คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๔๑ พรรษำ
---------------------------เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี มีพระชนมายุ ๔๑ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงกาหนดจัดกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวัน ศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายธรรมนูญ สวนสุข
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ
กรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาแนะนาปรึกษา ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยกิจกรรม
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
น.ส.นฤมล
รับส่ง
น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายสุมังครัตน์
โคตรมณี
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์
แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.ณิชา
แสงทอง
กรรมการ
น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
น.ส.พิกุลทา
หงษ์ทอง
กรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
นายชนเมธี
ศรีสะเทือน
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
นายสันห์
พินิจมณีรัตน์
น.ส.ภาณุมาศ ชาติทองแดง
นางอาภาภรณ์ อริวัน
น.ส.อโนชา
โปซิว
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์
นายศราวุธ
คารมหวาน
นายศิรณัฏฐ์ ภูพเิ ศษศักดิ์

กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผนการจัดงานและกากับการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ประธานกรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
รองประธานกรรมการ
น.ส.กมลรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีสะเทือน
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลววงศ์ กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ศึกษารูปแบบวิธีการที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
๒. ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม
๓. จัดและดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมคำอำเศียรวำท สมุดลงนำมถวำยพระพร
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นางบุญเยี่ยม
พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา
เยาวยอด
กรรมการ
น.ส.อาภรณ์ ผาลา
กรรมการ
นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมการ
นายสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช คาดี
กรรมการและเลขานุการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรสาหรับคณะครู นักเรียน และลูกจ้างประจา ณ ห้องกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบริเวณสนามอเนกประสงค์
๒. จัดเตรียมคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา
๓. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย
๔. ประสานงานบุคคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การลงนามถวายพระพรดาเนินไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
และสวยงาม

-๓๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
รองประธานกรรมการ
น.ส.พัชรา
ไตรยวงศ์
กรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
นักการภารโรง
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
น.ส.ศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้งานให้ครบถ้วน
๓. ประสานกับฝ่ายดาเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการ
กรรมการ

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวที
๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเตรียมพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และกรวยถวายพระพร
๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์
นายสุวิทย์
ปิ่นอมร
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรม
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายดาเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม
๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร
นางมลิวรรณ อันพิมพ์
ประธานกรรมการ
น.ส.เมทิตา
ชัยมา
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
นายชนินทร์
บัวแจ้ง
กรรมการ
น.ส.ลาวัลย์
คงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. เป็นพิธีกรดาเนินรายการตามกาหนดการ
๒. นาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

-๔๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำทิต
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นายรุ่งรดิศ
จันทร์จาปา กรรมการ
นายโสภณ
เติมโชคทรัพย์ กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน
๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๓. จัดเตรียมเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนร้องเพลงร่วมกัน
๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกิจกรรรมกำรแสดง
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล กรรมการ
น.ส.เมทิตา
ชัยมา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมการแสดงราถวายพระพรและการแสดงเทิดพระเกียรติ
๒. ประสานงานจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับมอบหมาย กับฝ่ายพิธีการและฝ่ายดาเนินการ
๒.๑๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
นายอรรรถพล ยตะโคตร
ประธานกรรมการ
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน
๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นางสาวจินตนา ศรีสารคาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เพลงสดุดีจอมรำชำ (ฉบับปรับปรุงล่ำสุด)
เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำฯ พระบรมรำชินี
ถวำยบังคมจอมรำชำ

พระบุญญำเกริกฟ้ำไกล

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ศูนย์รวมใจชำวไทยสมัครสมำน

ถวำยพระพรองค์รำชินี

คู่บำรมีองค์รำชัน

ขอพระองค์ทรงเกษมสำรำญ งำมตระกำรเคียงขัตติยะไทย
อุ่นไอจำกฟ้ำเรืองรอง

แสงทองส่องมำ ไพร่ฟ้ำต่ำงสดใส

มหำรำชำ รำชินี มิ่งขวัญปวงชนชำวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวำยใจสดุดี
(ร้องซ้ำอีกครั้ง)

กำหนดกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิ ำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๔๑ พรรษำ
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ สนำมอเนกประสงค์
*******************************************
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ น.

- ครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าห้องกลุม่
บริหารงบประมาณ
- กิจกรรมเคารพธงชาติ
- ผู้แทนคณะกรรมการนักเรียน ผู้แทนลูกจ้างประจา ผู้แทนครู
ถวายพาน พุ่มเงิน พุ่มทอง
- ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยถวายความเคารพ
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา
- ประธานลงนามถวายพระพร
- การแสดงราถวายพระพร


กำรแต่งกำย

๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาว หรือชุดข้าราชการแขนยาว
๒. ครูอัตราจ้าง แต่งกายเสื้อสีขาว กางเกง/กระโปรงสีกรมท่า
๓. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน

