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ค ำน ำ 

 
 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานโครงการวันวิชาการ Open House  ประจ าปีการศึกษา 2561  
เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการ
พัฒนาการศึกษา  เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน   และ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้าน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็น
สื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมผู้จัดท าขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวก
ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน คอยให้ค าแนะน าด้านการจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้จัดท าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าจะได้น าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
           นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์ 
               ผู้จัดท า 
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สรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม   
ฝ่ายวิชาการ (งานการเรียนการสอน)  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 

ปีการศึกษา 2561 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House                                     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเรียนการสอน     ฝ่าย  วิชาการ                                  
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่  2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1,1.2.4                   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที1่.1,1.2.4  
 
1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1  ประชุมคณะกรรมการ 
   1.2  วางแผนการด าเนินงานประชุม 
   1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น 
   2.2 จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น 
   2.2 จัดกิจกรรม Open House  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  (A : ACT) 
 4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open 

House 
 4.2 สรุปผลรายงานการบริการข้อมูลโครงการวันวิชาการ Open House  เสนอ

ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
 4.3 สรุปผลโครงการวันวิชาการ Open House  เพ่ือน ามาวางแผนเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาในการด าเนินงานต่อไป 
 

2. งบประมาณ 
ตั้งไว้   150,000  บาท จ่ายจริง  125,474  บาท   คงเหลือ  24,526  บาท 
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3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 วิธีการติดตาม 

  3.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการวันวิชาการ Open 

House  ปีการศึกษา  2561 

3.2 เครื่องมือการประเมิน 

 3.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.3 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
 3.3.1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1     ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจ
การประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาภายในโรงเรียน 

✓      จากการด า เนิ น งาน โครงการวั น
วิชาการ Open House ในวันศุกร์ที่ 18 
มกราคม 2562 จากการด าเนินโดยมี
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงผล
งานทางวิชาการคิดเป็นร้อย  ร้อยละ 
85.38  

2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงความรู้
ความสามารถ ต่างๆ 

✓      จ า กกา รด า เ นิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการวันวิชาการ Open House ได้มี
การแจกแบบถามถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ  
ครู บุคลากร  นักเรียน และผู้ปกครองต่อ
การจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open Hose 
พบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้
ความสามารถ และมีความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 84.60 
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สรุปผลในภาพรวม 
6.1  จุดเด่นของโครงการวันวิชาการ Open House  ครั้งนี ้

1.  เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมมือในการด าเนินเป็นอย่างดี  
2.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 

การจัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House  ดีมาก 
 

6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการวัน
วิชาการ Open House  โดยพอว่าความพึงพอใจในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก    เพ่ือการ
บริหารจัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2562 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพ่ือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความพอใจในการด าเนินการกิจกรรมวันวิชาการ Open House มากยิ่งขึ้น 
  แม้ว่าภาพรวมของเกณฑ์การประเมินโครงการวันวิชาการ Open House  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก   ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามตัวชี้วัด แตค่ณะกรรมการด าเนิน
โครงการจะหาแนวทาง เพ่ือจัดกิจกรรมในโครงการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ ...........................................................                    
         (นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์)            (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
           หวัหน้างานการเรียนการสอน                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทราบ 

     (นางสาวจ านันท์  ไพรงาม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….   ผู้รับทราบ 

   (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
       ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 



4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   

ปีการศึกษา 2561   
    

ตำรำงที่  12  แสดงควำมควำมพึงพอใจต่อกำรประชำสัมพันธ์ โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์  ของ 
บุคลำกร นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ปีกำรศึกษำ 2561 

 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ร้อยละ แปลผล 

1.  ควำมเหมำะสมของสถำนที่    4.29 85.80 มำก 
2.  กำรประชำสัมพันธ์ของโครงกำรวันวิชำกำร Open House 4.17 83.40 มำก 
3.  ควำมเหมำะสมและระยะเวลำในกำรจัดงำนวันวิชำกำร  
    Open House 4.09 81.80 

มำก 

4.  ควำมเหมำะสมของกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรจัดงำน  4.32 86.40 มำก 

5.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรจัดงำนวันวิชำกำร Open House 4.23 84.60 มำก 

6.  ได้รับประสบกำรใหม่ ๆ จำกกำรจัดงำนวันวิชำกำร  
    Open House  

4.23 84.60 มำก 

7.  สถำนศึกษำมีควำมน่ำสนใจและหลำกหลำย  4.23 84.60 มำก 

8.  กำรจัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ ผลงำนครูและนักเรียน  4.30 86.00 มำก 

