพย 

ภาคคํา 
นาคเกิด 

ปาริชาติ 
นางสาวญาณิศา 
นางนลินพร 

ชาญกิจกรรณ 
สมสมัย 

นางสาวจินตจุฑา 
นางสาววณิชชา 

เกสร 
เอนกวิธวิทยา 

เอ้ืองชอแสด นางสาวอรวรรณ พันธุภัครินทร นายศักรินทร ศรีตระกูล 
อินทนิล นางสาววชิราภรณ สันตวงษ นางสาววิไลพรรณ คงดี 



๑๘. คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละคณะสี 
นายสุมังครัตน  โคตรมณี ประธานกรรมการ 

   นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีซอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที ่

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 

 

อัญชัน 
วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ 
นางสาวอโนชา 

สนามไชย 
โปซิว 

นางทิพยจันทร 
นางสาวทิพวรรณ 

หงษา 
โลกิตติธรกุล 

นนทรี 
นายสมจิตร 
นางสาวรัตยา 

แพทยรัตน 
รางกายดี 

นางสาวพิกุลทา 
นางสาวพิทธิดา 

หงษทอง 
ปราโมทย 

ปาริชาติ 
นางอุษณีย 
นางสาวภัทรนุช 

ออนแท 
คาํดี 

นางสาวญาณิศา 
นางนลินพร 

ชาญกิจกรรณ 
สมสมัย 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวเมทิตา 
นางสาวกนกภรณ 

ชัยมา 
โพธ์ิเขียว 

นางสาวอัญชิสา 
นางสาวเมธาวี 

เหมทานนท 
สุขเจริญ 

อินทนิล 
นางสาวช่ืนกมล 
นางจันทรเพ็ญ 

คงหอม 
จันทรทอง 

นางสาววนิดา 
นายสุวิท 

ตนภ ู
ปนอมร 

๒๔/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางธัญญา 
นางสาวณิชพัณณ 

สติภา 
เฉลิมพันธ 

นางสาวศิราภร 
นางเกษรา 

นาบุญ 
กองศักดิ์ศรี 

นนทรี 
นางสาววิไลวรรณ 
นางสาวจิรา 

รัตนะ 
จ่ันเล็ก 

นางสาวอรวรรยา 
นางสาวพรทิพย 

ภาคคํา 
นาคเกิด 

ปาริชาติ 
นางสาวจินตจุฑา 
นางสาวปรารถนา 

เกสร 
รุงเรือง 

วาที่ ร.ต.หญิงปริยากร 
นางสาวพรทิวา 

งามตรง 
สมเนตร 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวอลิษา           
นางนวรัตน 

ไชยรินทร 
นาคะเสนียกุล 

นางมลิวรรณ 
นางสุภาภรณ 

อันพิมพ 
ภูระหงษ 

อินทนิล 
นางสาววทันยา 
นายนักขตฤกษ 

ใจนันตา 
ภูระหงษ 

นางสาวปรัชญา 
นางทัศนีย 

การรักษา 
วงคเขียว 

๒๕/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางสาววิลัยภรณ 
นางสาวสุภิดา 

ปยะวงค 
โลเกษ 

นางสาวพัชราวัลย 
นางเกษรา 

บุตรพรม 
กองศักดิ์ศรี 

นนทรี 
นางสาวนิภาพรรณ 
นางสาวรุงตะวัน 

อดุลยกิตติชัย 
ทาโสต 

นางสาวพิกุลทา 
นางสาวพิทธิดา 

หงษทอง 
ปราโมทย 

ปาริชาติ 
นายสาธิต 
นางสาวปรารถนา 

แกวศรีทัศน 
รุงเรือง 

นางสาวกุลยา บูรพางกูร 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวเมธาวี สุขเจริญ นางสาวอลิษา           

