คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 1๗๖ / ๒๕๖๕
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรี ย นวชิร ธรรมสาธิ ต จึ ง กําหนดจัดกิ จกรรมถวายพระพรชั ยมงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ในวัน พุ ธ
ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรี ย นวชิร ธรรมสาธิ ต เพื่ อ ใหการดํ าเนิน งานเปนไปดวยความเรีย บรอย
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
มาตรา ๒๗ (๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
นายสันติพงศ
ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ
นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางปานทิพย
สุขเกษม
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท กรรมการ
นายจักรกฤษณ
แกวลําหัด
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนฤมล
รับสง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ใหคําแนะนําดูแลประสานงานอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. คณะกรรมการดําเนินการ
นางสาวจรรยา
นางสาวนฤมล
นางสาวอริสา แชมชื่น
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายอภิวัฒน บุญออน
กรรมการ
นางอรอนงค ชาญรอบ
กรรมการ
นายชวนัส
แกวพรม
กรรมการ
นางสาวธนาภา แซเลา
กรรมการ
นางสาวอุษณีษ ออนแท
กรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นายชัยวัฒน ผองสังข
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
นายสัณห
พินิจมณีรัตน กรรมการ

ศรีแจม
ประธานกรรมการ
รับสง
รองประธานกรรมการ
นายสาธิต
แกวศรีทัศน กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยมั่น กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ รัตนะ
กรรมการ
นางสาวพรวลี สุขสอาด
กรรมการ
นางปทมา
รัตนจํานงค
กรรมการ
นายชิษณุ
หนูแดง
กรรมการ
นายนพดล
คําพร
กรรมการ
นางสาววิมล อภิเมธีกุล
กรรมการ
นางอาภาภรณ อริวัน
กรรมการ

นางสาวธนิดา
นางจันทรเพ็ญ
นางสาวพรวลี
นางสาวสีวลี
นางสาวโสภา

ไชยสุนทรกิตติ
จันทรทอง
สุขสอาด
ยืนยาว
สุขนิคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายศิรณัฏฐ
ภูพิเศษศักดิ์
นางสาวโสภิดา
ไชยวรรณ
วาที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
นางสาวศยามล
ดีวิลัย
นายนพดล
คําพร
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวจิราพร เวียงชนก
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ประชุมปรึกษา หารือวางแผนดําเนินงาน กําหนดบุคคลรับผิดชอบหนาที่ตาง ๆ
๒. แกไขปญหาใหคําแนะนํา และติดตามการดําเนินงาน สําเร็จลุลวงไปดวยดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๑ คณะกรรมการฝายพิธีการถวายพระพรชัยมงคล
นางสาวจรรยา
ศรีแจม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับสง
รองประธานกรรมการ
นางสาวอริสา แชมชื่น
กรรมการ
นายสาธิต
แกวศรีทัศน กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นายอภิวัฒน บุญออน
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน ตระกูลสถิตยมั่น กรรมการ
นางอรอนงค ชาญรอบ
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นายชวนัส
แกวพรม
กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ รัตนะ
กรรมการ
นางสาวธนาภา แซเลา
กรรมการ
นางสาวจิราพร เวียงชนก กรรมการและเลขานุการ
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
วาที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. ศึกษารูปแบบวิธีการที่ถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี
๒. ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลใหถูกตองและเหมาะสม
๓. จัดและดูแลนักเรียนใหเขารวมพิธีงานเทิดพระเกียรติอยางเปนระบบเรียบรอย
๔. ประสานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค
๒.๒ คณะกรรมการฝายจัดเตรียมคําอาเศียรวาท สมุดลงนามถวายพระพร
นางสาวจรรยา
ศรีแจม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับสง
รองประธานกรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
นางสาวอริสา
แชมชื่น
กรรมการ
นางสาวจิราพร
เวียงชนก
กรรมการ
นางสาวโสภิดา
ไชยวรรณ
กรรมการ
นางสาวอุษณีษ
ออนแท
กรรมการและเลขานุการ
วาที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรสําหรับคณะครู นักเรียน และลูกจางประจําบริเวณสนามอเนกประสงค
๒. จัดเตรียมคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
๓. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรใหเรียบรอย
๔. ประสานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค

๒.๓ คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ตกแตงเวที โตะหมูบูชา และพานพุมเงิน – พุมทอง
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นักพัฒนาทุกคน
กรรมการ
นายจักรกฤษณ
แกวลําหัด
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดสถานที่ใหเรียบรอยเหมาะสม จัดโตะลงนามถวายพระพรหนาเวที
๒. ตกแตงไมดอกและประดิษฐผาเวทีใหสวยงาม
๓. จัดโตะหมูบูชา จัดเตรียมพานพุมเงิน – พุมทอง และกรวยถวายพระพร
๒.๔ คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
นางสาวลาวัลย
คงแกว
ประธานกรรมการ
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
รองประธานกรรมการ
นายชนินทร
บัวแจง
กรรมการ
นายศุภชัย
นัคราจารย
กรรมการ
นางสาวสุธิตา
ศรียางนอก
กรรมการ
นายนักขตฤกษ
ภูระหงษ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. เปนพิธีกรดําเนินรายการตามกําหนดการ
๒. ฝกซอมพิธีการและฝกซอมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
๓. นํารองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
๒.๕ คณะกรรมการฝายการเงิน
นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นางอรอนงค
ชาญรอบ
กรรมการ
นางทัศนีย
วงคเขียว
กรรมการและเลขานุการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. ติดตอประสานงานกับกลุมบริหารงบประมาณ เพื่อเบิกจายเงินงบประมาณ
๒. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย
๒.๖ คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา
นายสุริยา
ทรัพยเฮง
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ
นายวัชระ
เตงเจริญสุข กรรมการ
นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย กรรมการ
นายกําพล
จางจะ
กรรมการและเลขานุการ
นายภาคภูมิ
แกวเย็น
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๒. จัดระบบแสง เสียง ดนตรีประกอบในวันที่มีกิจกรรม
๓. เผยแพรภาพกิจกรรมในเว็บไซตโรงเรียน
๔. จัดทําขอความแสดงบนจอ LED บริเวณลานโดมอเนกประสงค ดังนี้
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เพลงสรรเสริญพระบารมี
ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิรกราน
นบพระภูมิบาล บุญญะดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเปนศุขสานต
ขอบันดาล ธ ประสงคใด
จงสฤษดิ์ ดังหวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย ชโย!

เพลงสดุดีจอมราชา
ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟาไกล
ธ ทรงเปนรมโพธิ์รมไทร
ศูนยรวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรองคราชินี
คูบารมีองคราชัน
ขอพระองคทรงเกษมสําราญ
งามตระการเคียงขัตติยะไทย
อุนไอจากฟาเรืองรอง
แสงทองสองมา ไพรฟาตางสดใส
มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไทพระภูวไนย ถวายใจสดุดี
(รองซ้ําอีกครั้ง)

กําหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สนามอเนกประสงค
07.๓0 – 0๘.๐0 น.
08.00 – 08.30 น.

การแตงกาย

หมายเหตุ

ทําพิธีหนาเสาธง เขาแถวเคารพธงชาติ
- ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน ผูแทนครู ถวายพาน พุมเงิน พุมทอง
- ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ
- ประธานถวายพานพุมเงิน พุมทอง เปดกรวยถวายความเคารพ
- ประธานกลาวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผูเขารวมงานและนักเรียน รวมกันรองเพลงสดุดีจอมราชา
- ประธานลงนามถวายพระพร
- การแสดงรําถวายพระพร
๑. ครูและพนักงานราชการแตงกายชุดปกติขาว
๒. ครูอัตราจาง เจาหนาที่ นักพัฒนา แตงกายชุดสุภาพสีเหลือง
๓. นักเรียนใหใสชุดนักเรียน

๑. นักเรียนม.๔ เขาแถว ณ ลานอเนกประสงคเพื่อเขารวมกิจกรรม
๒. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๕ และม.๖ สงตัวแทนครูที่ปรึกษาหองละ ๑ ทาน
เขารวมกิจกรรม อีก ๑ ทานดูแลนักเรียนทํากิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ณ
หองเรียนที่ปรึกษาของตนเอง
๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑, ม.๒, ม.๓, ม.๕ และม.๖ ที่เปนที่ปรึกษาคนเดียวใหดูแล
นักเรียนทํากิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ณ หองเรียนที่ปรึกษาของตนเอง
๔. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