9.  ประโยชน์ที่ได้จำกกำรจัดงำนวันวิขำกำร Open House 4.23 84.60 มำก 

10. ควำมประทับใจในกำรจัดงำนวันวิชำกำร Open House 4.25 85.00 มำก 
เฉลี่ย 4.23 84.60 มาก 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.  อยำกให้มีกิจกรรมมำกขี้นกว่ำเดิมเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก   

 2.  อยำกให้มีกำรแสดงแบบนี้ทุกปี     
3.  ควรพัฒนำให้ดีขึ้นกว่ำเดิม     
4.  ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และให้นักเรียนท ำกิจกรรมตำมท่ีชอบ   

 5.  อยำกให้มีของขำยเพ่ิม     
6.  อยำกให้มีกำรแสดงห้องละ 2 รำยกำร     
7.  อยำกให้มีเวลำซ้อมมำกกว่ำนี้     
8.  ให้เพ่ิมเวลำในกำรแสดง     
9.  อยำกให้มีกำรแปลเป็นภำษำไทย    8. 
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ล าดับที่ 3   ปีการศึกษา 2561      
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงกำรวันวิชำกำร Open House                                     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งำนกำรเรียนกำรสอน     ฝ่าย  วิชำกำร                                  
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่  2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1,1.2.4                   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที1่.1,1.2.4  
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 

เป้ำหมำยส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ คือกำรจัดให้มีกำรศึกษำตลอดชีวิตและกำรสร้ำงสังคม 
ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ โดยกำรให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส ำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นสถำนศึกษำจึงแสวงหำกำรมีส่วนร่วมมือกันระหว่ำงบ้ำน องค์กร
ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนำวิถีกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีกำรจัดกิจกรรมหลำกหลำย
รูปแบบเป็นสื่อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ำ 
องค์กรต่ำงๆอย่ำงทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรกำรเรียนรู้มีกำรแข่งขันสูงมำก ในฐำนะเป็นหน่วยงำนด้ำน
บริกำรจึงต้องส่งเสริมและพัฒนำงำนให้มีกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรสัมพันธ์กันทั้งภำยในและภำยนอก 
เพ่ือให้เกิดภำพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน 

ดังนั้น ฝ่ำยวิชำกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้ำน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้
สูงขึ้นและเป็นสื่อกลำงให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกำสร่วมกันพัฒนำคุณภำพของนักเรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นกำรประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรอ่ืนๆ อย่ำงเหมำะสม
และท่ัวถึงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

2.2 เพ่ือให้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำและประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน 
2.3 เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

 1. ผู้ปกครอง องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมกิจกรรม อย่ำงน้อยระดับชั้นละ 
100 คน 
 2. กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ผู้เข้ำชมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัด
นิทรรศกำร ร้อยละ 80  
 3. ทุกกลุ่มสำระมีผลงงำน Best Practice น ำเสนอในนิทรรศกำรทำงวิชำกำรของ
โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1. กำรประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ำ องค์กรอ่ืนๆ อย่ำง 

เหมำะสมและทั่วถึงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้องมีคุณภำพ 
3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดแสดงผลงำนทำงกำรศึกษำของตนเองอย่ำง

ภำคภูมิใจ 

 3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำภำยในโรงเรียน 
   2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถต่ำงๆ 
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4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ  
 

กุมภำพันธ์ 
2562 

 
 

150,000 

นำงสำวสุภำรัตน์ 
เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้ำระดับชั้น 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

   1.1  ประชุมคณะกรรมกำร 
   1.2  วำงแผนกำรด ำเนินงำนประชุม 
   1.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
โครงกำร 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั  

 
ก.พ.– 10 
มี.ค. 2562 

 นำงสำวสุภำรัตน์ 
เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้ำระดับชั้น 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้
 

   2.1 จัดกิจกรรมกำรสอนที่สอดแทรกทักษะ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสำระฯ/ทุกสำยชัน้ 

   2.2 จัดกิจกรรมประกวดผลงำนนักเรียนทุก
กลุ่มสำระฯ/ทุกสำยชั้น 

   2.2 จัดกิจกรรม Open House  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล  

มีนำคม 
2562 

 นำงสำวสุภำรัตน์ 
เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้ำระดับชั้น 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ประเมินผล
กำรด ำเนินกิจกรรม ตำมโครงกำร 