นางนวรัตน 
ไชยรินทร 
นาคะเสนียกุล 

อินทนิล 
นางสาวอนุสรา 
นายกิติศักดิ ์

สุขสุคนธ 
โฉมวิไล 

นางสาวนงคราญ 
นางสาวภัทรนันท 

คําลัยวงษ 
แดนวงศ 



กรรมการตรวจสอบบริเวณหองนํ้า 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที ่

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 

 

อัญชัน 
นางสาวมณทิพย 
นางสาวเยาวรัตนา 

เจริญรอด 
พรรษา 

นางสาววิลัยภรณ 
นางสาวสุภิดา 

ปยะวงค 
โลเกษ 

นนทรี 
นางสาวพนิดา 
นางสาวฌัชชา 

ยอดรัก 
ปญญาเมา 

นางสาวเกวลี 
นางสาวกวินวัณณ 

เงินศรีสุข 
กาฬดิษฐ 

ปาริชาติ 
นางสาวเจนจิรา 
นางสาวจันทรา 

เพ็งจันทร 
ตระกูลเศรษฐสิร ิ

นายสาธิต 
นายเพชร 

แกวศรีทัศน 
สาระจันทร 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวจีญาพัชญ 
นายปวิตร 

แกมทอง 
สมนึก 

นายนพดล 
นายศักรินทร 

คาํพร 
ศรีตระกูล 

อินทนิล 
วาที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล 
นายศุภกิจ 

ชูกะวิโรจน 
หนองหัวลิง 

นางปทมา 
นายสิทธิชัย 

รัตนจํานงค 
มาโนชญกุล 

๒๔/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางสาวทิพวรรณ 
นายชนเมธี 

โลกิตติธรกุล 
ศรีษะเทือน 

นางสาวกมลลักษณ  
นายชนินทร     

สรอยเงิน 
บัวแจง 

นนทรี 
นางสาวเกศินี 
นางสาวนฤมล 

จันทรครบ 
รับสง 

นางสาวนิภาพรรณ 
นางสาวรุงตะวัน 

อดุลยกิตติชัย 
ทาโสต 

ปาริชาติ 
นางสาวศศิธร 
นางสาวณิชานันท 

เมืองมูล 
ศรีโพธ์ิออน 

นางสาวณัฏฐณิชา 
นางสาวอมรรัตน 

โมสันเทียะ 
มะลิงาม 

เอ้ืองชอแสด 
นางสาวศริิมา 
นางสาวจีระภา 

บุญสวัสดิ์ 
ชินภักดี 

นายสุชาติ 
นางสาวธนิดา 

รัตนเมธากูร 
ไชยสุนทรกิตติ 

อินทนิล 
นายศิรณัฏฐ 
นางสาวศริิลักษณ 

ภูพิเศษศักดิ์ 
อภิรมยพฤกษา 

นางสาวลาวัลย 
นายสมพร 

คงแกว 
โพธ์ิศร ี

๒๕/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางพัชรา 
นางอาภาภรณ 

ไตรยวงศ 
อริวัน 

นางสาวกิตติมา 
นางสาวศิราภร 

ธรรมวิสุทธ์ิ 
นาบุญ 

นนทรี 
นางสาวอรวรรยา 
นางสาวจิรา 

ภาคคํา 
จ่ันเล็ก 

นายสัณห             
นางสาวทวินันท     

พินิจมณีรัตน 
ใสขาว 

ปาริชาติ 
นางอุษณีย 
นางสาวภัทรนุช 

ออนแท 
คาํดี 

วาที่ ร.ต.หญิงปริยากร 
นางสาวพรทิวา 

งามตรง 
สมเนตร 

เอ้ืองชอแสด 
นายนพดล 
 

คาํพร 
 

นางสาวศิริมา 
นางสาวจีระภา 

บุญสวัสดิ์ 
ชินภักดี 

อินทนิล 
นางสาวปรัชญา 
วาที่ ร.ต.ศุภกิจ 

การรักษา 
เซียะสวัสดิ์ 

นายศิรณัฏฐ 
นางสาวศิริลักษณ 

ภูพิเศษศักดิ์ 
อภิรมยพฤกษา 



กรรมการตรวจสอบบริเวณโรงอาหาร 

นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ตรวจสอบความเรียบรอยของบรเิวณพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ และตัดสินใหคะแนนตามเกณฑ 
 
