
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๒๙๐ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๒ 
******************************** 

  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมงานแสดงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อใหก้ารด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี ้

๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
 นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ กรรมการ 
 นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกิจกรรม 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ  
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ  นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ  นายศราวุธ    คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์ กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ  นายอรรถพล    ยตะโคตร กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ  นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ  นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  
นางสาวภัทรนันท์    แดนวงศ์ กรรมการ  นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ  นายนพดล    ค าพร  กรรมการ 
นางสาวณิชา แสงทอง กรรมการ      
          นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
          นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี วางแผนการจัดงานและก ากบัการติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
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๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี ประธานกรรมการ 
นางสาวช่ืนกมล  คงหอม  รองประธานกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ          กรรมการ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน       กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม     พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นายอรรถพล  ยตะโคตร      กรรมการ 
นางสาวปรัชญา     การรักษา กรรมการ นางสาวสมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ 
สภานักเรียน 

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป นดัหมายเวลาประกอบพิธี 
๒. รับ – ส่ง พระสงฆ์ตามนัดหมาย 

        ๓. จัดปัจจัย เครือ่งไทยธรรม ส าหรบัพระสงฆ์ ๙ รูป 
 ๔. จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้และแจกจ่ายให้เรียบรอ้ย 

๕. พิธีกร ด าเนินข้ันตอนพิธีกรรมทางศาสนา 
 

๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นายนพดล ค าพร กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  
นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ 
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ 
 นางสาวอโนชา โปซิว   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมดูแลพิธีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. จัดและดูแลตัวแทนพ่อที่มาร่วมงานและนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมงานแสดงความจงรักภักดี 

    และร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
    อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
     วัตถุประสงค์ 
 ๔. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ 
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๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
 นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ  
           นางสาวณิชา          แสงทอง             กรรมการ  
 นางสาวอโนชา โปซิว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าหนังสือเชิญตัวแทนสมาคมผูป้กครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ 
              เครือข่ายผู้ปกครอง และแขกผูม้ีเกียรติใหม้าร่วมงาน 

๒. ส่งหนงัสอืเชิญแขกผู้มเีกียรตทิี่มาร่วมงาน 
 
๒.๔   คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนพ่อร่วมพิธี 
                       นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
    นางสาวนฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี  กรรมการ  นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ  นางสาวรัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
นางสาวช่ืนกมล   คงหอม กรรมการ  นางสาววนิดา ตนภู  กรรมการ 
นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวธัญญ์ฐิตา   รุ่งสินธิติวงศ์ กรรมการ  นางจันทร์เพญ็ จันทรท์อง กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
   นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 

นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าท่ี  ๑. ครูที่ปรึกษาส ารวจพจิารณาตัวแทนพ่อเสนอคณะกรรมการในวันเวลาที่ก าหนด 

๒. ท าหนังสือเชิญตัวแทนพอ่มาร่วมกิจกรรมตามที่ครูทีป่รกึษาเสนอช่ือ 
๓. ประชุมตัวแทนนักเรียนที่น าพ่อมาร่วมงาน ซักซ้อมการกราบพ่อ 
๔. ประสานงานกบัฝ่ายจัดเกียรติบัตรเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
๕. ดูแลจัดนักเรียนในพิธีบูชาพระคุณพ่อ และจัดหาตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรูส้ึก 
๖. จัดหาตัวแทนนักเรียนอ่านค าประพันธ์ยกย่องพระคุณพ่อ 

 ๗. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 

๒.๕   คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนพ่อท่ีมาร่วมพิธ ี
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ       

นางสาววทันยา    ใจนันตา กรรมการ         นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกลุ กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ   คงด ี  กรรมการ นางมลิวรรณ  อันพิมพ ์ กรรมการ 
นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม กรรมการ นางสาวอมรรัตน์    มะลงิาม  กรรมการ 
นางสาวอนุสรา     สุขสุคนธ์ กรรมการ นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการ 
นางสาวจญีาพัชญ์   แก้มทอง กรรมการ นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ 
นางสาวสุนทร ี    วีระปรีชา กรรมการ ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ สนามไชย กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ นายนพดล  ค าพร  กรรมการ 
นางสาวรัตยา    ร่างกายดี กรรมการ สภานักเรียน  ๒๐ คน 

นางธัญญา สติภา   กรรมการและเลขานุการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ี ๑. จัดพิมพร์ายช่ือตัวแทนพ่อกับประธานในพิธี เพื่อจัดพมิพเ์กียรตบิัตรและรบัลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรม 
 ๒. จัดพิมพเ์กียรตบิัตรและใสก่รอบรปูมอบให้ตัวแทนพอ่ที่มาร่วมงาน 
 ๓. จัดล าดับตัวแทนพอ่เข้านั่งประจ าทีเ่พื่อเตรียมรับเกียรติบตัร 