 

 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน……………………….บำท     5.2 งบจัดหำ(เรียนฟรี)  150,000   -  บำท 
รวม 150,000 บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 

7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
7.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรวันวิชำกำร Open House 

 7.2 รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรวันวิชำกำร Open House 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เกิดกำรประสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนๆ อย่ำงเหมำะสมและ
ทั่วถึงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

8.2  ได้ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำและประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนต่อชุมชน 
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8.3  ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
องค์กรหน่วยงำนและสถำบันอ่ืนๆ 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการ/กิจกรรม   โครงการงานวันวิชาการ Open House ฝ่าย วิชาการ 
 

ล าดั
บ 

 
รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะคุณภาพ 

 
ราคาต่อ 
หน่วย 

 
จ านว

น
หน่วย 

จ านวนเงิน 

บาท สต
. 

บาท สต. 

1 งบประมำณด ำเนินงำน ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 48,500  
2 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  
3 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 2 ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  
4 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  

5 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 4 ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  
6 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 5 ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  
7 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  
8 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1-

3 
ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 10,500  

9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลย ี

ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 7,000  

10 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 7,000  
11 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุข

ศึกษำ 
ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 7,000  

12 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 

ส ำรองด ำเนนิกำร - - - 7,000  

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน  150,000  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 

 งบโรงเรียน   บำท  งบจัดหำ(เรียนฟรี) 150,000 บำท 
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ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงกำร 
   (นำงล ำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์) 
 
 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นำงสำวสุภำรัตน์     เหลืองรัตนวิมล) 
        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 
 
 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงกำร 

     (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม) 
     ผู้อ ำนวยโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงกำร 

     (บำทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
     ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ค ำสั่งโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
ที่ 2 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฉลองโรงเรียนรำงวัลพระรำชทำน 

   ปีกำรศึกษำ 2561 

 

  ด้วยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการาพิจารณาคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2558  และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 เพ่ือเป็นเกียรติ เป็นขวัญและก าลังใจ แก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดให้มีพิธีฉลอง
รางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งนี้  ในวันศุกร์ที่ 18  มกราคม  2562    

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียน              
2. ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม      ผู้อ านวยการโรงเรียน  
3. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   
4. นางพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม    
5. นางภริตพร    นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    
6. นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน   
7. นายจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
8. นางสาวพรทิพย์      สะอาดรัมย์       หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  
9. นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ   

มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก  ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การ     
            ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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2.  คณะกรรมกำรติดต่อประสำนงำน 
 1. ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม 
 2. นางสาวสุภารัตน ์ เหลืองรัตนวิมล 
 3. นางภริตพร  นวลเท่า 
 4. นายจตุพล  อ่อนสีทัน 
มีหน้ำที่   ติดต่อประสานงานในการจัดสถานที่ และความเรียบร้อยทั่วไป 
 
3.  คณะกรรมกรรมจัดเตรียมสถำนที่ 
 1.  ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม 
 2.  นางพิศมัย   นพคุณ 
 3.  นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์ 
 4.  นายจตุพล   อ่อนสีทัน 
 5.  นายสมจิตร   เวียงใต้ 
 6.  นายกิตติศักดิ์   ศรจันทร์ 
        7.  นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 
        8.  นายกวีพงษ์  พลเสพ 
        9.  นายตัณติกร  สุขศรี 
        10.  นายสิริชัย  ค าพิสมัย 
        11.  นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง 
        12.  นายสาโรจน ์  บูชารัมย์ 
        13. นางสาวภาริณี  วรรณทวี 
        14. นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 
 15. นายกฤษวรพัทธ์ รัชธันย์ญาเศวต 
 16.  นายจักรินทร์   ดวงศรี  
 17.  นางสาวขนิษฐา  นนท์กระโทก  
 18.  นายประเสริฐ  พรมหงษ์  
 19.  นายดนุสรณ ์  ชาจันทึก      
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ภายในให้พร้อม และจัดเตรียมขบวนฉลอง และสถานที่จัดโต๊ะจีน 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร / ขบวนเฉลิมฉลอง 
 1.   ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม 
 2.   นางพิศมัย   นพคุณ 
 3.   นายสมบัต ิ   พิมพ์จันทร์ 
 4.   นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 
 5.   นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง 
 6.   นางปาริชาต ิ   วาปีโส 
 7.   นางอุไรวรรณ   ธนูศร 
 8.   นางพรรณี   คืนดี 
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มีหน้ำที่   จัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 

