
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ๒๕๔ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ 
******************************** 

  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ กรรมการ 
 นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้คำแนะนำปรึกษา ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นายนพดล คำพร กรรมการ  นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ 
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ กรรมการ  นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ 
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  กรรมการ  ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ 
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นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 
นางอรอนงค์     ชาญรอบ     กรรมการ 

นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผนการจัดงานและกำกับการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 
๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นายนพดล คำพร กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมดูแลพิธีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. จัดและดูแลตัวแทนพ่อที่มาร่วมงานและนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมงานแสดงความจงรักภักดี 

    และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
    อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
     วัตถุประสงค์ 
 ๔. จัดเตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ 
 
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
           นางสาวธัญญ์ฐิตา    รุ่งสินธิติวงศ์         กรรมการ  
 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ทำหนังสือเชิญตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ 
              เครือข่ายผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติให้มาร่วมงาน 

๒. ส่งหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 
๒.๓   คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนพ่อร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนพ่อ 
                       นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
    นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คำด ี  กรรมการ  นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  นางสาวธัญญ์ฐิตา   รุ่งสินธิติวงศ์ กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี  กรรมการ  นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
   นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 

นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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หน้าที ่ ๑. ครูที่ปรึกษาสำรวจพิจารณาตัวแทนพ่อเสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่กำหนด 
๒. ทำหนังสือเชิญตัวแทนพ่อมาร่วมกิจกรรมตามท่ีครูที่ปรึกษาเสนอชื่อ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายจัดเกียรติบัตรเพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม 
๔. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณพ่อ และจัดหาตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรู้สึก 
๕. จัดหาตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ยกย่องพระคุณพ่อ 

 ๖. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน 
       นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ 
นางสาวโสภิดา    ไชยวรรณ กรรมการ  นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการ
นางสาวธนาภา แซ่เล้า กรรมการ  นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย กรรมการ 
 ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ต้อนรับตัวแทนพ่อ รับของว่างและเครื่องดื่มท่ีห้อง conference และกลัดดอกไม้ให้แก่ตัวแทนพ่อ 

    และแขกผู้มีเกียรติ 
๒. ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 

 ๓. รับลงทะเบียน และเชิญแขกร่วมพิธี  ณ  สนามเอนกประสงค์ 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดของว่างและเครื่องดื่ม 
 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ นางสาวณัฐวดี โพธิจัก กรรมการ
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ
นางสาวกติติมา ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ
นักพัฒนา  กรรมการ 
 นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 นายนิธิภัทธ ์ สร้อยเชื้อดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับตัวแทนพ่อทุกห้องเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 ๒. ประสานงานฝ่ายดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชา กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเครื่องน้อย
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
นักพัฒนาทุกคน  กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 

๔. จัดเก้าอ้ีสำหรับตัวแทนพ่อและครูที่เข้าร่วมพิธี 
 ๕. จัดเตรียมชุดกรวดน้ำ จำนวน ๔ ชุด 
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๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก กรรมการ นายกำพล จางจะ กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
 นายสุริยา ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายดำเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
 
๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา กรรมการ นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์ กรรมการ 
 นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรดำเนินรายการตามกำหนดการ 
 ๒. นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง “รักพ่อ” 
 ๓. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียนถือพานคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน 
 
๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 
 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 
๒.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
    นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. จัดทำคิวอาร์โค้ดแบบประเมินการจัดกิจกรรมแจกให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 
   ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
สั่ง   ณ  วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



 
 

 
 

กำหนดการกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

ประจำปี  ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่   ๔   ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
เวลา  ๐๗.๐๐  น. -   ตัวแทนพ่อและนักเรียนลงทะเบียนที่ห้อง Conference Room และฝ่ายปฎิคม 

    กลัดดอกพุทธรักษาให้กับตัวแทนพ่อ 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -   กิจกรรมหน้าเสาธง 
เวลา  ๐๗.๔๕  น.   -   ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางมาถึงบริเวณพิธี (เปิดเพลงมหาฤกษ์) 
   -   ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารขึ้นบนเวท ี

-   นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ 
    พระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และอ่านพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจ   
    ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

              -   เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงรักพ่อ 
    (ทุกคนร่วมร้องเพลง) 

 

พิธีวันพ่อแห่งชาติ (มอบเกียรติบัตร) 
เวลา  ๐๘.๑๐  น.     -    นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
- นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น 
- ตัวแทนพ่อกล่าวความรู้สึก 
- ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์เทิดพระคุณพ่อ 
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน”  
-    ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารและครูลงนามถวายพระพร และถ่ายภาพร่วมกัน 

 
➢➢➢➢➢ 

 
การแต่งกาย     ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดสุภาพสีเหลืองและสวมสูทโรงเรียน 

๒. เจ้าหน้าที่ นักพัฒนา แต่งกายชุดสุภาพสีเหลือง 
๓. นักเรียนที่ร่วมงานใส่ชุดนักเรียน 

 


