
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๒๒๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ 
---------------------------- 

    เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงก าหนด 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
   นายสมพร สังวาระ  ประธานกรรมการ 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
   นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ กรรมการ 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกิจกรรม 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ  
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ  นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ  
นายณรงค์ หนูนาร ี กรรมการ  น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย กรรมการ  น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ  
นางธัญญา สติภา กรรมการ  น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ  
น.ส.นงพร จู่พิชญ์ กรรมการ  นางพัชรี  ระมาตย์  กรรมการ 
นายสันห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์ กรรมการ  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.ภาณุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
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นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว กรรมการ  น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 

นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี วางแผนการจัดงานและก ากบัการติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางล าพอง พูลเพิ่ม  รองประธานกรรมการ  
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ  
น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ  นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ กรรมการ  นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
นางพัชรี ระมาตย์ กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน    กรรมการ  น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 

น.ส.สมฤดี เจียรสกลุววงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ศึกษารูปแบบวิธีการที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ๒. ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๓. จัดและดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นระบบเรียบร้อย 
 ๔. ประสานรายช่ือตัวแทนวางพานพุ่มและคณะกรรมการนักเรียนเชิญพานพุ่ม 
  ๕. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมค ำถวำยพระพรชัยมงคล , สมุดลงนำมถวำยพระพร 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ  น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด กรรมการ  
น.ส.ธัญยธรณ์   ผาลา กรรมการ 

นางทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมค าถวายพระพรชัยมงคล 
 ๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรส าหรับคณะครู นักเรียน และลูกจ้างประจ า ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน 
     งบประมาณและบริเวณสนามอเนกประสงค์ 
 ๓. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย 
 ๔. ประสานงานแก่บุคคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การลงนามถวายพระพรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม 
       และสวยงาม 
 ๕. ท าหนังสือเชิญตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 
นางล าพอง พูลเพิ่ม  ประธานกรรมการ 

   น.ส.อัญชนา แซ่จิว  รองประธานกรรมการ 
น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภัครินทร์ กรรมการ  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ กรรมการ 

นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป นัดหมายเวลาประกอบพิธี 
 ๒. รับ – ส่ง พระสงฆ์ตามนัดหมาย 
 ๓. จัดปัจจัย เครื่องไทยทาน ส าหรับพระภิกษุ ๙ รูป 
 ๔. พิธีกร ด าเนินข้ันตอนพิธีกรรมทางศาสนา 
 ๕. จัดนักเรียนคัดแยกข้าวสารอาหารแห้งส าหรับแจกจ่าย 
๒.๔ คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการ  นายชนเมธี ศีรษะเทือน กรรมการ 
น.ส.กุลยา บูรพางกูร กรรมการ  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล มั่น กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง กรรมการ  คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ 
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. ประชุมปรึกษาหารือก าหนดพื้นที่ให้แต่ละคณะสี ในการรวมพลังแสดงความจงรักภักดี 
     ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน ในคาบเรียนที่ ๘ – ๙ 
 ๒. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละคณะสีท าตารางระบุห้องเรียนที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ 
 ๓. แจ้งนักเรียนทราบและนัดหมายการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
 ๔. ดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาของตนเอง ท าความสะอาดในพื้นที่ที่ก าหนด 
 ๕. บันทึกภาพกิจกรรมและรายงานการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของทุกคณะสี 
๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 

นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ์ กรรมการ  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ 
นักการภารโรง  กรรมการ  คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานให้ครบถ้วน 
 ๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง 

นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
   นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ รองประธานกรรมการ 
      นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 

นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม, จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวที 
 ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเตรียมพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และกรวยถวายพระพร 
 ๔. จัดเตรียมชุดกรวดน้ า จ านวน ๔ ชุด 
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 

นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
 ๔. จัดท าตัวอักษร ตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย โดยใช้ข้อความว่า 
 
 
 
   
๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 

นางมลิวรรณ อันพิมพ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชนินทร์ บัวแจ้ง กรรมการ  

น.ส.ลาวัลย์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
 ๒. ฝึกซ้อมพิธีการและฝึกซ้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

๓. น าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา 
 

Long Live His Majesty the King 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ 
๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 



-๕- 

๒.๙ คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำทิต 
น.ส.ชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 