5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง 
 1. ซิสเตอร์จ านันท์    ไพรงาม 
 2. นายสมจิตร  เวียงใต้ 

 3. นายกวีพงษ์  พลเสพ 

 4. นายกฤษณ์กร  จรดรัมย์ 

 5. นายกฤตภาส  ฉะพรรณรังษี 

 6. นายสิริชัย  ค าพิสมัย 

 7. นางสาวโสรญา  สีอุเป 

 8. นายตัณติกร  สุขศรี 

 9. นายสุรเสกข์  อินทร์ประโคน 

 10. นายอติกานต์  ช านาญชัยศรี 

มีหน้ำที ่ ฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนและท าการแสดงในวันงานจัดกิจกรรม 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

 1.  นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง 

 2.  นางสาวศรินนา แก้วสีเคน 

 3.  นางสาวอัจฉรา  เคยพุดซา  

        4.  นางวิลาวัลย ์  บุญน าพา 

มีหน้ำที ่ มีหน้าที่รวบรวมงบประมาณ จัดซื้อของที่ระลึก ส าหรับคณะผู้บริหาร และพลุกระดาษ 

            เพ่ือใช้ในพิธีเปิด 

7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

 1.  นางพิศมัย    นพคุณ    ประธานกรรมการ 

 2.  นางอุไรวรรณ  ธนูศร     กรรมการ 

3.  นางปาริชาติ   วาปีโส    กรรมการ 

4.  นางวรลักษณ์  กีรัตน์     กรรมการ 

5.  นางปุณณิศา  นพคุณ    กรรมการ 
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6.  นางสาวชณุตพร   เกตุเพชร    กรรมการ 

7.  นางสาวพรธิพา สาแก้ว    กรรมการ 

8.  นางสาวพรสวรรค ์ ทวันเวทย์   กรรมการ 

9. นางวิจิตร   อาสาสุข    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่   เตรียมการต้อนรับประธานและคณะผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง 

8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ    

1.  นางดวงจันทร์   ชุบรัมย์     ประธานกรรมการ 

 2.  นางปิยะนุช    สังข์ทองหลาง    กรรมการ 

 3.  นางธัญญลักษณ์   แก้วอ าไพ    กรรมการ   

 4. นางธนวรรณ  สนโศรก    กรรมการ 

5. นางภรภัทร  แก่งสันเทียะ   กรรมการ 

6. นางสาวปราณี แสงรัมย์    กรรมการ 

7. นางพรรณี  คืนดี    กรรมการ 

8. นางสาวรพีพร  จ าปาพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    มีหน้าที่    เตรียมรับลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ ต้อนรับประธานและคณะผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง 

 

9. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 

 1.  นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว 

 2.  นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 

 3.  นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 

 4.  นายโสฬส โพธิ์ศรี 

 5.  นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ 

มีหน้ำที่    บันทึกภาพ วิดีโอ บรรยากาศภายในงาน จนเสร็จพิธี 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร 

 1.  นายวิรชั  หมวดประโคน  ประธานกรรมการ 
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 2.  นายอ านวย  สังข์ทองหลาง  กรรมการ 

 3.  นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง  กรรมการ 

 4.  นายประชาสันต์  ส าเรียนรัมย์  กรรมการ 

 5.  นายประยูร  แก้วบ้านดู่  (รภป.) กรรมการ 

มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวกการจราจรให้กับคณะผู้มีเกียรติ  คณะผู้ปกครอง 

11. คณะกรรมกำรจัดยืมอุปกรณ์ 
 1. นายวิรัช  หมวดประโคน    
 2. นายชนเทพ  สังข์ทองหลาง 

มีหน้ำที ่ จัดหายืมโซฟา เก้าอ้ี พุ่มเงินพุ่มทอง ในการใช้ในพิธีฉลองรางวัล 

12.  คณะกรรมกำรพิธีกร 

 1.  นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ 

มีหน้ำที่   ด าเนินการพิธีการ และพิธีกรในกิจกรรม  

13.  คณะกรรมฝ่ำยเครื่องเสียง 

1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์  
2. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 
3. นายสุพจน์ มูลรังสี 
4. นายสาโรจน์ บูชารัมย์ 
5. นางสาวปิยะมาศ ทองทั่ว 

มีหน้ำที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง แสง สี ให้พร้อมตลอดงำน 
 

14.  คณะกรรมกำรเชิญผู้มีเกียรติร่วมงำน 

1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ 
2. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง 
3. นางภริตพร นวลเท่า 
4. นางสาวชณุตพร   เกตุเพชร 
5. นางปุณิศา นพคุณ 

มีหน้ำที่  จัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำน 

 

15.  ฝ่ำยติดต่อรถใช้ในขบวน 
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1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ 
2. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง 
3. นางภริตพร นวลเท่า 
4. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 
5. นายจตุพล อ่อนสีทัน 

มีหน้ำที ่ ติดต่อประสำนงำนรถเพื่อใช้ในพิธี 

16.  คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำร OPEN HOUSE ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล – มัธยมศึกษำตอนต้น
ช่วงเวลำ 12.00 – 16.30 น. 

1. นางสาวสุภารัตน์    เหลืองรัตนวิมล    ประธานกรรมการ 
2.  นางภริตพร    นวลเท่า      กรรมการ 

3.  นางสาวมะลิ    ทนกระโทก     กรรมการ 

4.  นางล าเพยพรรณ   พิมพ์จันทร์     กรรมการ 

5. นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา     กรรมการ 

6.  นางเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์    กรรมการ 

 7. นางสาวพรทิพย์   สะอาดรัมย์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดนิทรรศกำรให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
ประสบผลส ำเร็จ 
 

17. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับเตรียมอนุบำล 
 1. นางนัยณา  แก้วบ้านดู่    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรชยา  เฉลิมวัฒน์    กรรมการ 
 3. นางสาวสุภาวดี  อยู่ประทานพร    กรรมการ 
 4. นางสาวเสาวลักษณ์  ตองกระโทก    กรรมการ 
 5. นางสาววันวสิาข์  นิ่มใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

18. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับอนุบำล 1 
 1. นางสาวพิมพ์พัชระ  โชคชัยเสร ี    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวทิพย์สุดา  ชนะเพีย     กรรมการ 
 3. นางมณีรัตน์  ศรจันทร์    กรรมการ 
 4. นางกชกร  ปะกะยันตัง    กรรมการ 
 5. นางสาววนิดา  ถนัดหมอ    กรรมการ 
 6. นางธนวรรณ  สนโศรก     กรรมการ 
 7. นางสาวพิศมัย  อินรายรัมย์    กรรมการ 
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 8. นางชวนชม  ธงศร ี     กรรมการ 
 9. นางสาวอัญชิสา  ยืนยง     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

19. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับอนุบำล 2 
 1. นางธัญญลักษณ์  แก้วอ าไพ    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุวรรณ ี  นครศรี     กรรมการ 
 3. นางสาวณัชญาภรณ์  แก่นดี     กรรมการ 
 4. นางสาวอุษา  ช่อจันทร์    กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาวดี  พูนประโคน    กรรมการ 
 6. นางธน ู  ชนะศึก     กรรมการ 
 7. นางสาวจุฑารัตน์  ใจเพียร     กรรมการ 
 8. นางสาววราภรณ ์  แสงน้ า     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

20. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับอนุบำล 3 
 1. นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชรินรัตน ์  นวะสิมัยนาม    กรรมการ 
 3. นางสุรีย์รักษ ์  ปลื้มกมล    กรรมการ 
 4. นางดวงเดือน  ศรีคุณ     กรรมการ 
 5. นางสาวปริศนา  จุฬารัมย์     กรรมการ 
 6. นางสาวภัณฑิรา  บัญดิษรัมย์    กรรมการ 
 7. นางสาวอนงค ์  ทะเรืองรัมย์    กรรมการ 
 8. นางสาวทานตะวัน การนา     กรรมการ 
 9. นางสาวนิตยา พุทโธ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

21. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 1 
 1.  นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวอนงค์  คอนรัมย์    กรรมการ 

 3.  นางสาวสาลิน ี  เชื่อมรัมย์    กรรมการ 

 4.  นางสาวดวงพร  พรสาร     กรรมการ 

 5.  นางภรภัทร  แก่งสันเทียะ    กรรมการ 
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 6.  นางวิจิตร  อาสาสุข     กรรมการ 

 7.  นางสาวจรรยา  คนชุม     กรรมการ 

 8.  นางสาวพรรณทิพา  เสนาโนฤทธิ์    กรรมการ 

 9.  นางสาวสุรชัวด ี  พิริยะตระกูล    กรรมการ 

 10. นางสาวอารดา  หิรัญศดานันท์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

22. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 2 
 1.  นางรวงทอง ศรีศุภมิตร     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสมใจ เฮาประโคนมงคล    กรรมการ 

 3.  นางอนงรัตน์ ขยันชุมนุม     กรรมการ 

 4.  นางสาวจตุพร ผมท า     กรรมการ 

 5.  นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว     กรรมการ 

 6.  นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์     กรรมการ 

 7.  นางเมทิน ี ราชวงศ ์     กรรมการ 

 8.  นางนัตยา โซ่ไธสง     กรรมการ 

 9.  นางปาริชาต ิ วาปีโส     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 
23. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 3 
 1.  นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวจิรุดาภรณ ์ เพ่ิมสุขพัฒน์     กรรมการ 

 3.  นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์     กรรมการ 

 4.  นางมนทกานต์ ดาทอง     กรรมการ 

 5.  นางสาวดวงพร เข็มทอง     กรรมการ 

 6.  นางวิลาวลัย ์ บุญน าพา     กรรมการ 
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 7.  นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง    กรรมการ 

 8.  นางวรินทร เอิบอิ่ม     กรรมการ 

 9.  นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์     กรรมการ 

 10. นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

24. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 4 
 1.  นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวละอองศรี สุขทวี     กรรมการ 

 4.  นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร     กรรมการ 

 5.  นางสาวดารารัตน ์ อัตโยโค     กรรมการ 

 6.  นางสาวสายสุณ ี เขียวรัมย ์     กรรมการ 

 7.  นางสาวดวงใจ แสนกล้า     กรรมการ 

 8.  นางสาวภาริณ ี วรรณทวี     กรรมการ 

 9. นางนภาพร บัตรประโคน     กรรมการ 

 10. นางสมพิศ หมวดประโคน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

25. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 5 
 1.  นางพรรณี คืนด ี     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์     กรรมการ 

 3.  นายสาโรจน ์ บูชารัมย์     กรรมการ  

 4.  นางสาวดวงตา อรุณรัมย์     กรรมการ 

 5.  นางอุไรวรรณ ธนูศร     กรรมการ 

 6.  นางสาวทัศนีย์ ฉ่ าสันเทียะ     กรรมการ 

 7.  นางภริตพร นวลเท่า     กรรมการ 
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 8.  นางสาวธัญจิรา ทองเรือง     กรรมการ 

 9.  นางสาวัชราภรณ์ ฉันทปัญญา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

26. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรระดับประถมศึกษำปีท่ี 6 
 1.  นางสาวมะลิ ทนกระโทก     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวตรีรัตน ์ ประทุมตรี     กรรมการ 

 3.  นางสาวชัญญานุช เกิดผล     กรรมการ 

 4.  นางสุชาดา ประโมทะโก     กรรมการ 

 5.  นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร     กรรมการ 

 6.  นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล     กรรมการ 

 7.  นางอรดี ศรีรัตน์     กรรมการ 

 8.  นางมลฤด ี เฮงขวัญ     กรรมการ 

 9.  นางสาวชลละดา ชิวรัมย์     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

27. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  
 1.  นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์     ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวกัลยา มั่งค่ัง     กรรมการ 

 3.  นางสาวจิราภรณ ์ ประโมทะโก     กรรมการ 

 4.  นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม     กรรมการ 

 5.  นางสาวจิตรลดา โสนะชัย     กรรมการ 

 6.  นางสาวปวีณา สาระถี     กรรมการ 

 7.  นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา     กรรมการ 

 8.  นางสาวพิมรดา แวดล้อม     กรรมการ 

 9.  นางสาวยุพา ชุ่มเสนา     กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่วำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 

28. คณะกรรมกำรประจ ำบูทโรงเรียนคุณธรรม 
 1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์     ประธานกรรมการ 
 2. นายเทพตรีชา ศรีคุณ      กรรมการ 
 3. นายประชาสันต์ ส าเรียนรมัย์    กรรมการ 
 4. นายสิรภพ วาปีโส      กรรมการ 
 5. นายจตุพล อ่อนสีทัน      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ประจ ำอยู่ที่บูทโรงเรียนคุณธรรม น ำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม  
 