๑๙. คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด 
   นางปานทิพย  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   วาที่รอยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน รองประธานกรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ  ปยะวงค กรรมการ นางสาวนฤมล รับสง  กรรมการ 
นางสาวปรารถนา รุงเรือง กรรมการ นายนพดล คําพร  กรรมการ 
   นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ใหคะแนนและตัดสินการแขงขันขบวนพาเหรด  
 ๒. ประสานงานฝายประชาสัมพันธและคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 ๓. สรุปรวบรวมผลเสนอตอกรรมการอํานวยการ 
 
 
 
 

ว/ด/ป คณะสี 
เวลาปฏิบัติหนาที ่

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒๓/๐๙/
๖๒ 

 

อัญชัน 
นางสาวพัชราวัลย 
นางสาวศริาภร 

บุตรพรม 
นาบุญ 

นายจักรกฤษณ 
นางเกษรา 

ชัยปราโมทย 
กองศักดิ์ศรี 

นนทรี 
นางสาววิไลวรรณ 
นางสาวจิรา 

รัตนะ 
จ่ันเล็ก 

นางสาวเกศินี 
นางสาวมวารี 

จันทรครบ 
ใจชูพันธ 

ปาริชาติ 
นางสาวชลิตา 
นางโสภา 

บุญรักษา 
พงศเทพูปถัมภ 

นางสาวจิตรลดา 
นางสุมิตรา 

อินทรขุนทศ 
สุวรรณธาดา 

เอ้ืองชอแสด นางสาวปยวรรณ ฑิมัจฉา นายทินกร พานจันทร 
อินทนิล วาที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซหลอ นางสาวจุฑารัตน เกาะหวาย 

๒๔/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นายจักรกฤษณ 
นายสมุฎฎิ์ 

ชัยปราโมทย 
ภาษาดี 

นางสาวกิตติมา 
นางอาภาภรณ 

ธรรมวิสุทธ์ิ 
อริวัน 

นนทรี 
นางสาวอัญชนา 
นายวรธรรม 

แซจิว 
หนูประดิษฐ 

นายสัณห             
นางสาวทวินันท     

พินิจมณีรัตน 
ใสขาว 

ปาริชาติ 
นางสาวกุลยา บูรพางกูร นางบุญเยี่ยม 

นางสาววณิชชา 
พิทักษวงค 
เอนกวิธวิทยา 

เอ้ืองชอแสด นายนิธิภัทร สรอยเช้ือดี นางสาวอรวรรณ พันธุภัครินทร 
อินทนิล นางสาววิไลพรรณ คงดี นางสาววชิราภรณ สันตวงษ 

๒๕/๐๙/
๖๒ 

อัญชัน 
นางทิพยจันทร 
นางสาวเยาวรัตนา 

หงษา 
พรรษา 

นายจักรกฤษณ 
 

ชัยปราโมทย 
 

นนทรี 
นางสาวพรทิพย นาคเกิด นายสมจิตร 

นางสาวรัตยา 
แพทยรัตน 
รางกายดี 

ปาริชาติ 
นางสาวเจนจิรา 
นางสาวจันทรา 

เพ็งจันทร 
ตระกูลเศรษฐสิร ิ

นางสาวศศิธร 
 

เมืองมูล 
 

เอ้ืองชอแสด นายทินกร พานจันทร นายนิธิภัทร สรอยเช้ือดี 
อินทนิล วาที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซหลอ นางสาวจุฑารัตน เกาะหวาย 