๔. เชิญตัวแทนพ่อของนักเรียนรับเกียรติบัตร 
๕. สภานักเรียนน าตัวแทนพอ่นั่งประจ าที่เตรียมรับมาลัยกร 
๖. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและรับลงทะเบียน 
 นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด ประธานกรรมการ 
 นางสาวศศิธร  เมืองมูล  รองประธานกรรมการ 
นางสาวณิชานันท์ ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการ นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ กรรมการ 
นางสาวศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ นางสาวเกศินี จันทร์ครบ กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ์ โพธ์ิเขียว กรรมการ 
 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ต้อนรับตัวแทนพ่อ รับของว่างและเครื่องดื่มที่ห้อง conference และกลัดดอกไม้ให้แก่ตัวแทนพ่อ 

    และแขกผู้มีเกียรติ 
 ๒. รับลงทะเบียน และเชิญแขกร่วมพิธี  ณ  สนามเอนกประสงค์ 
 ๓. เชิญตัวแทนพ่อร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 
 นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์ อ้วนล่ า กรรมการ นางสาวสุทธิดา แซ่หลอ่ กรรมการ
นางสาวณัฐวดี โพธิจัก กรรมการ นางสาวจญีาพัชญ ์ แก้มทอง กรรมการ
นางสาวกมลลกัษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นักพัฒนา  กรรมการ 
 นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 นายนิธิภัทธ์ สร้อยเช้ือด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับตัวแทนพ่อทุกห้องเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 ๒. ประสานงานฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเครื่องน้อย
พระบรมฉำยำลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 
นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ นางสาวอโนชา โปซิว กรรมการ 
นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ นักพัฒนาทกุคน  กรรมการ 
 นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม 
 ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
 ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา กรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 ๔. จัดสถานที่การแสดงดนตรีไทย 

๕. จัดเก้าอี้ส าหรับตัวแทนพ่อและครูที่เข้าร่วมพิธี 
 ๖. จัดเตรียมชุดกรวดน้ า จ านวน ๔ ชุด 
 
๒.๙ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก กรรมการ นายก าพล จางจะ กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
 นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
 
๒.๑๐ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
 นางมลิวรรณ อันพิมพ ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา กรรมการ นายชนินทร ์ บัวแจ้ง กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ กรรมการ 
 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
 ๒. น าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง “รักพ่อ” 
 ๓. จัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียนถือพานค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน 
 
๒.๑๑ คณะกรรมกำรวงโยธวำทิตและดนตรีไทย 
 นางสาวชลิตา บุญรกัษา  ประธานกรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ รองประธานกรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นายรุ่งรดิศ จันทรจ์ าปา กรรมการ 
 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 
 ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลงรักพ่อ  
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๒.๑๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดง 
 นางสาวชลิตา บุญรกัษา  ประธานกรรมการ 
 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
 นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ 
 ๒. ประสานงานจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายกับฝ่ายพิธีกรและฝ่ายด าเนินการ 
 

๒.๑๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 
 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ 
 นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายธุรการ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ๒. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 
๒.๑๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
 นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ 
 นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้ำท่ี ๑. จัดท าคิวอาร์โค้ดแบบประเมินการจัดกิจกรรมแจกให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
สั่ง   ณ  วันที่  ๒๒  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 
(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
  



-๗- 

 
กิจกรรมงานแสดงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
วันพุธท่ี ๔  ธันวำคม ๒๕๖๒  ณ สนำมอเนกประสงค์ 

******************************************* 
พิธแีสดงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำต ิ
เวลา  ๐๗.๐๐ น. - ตัวแทนพ่อลงทะเบียนทีห่้อง conference และรบัอาหารว่าง เครื่องดื่ม  

- ฝ่ายปฏิคมกลัดดอกพทุธรักษาใหก้ับตัวแทนพ่อ 
เวลา  ๐๗.๔๕ น. - กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง 
เวลา  ๐๘.๐๐ น. - พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

- ประธานในพิธี ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร แขกผู้มเีกียรติและตัวแทนพ่อเข้าร่วมกจิกรร 
  ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป 

เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธี  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม    
  ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
  บพิตร 
- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง 
  กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
- ประธานในพิธีอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

  - นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
  - นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
  - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนพ่อที่มาร่วมงาน 
  - ผู้แทนพ่อและนักเรียนมานั่งประจ าที่ที่จัดเตรียมไว้ 
  - ตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรู้สึก 
  - ผู้แทนนักเรียนอ่านค าประพันธ์ยกย่องพระคุณพ่อ 

- การแสดงของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  - พิธีบูชาพระคุณพ่อ (นักเรียนร่วมร้องเพลง “รักพ่อ” พร้อมน ามาลัยกรกราบพ่อ) 
  - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” 
  - ประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน 
 

 
 
กำรแต่งกำย ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาว หรอืชุดข้าราชการแขนยาว 
  ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการแต่งกายชุดสุภาพสีเหลืองสวมชุดสูทโรงเรียน 
  ๓. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน  