29. คณะกรรมกำรจัดกำรแสดงควำมสำมำรถของนักเรียนในโปรแกรม ICEP และ MEP 
 1. บริษัท BFITS      ประธานกรรมการ  
 2. นายวันชัย ดึแฮ      กรรมการ 
 3. นางสาวปารวี ชมโคกกรวด    กรรมการ 
 4. นางสาวอ าไพ เภาตนะ     กรรมการ 
 5. นางสาวจันทิมา พันธ์มณี     กรรมการ 
 6. Mrs.Mary A.   Mercolita    กรรมการ 
 7. Mr.Wilfredo D.   Padoga Jr.    กรรมการ 
 8. Mr.Erwin E.   Saballa     กรรมการ  
 9. นางเยาวมาลย์ บุญผาง     กรรมการ 
 10. นางละออง  แว่นศิลา     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่จัดเตรียมกำรแสดงบนเวทีของนักเรียนโปรแกรม ICEP และ MEP ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้
บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมเรียบร้อย 
 

30. คณะกรรมกำรควบคุมขบวนแห่โรงเรียนรำงวัลพระรำชทำน  
 1. นางพิศมัย  นพคุณ      ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์     กรรมการ 
 3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรตันวิมล    กรรมการ 
 4. นายจตุพล อ่อนสีทัน      กรรมการ 
 5. นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์    กรรมการ 
 6. นางภริตพร นวลเท่า      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุน ส่งเสริมในกำรควบคุมขบวนแห่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์ด้วยควำมเรียบร้อย 
 7. นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา     กรรมการ 
 8. นางสาวพจนา  ศรีกระทุ่ม    กรรมการ 
 9. นางสาวโสรญา สีอุเป      กรรมการ 
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มีหน้ำที ่ดูแลควบคุมดูแลขบวนป้ำยสถำนศึกษำ รำงวัลพระรำชทำน ประถมศึกษำ/อนุบำลและ
ขบวนปำ้ยโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำม
เรียบร้อย 
 10. นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์    กรรมการ 
 11. นางสาววชัราภรณ์ ฉันทปัญญา    กรรมการ 
 12. นายอติกานต์  ช านาญชัยศรี    กรรมการ 
มีหน้ำที ่ดูแลควบคุมดูแลขบวนป้ำยขบวนเครื่องสักกำระ จ ำนวนนักเรียน 10 คน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมเรียบร้อย 
 13. นางสาวมะลิ  ทนกระโทก    กรรมการ 
 14. นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร     กรรมการ 

 15. นางสาวธัญจิรา ทองเรือง    กรรมการ 

มีหน้ำที ่ดูแลควบคุมดูแลขบวนธง ธงชำติ ธงในหลวง ธงโรงเรียนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์ด้วยควำมเรียบร้อย 
 16. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์     กรรมการ 
 17. นายเทพตรีชา ศรีคุณ     กรรมการ 