นายรุ่งรดิศ จันทร์จ าปา กรรมการ  นายโสภณ เติมโชคทรัพย์ กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงในงาน 
 ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๓. จัดเตรียมเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนร้องเพลงร่วมกัน 
๒.๑๐ คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรรมกำรแสดง 

น.ส.ชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมการแสดงร าถวายพระพรและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
 ๒. ประสานงานจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับมอบหมาย กับฝ่ายพิธีการและฝ่ายด าเนินการ 

๒.๑๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 ๒.๑๑.๑ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติทุกห้องเรียน ในหัวข้อ  
    “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ๒.๑๑.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติกิจกรรม ลูก ว.ธ. จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ 
 ๒.๑๑.๓ กลุ่มสำระเรียนรู้ศิลปะ 
    - จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ  

- การแสดงร าถวายพระพร  
- การบรรเลงดนตรีเฉลิมพระเกียรต ิเพลงสดุดีจอมราชา 

 ๒.๑๑.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ ในข้อหัว "พระอัจฉริยภาพด้านการพระราชนิพนธ์บทกลอน” 
 ๒.๑๑.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 
 ๒.๑๑.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  จัดป้ายนิเทศ ในหัวข้อ “ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ ๑๐” 
 ๒.๑๑.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  จัดป้ายนิเทศ ๔ ภาษา 
 ๒.๑๑.๘ กลุ่มสำระเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ 

๑) ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ กับการสาธารณสุข   
    ๒) "สมเด็จพระยุพราช" โรงพยาบาลในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ 



-๖- 

๒.๑๑.๙ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติแสดงผลงานของนักเรียน ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม photoshop 
  ๒.๑๑.๑๐ งำนห้องสมุดมีชีวิต 
    - จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 
    - นักเรียนร่วมจัดท าสืบสานพระราชปณิธาน ผ่านพระราชกรณียกิจ  
      ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ๒.๑๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งำนแนะแนว) 
    จัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 

๒.๑๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
น.ส.กุลยา บูรพางกูร ประธานกรรมการ 
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. จัดท าคิวอาร์โค้ดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๐   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

( นายสมพร  สังวาระ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 



 

เพลงสดุดีจอมรำชำ 

 
ถวำยบังคมจอมรำชำ  พระบุญญำเกริกฟ้ำไกล 

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร  ศูนย์รวมใจชำวไทยสมัครสมำน 

 

ถวำยพระพรจอมรำชัน  ธ อนันต์ปรีชำชำญ 

ขอพระองค์ทรงเกษมส ำรำญ งำมตระกำรสมขัตติยะไทย 

 

อุ่นไอรักจำกฟ้ำเรืองรอง  แสงทองส่องมำ ไพร่ฟ้ำต่ำงสดใส 

มหำวชิรำลงกรณ   มิ่งขวัญปวงชนชำวไทย 

เทิดไท้พระภูวไนย   ถวำยใจสดุดี 

 

(ร้องซ้ ำอีกคร้ัง) 
 



 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ สนำมอเนกประสงค์ 
******************************************* 

 
เวลา  ๐๖.๓๐ น.  - ครู ลูกจ้างประจ า ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
เวลา  ๐๗.๓๕ น.  - กิจกรรมเคารพธงชาติ 
เวลา  ๐๘.๐๐ น.  - ท าบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร จ านวน ๙ รูป   
        บริเวณหน้าเวที 
เวลา  ๐๘.๓๐ น.   - คณะกรรมการนักเรียน ผู้แทนลูกจ้างประจ า ผู้แทนครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ถวายพาน    
พุ่มเงิน พุม่ทอง 

   - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี 
   - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   - ประธานถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยถวายความเคารพ 
   - ประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
   - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   - ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา 
   - ข้าราชการกล่าวค าปฏิญาณ 
   - ประธานลงนามถวายพระพร 
   - การแสดงร าถวายพระพร 
 

 
 
กำรแต่งกำย ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาว หรอืชุดข้าราชการ 
  ๒. ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ นักพฒันา แต่งกายชุดสุภาพสเีหลือง 
  ๓. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน  
 
หมำยเหต ุ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและตัวแทนคณะสปีาริชาติ ห้อง ม.๓/๓, ๓/๑๐, ๔/๖, ๔/๙  
   เจ้าภาพเทศน์กัณฑ์กุมาร เข้าแถวบนหอประชุม 
 