๒๐. คณะกรรมการตัดสินลีดเดอร 
   นางสมชัย  กองศักด์ิศร ี ประธานกรรมการ 
   วาที่รอยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
นายชนินทร บัวแจง  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ตระกลูสถิตยมั่น กรรมการ นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ  
   นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ใหคะแนนตามเกณฑการแขงขันลีดเดอรดวยความเปนธรรม 
 ๒. ประสานงานฝายประชาสัมพันธและคณะกรรมการจัดการแขงขัน  

๓. สรุปรวบรวมผลเสนอตอกรรมการอํานวยการ 
 

๒๑. คณะกรรมการตัดสินลีดเดอรและกองเชียร 
   นางปานทิพย  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายอภิวัฒน  บุญออน  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร กรรมการ นางสาวภัทรนนท แดนวงศ กรรมการ  
   นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ใหคะแนนตามเกณฑการแขงขัน ลีดเดอรและกองเชียรดวยความเปนธรรม 
 ๒. ประสานงานฝายประชาสัมพันธและคณะกรรมการจัดการแขงขัน  

๓. สรุปรวบรวมผลเสนอตอกรรมการอํานวยการ 
 

๒๒. คณะกรรมการ บูม W.T. และ บูมส ี
   นายสมชัย  กองศักด์ิศรี       ประธานกรรมการ 

 นางสาววชิราภรณ  สันตวงษ รองประธานกรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ นางสาวพรทิพย นาคเกิด  กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน มะลงิาม  กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  
   นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. ใหคะแนนและตัดสินการประกวดการ บูมโรงเรียน และ บูมสี ดวยความเปนธรรม 
 ๒. ประสานงานฝายประชาสัมพันธและคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 ๓. สรุปรวบรวมผลเสนอตอกรรมการอํานวยการ 
 
๒๓. คณะกรรมการจับเวลาเชยีรลีดเดอรและการบูม 
   วาที่รอยตรปีระจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
   นายสุมังครัตน  โคตรมณี รองประธานกรรมการ 
นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายณรงค หนูนาร ี  กรรมการ 
   นายชัยวัฒน  ผองสังข  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. จับเวลากจิกรรมทั้ง ๒ รายการและรายงานผลเมื่อแตละคณะสีแสดงเสร็จสิ้นลงโดยการประกาศ

ออกอากาศ 
 
 
 
 



 
๒๔. คณะกรรมการประมวลผลและประเมินผลการแขงขนั 
   วาที่รอยตรปีระจักษ จอมทอง ประธานกรรมการ 
   นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน โคตรมณี กรรมการ          นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ  
   นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. สรุปผลผลการแขงขันเปนรูปเลมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ 

๒. ประสานงานกบัฝายประชาสัมพันธและคณะกรรมการจดัการแขงขัน  

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายใหเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน
แกทางราชการตอไป 

 
 
ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่  ๑๖   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     

 
  สั่ง ณ วันที ่  ๑๖   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
  

                                       
(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริเวณพ้ืนท่ีตางๆ ในความรับผิดชอบของแตละคณะสี 

ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

ตารางพ้ืนท่ีสําหรับการซอมกีฬาส ี

ว/ด/ป 
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ 

พื้นที ่

โรงอาหาร (ฝงหองอาหารครู) เอื้องชอแสด อัญชัน ปาริชาติ 
โรงอาหาร (ที่จอดรถ) นนทร ี เอื้องชอแสด อัญชัน 

อาคาร ๑ อินทนิล นนทร ี เอื้องชอแสด 
หอประชุม ปาริชาติ อินทนิล นนทร ี

ใตหอประชุม อัญชัน ปาริชาติ อินทนิล 
 

ตารางการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ 

สถานท่ี คณะสี 
ต้ังแตหนาประตูโรงเรียน – ลิฟต อาคาร ๑  เอื้องชอแสด 

บริเวณอาคาร ๒ – อาคาร ๓  นนทร ี
ต้ังแตลานจอดรถยาวถึงประตูหนาอาคาร ๗  อินทนิล 

หอประชุมถึงสนามอาคาร ๕  อัญชัน 
สนามอาคาร ๖ ถึงหลังโรงเรียน ปาริชาติ 

 