 18. นายวิรัช หมวดประโคน     กรรมการ 

 19. นายสมจิตร เวียงใต้      กรรมการ 

มีหน้ำที ่อัญเชิญพระบรมฉำยำลักษณ์บนรถแหต่ำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 20. นางรวงทอง ศรีศุภมิตร     กรรมการ 
 21. นางพรรณี  คืนดี      กรรมการ 
มีหน้ำที ่ดูแลจัดขบวนคณะครูที่เดินในขบวนแห่ ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 22. นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล    กรรมการ 
 23. นางสาวสุชาดา ประโมทะโก    กรรมการ 
 24. นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์    กรรมการ 
 25. นายชาญวิตต์ รอตภัย     กรรมการ 
 26. นายจักรภัทร ศรีอินทร์     กรรมการ 
 27. นางสาวพรธีรา การเกษ     กรรมการ 
 28. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย    กรรมการ 
 29. นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง    กรรมการ 
 30. นางวิลาวัลย ์บุญน าพา     กรรมการ 
 31. นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน    กรรมการ 
 32. นางสาวจันทิมา พันธ์มณี    กรรมการ 
 33. นางสาวจตุพร ผมท า     กรรมการ 
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 34. นางนัตยา โซ่ไธสง      กรรมการ 
 35. นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์    กรรมการ 
 36. นางสาวอารดา หิรัญศดานันท์    กรรมการ 
 37. นางสาวปารวี ชมโคกกรวด    กรรมการ 
 38. นางสาวยุภาพร สอวิหก     กรรมการ 
 39. นางสาวดวงตา อรุณรัมย์    กรรมการ 
 40. นางทัศนีย์ ฉ่ าสันเทียะ     กรรมการ 
 41. นายสาโรจน์ บชูารัมย์     กรรมการ 
 42. นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร    กรรมการ 
 43. นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค    กรรมการ 
 44. นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์    กรรมการ 
 45. นางสาววันทนา แผ้วพลสง    กรรมการ 
 46. นางสาวพิมพ์พัชระ โชคชัยเสรี    กรรมการ 
 47. นางสาวมณีรัตน์  ศรจันทร์    กรรมการ 
 48. นางธนวรรณ  สนโศรก     กรรมการ 
 49. นางอัญชิสา ยืนยง      กรรมการ 
 50. นางธัญญลักษณ์  แก้วอ าไพ    กรรมการ 
 51. นางสาวกรรณิกา  ศิริเมฆา    กรรมการ 
 52. นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์    กรรมการ 
 53. นางสาวอุษา ช่อจันทร์     กรรมการ 
 54. นางสาวเกศริน ศรีบุญเรือง    กรรมการ 
 55. นางสาวชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม    กรรมการ 
 56. นางสาวสุรีย์รักษ์  ปลื้มกมล    กรรมการ 
 57. นางดวงเดือน ศรีคุณ     กรรมการ 
มีหน้ำที่ เดินขบวนคณะผู้ครู ชุดปกติขำว ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำม
เรียบร้อย 
 58. นางสมพิศ  หมวดประโคน    กรรมการ 
 59. นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์    กรรมการ 
 60.  นางสาวสภุาวดี พูนประโคน    กรรมการ 
 61. นางสาววนิดา ถนัดหมอ    กรรมการ 
 62. นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ชรเลิศ    กรรมการ 
มีหน้ำที่ ควบคุมนักเรียน อนุบำล 3 ประถมศึกษำปีที่ 4 ประถมศึกษำปีท่ี 5 ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้
บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมเรียบร้อย   

31.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผล 

 1.  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
 2.  นำงสำวอนงค์ คอนรัมย์ 
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 3.  นำงสำวจรรยำ คนชุม 

 4.  นำงเมทินี  รำชวงศ ์

 5.  นำงนัตยำ  โซ่ไธสง 

 6.  นำงรวงทอง  ศรีศุภมิตร 

 7.  นำงวิลำวัลย์  บุญน ำพำ 

 8.  นำงสำวดวงพร เข็มทอง 

 9.  นำงสำวดำรำรัตน์ อัตโยโค 

 10. นำงสำวดวงใจ แสนกล้ำ 

 11. นำงสำวัชรำภรณ์ ฉันทปัญญำ 

 12. นำงสำวดวงตำ อรุณรัมย์ 
 13.  นำงสำวหนึ่งฤทัย วิเศษนคร 

 14.  นำงสำวกัลยำ มั่งค่ัง 

 15.  นำงสำวจิตรลดำ โสนะชัย 

 16.  นำยภำณุพงษ์ สำยหงษ์ 
 17.  นำยสุพจน์  มูลรังษี 
 18.  นำงสำวปิยะนุช ทองทั่ว 

 19.  นำงสำวปิยะมำศ ทองทั่ว 

 20.  นำยกฤษณ์กร จรดรัมย์ 
 21.  นำยกฤตภำส ฉะพรรณรังษี 

 22.  นำงสำวรัศมี  ทิรอดรัมย์ 
มีหน้ำที ่ ประเมินผลการด าเนินงานการจัดงานพิธีฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

 
  ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
รับผิดชอบ  เรียบร้อย  และส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

  สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2562   

  

  

     ลงชื่อ 

                       (ซิสเตอร์จ ำนันท์   ไพรงำม) 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ใบส าคัญรับเงิน 
ค่าใช้จ่ายโครงการวันวิชาการ Open House 
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ประมวลรูปภาพ 
โครงการวันวิชาการ Open House 
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นักเรียนแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและน ำเสนอ 
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คณะผู้บริหำรเยีย่มชมผลงำนทำงวิชำกำรของนกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
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ผู้ปกครองเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์นักเรียน 
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คณะผู้บริหารเยี่ยมชนนิทรรศการระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 

การแสดงความสามารถของนักเรียนงาน OPEN HOUSE 
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ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิชาการ 
 

 
 



36 

 

 
 

ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ 
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ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ 
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การแสดงความสามารถของนักเรียนงาน OPEN HOUSE 
 

 