ตารางการดูแลรักษาความสะอาดหองนํ้า 

ว/ด/ป 
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ 

พื้นที ่

อาคาร ๑ (ช) อัญชัน อินทนิล ปาริชาติ 
อาคาร ๑ (ญ) นนทร ี อัญชัน อินทนิล 

ขางหอประชุม (ช) เอื้องชอแสด นนทร ี อัญชัน 
ขางหอประชุม (ญ) ปาริชาติ เอื้องชอแสด นนทร ี

หลงัเวท ี อินทนิล ปาริชาติ เอื้องชอแสด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังประจําพ้ืนท่ีของแตละคณะส ี

วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

**หมายเหตุ วงโยธวาทิตจะอยูในชวงเฉพาะพิธีเปดและพิธีปด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อาคาร 6 อาคาร 5 เวท ี

อาคาร 2 อาคาร 1 สวน 

 

 

 

  

 

วงโยธวาทิต 



กําหนดการ 
การแขงขันกีฬาภายใน ปการศึกษา 2562 

วันท่ี 26 กันยายน 2562 
******************************** 

07.00 น.  - คณะสีลงทะเบียนรายงานตัว 
 - ต้ังขบวนพาเหรดพรอมกัน ณ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 
 - จัดนักเรียนเขาประจําพื้นที่ของแตละคณะส ี

07.20 น.  - ขบวนพาเหรด 5 คณะสี เขาสูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
07.45 น. – 08.00 น. - เคารพธงชาติ / สวดมนต 
   - ตัวแทนคณะสี ๆ ละ 2 คน  เชิญธงข้ึนสูยอดเสา 
08.00 น. – 08.30 น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี  วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
                      - ประธานในการจัดงานกลาวรายงาน วัตถุประสงคการจัดการแขงขันกีฬาภายใน 
                      - ประธานในพิธีกลาวเปดงาน (ตีฆอง 3 ครั้ง) 
                      - วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
   - มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการออกแบบเสื้อกีฬาส ี
08.30 – 09.00 น. - กองเชียรฝกซอม 
09.00 – 10.40 น. - การแสดงโชวลีดแดนซ 
10.40 – 11.40 น. - การแขงขัน “บูม W.T.” และ “บมูสี” 
11.40 – 12.00 น. - เกมกีฬาพื้นบาน “ว่ิงลอกคราบ” 
12.00 – 13.00 น. - พักกลางวัน 
13.00 – 13.15 น. - มอบรางวัลการแขงขันกีฬาฟุตซอล, เทนนิสและเปตอง 
13.15 – 13.30 น. - กองเชียรฝกซอม 
13.30 – 14.30 น. - การแขงขันเชียรลีดเดอร และกองเชียร 
14.30 – 14.45 น. - มอบรางวัลตะกรอ, วอลเลยบอลและบาสเกตบอล 
14.45 – 15.00 น.  - เกมกีฬาพื้นบาน “เดินตะขาบ” 
15.00 – 16.00 น. - พิธีปดการแขงขันกีฬาภายใน 
   - ประธานจัดงานกลาวรายงานสรปุผลการแขงขัน 
   - พิธีมอบถวยและเหรียญรางวัล 
   - ประธานในพิธีกลาวปดและโอวาท 
   - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม 
   - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
 
**หมายเหตุ ๑.ครูแตงกายดวยเสื้อกีฬาสีของโรงเรียน (สีชมพู) 

๒. นักเรียนแตงกายดวยเสื้อกีฬาสี กางเกงวอรม 
๓. กําหนดการและกจิกรรมที่กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


