
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 

---------------------------- 

           เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ในวันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียน 

วชิรธรรมสาธิต จึงกําหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกรที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

   นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 

   นายสมชัย กองศักดิ์ศร ี กรรมการ 

   นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 

   น.ส.ภรณกมนส ดวงสุวรรณ กรรมการ 

   นางปานทิพย สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษา ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานฝายกิจกรรม 

   นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

   น.ส.นฤมล รับสง  รองประธานกรรมการ 

   น.ส.พิกุลทา หงษทอง รองประธานกรรมการ    

นายสุมังครัตน โคตรมณี กรรมการ  นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ  

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ สันตวงษ กรรมการ  

นายอภิวัฒน บุญออน กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 

นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  นายชัยวัฒน ผองสังข  กรรมการ 

น.ส.กมลรัตน ตระกูลสถิตยมั่น กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 

นายศิรณัฏฐ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ  นางบุญเยี่ยม พิทักษวงศ กรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากูร กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท แดนวงศ  กรรมการ 

นางอาภาภรณ อริวัน กรรมการ  นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ กรรมการ  

นายสัณห พินิจมณีรัตน กรรมการ  นางจันทรเพ็ญ จันทรทอง กรรมการ  

นายนพดล    คําพร     กรรมการ  นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  

น.ส.พรวล ี    สุขสะอาด    กรรมการ  นายอติวรรตน พันธุวงศ  กรรมการ 

น.ส.อัญชนา    แซจิว     กรรมการ  น.ส.จิระภา ชินภักดี  กรรมการ 

น.ส.ฌัชชา    ปญญาเมา    กรรมการ  น.ส.อรวรรณ พันธภัครินทร กรรมการ 
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น.ส.สธุิดา    ดานซาย    กรรมการ  น.ส.จิราพร เวียงชนก กรรมการ 

น.ส.โสภิดา    ไชยวรรณ    กรรมการ  วาที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ 

น.ส.ณิชา    แสงทอง     กรรมการ 

น.ส.อโนชา โปซิว กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ วางแผนการจัดงานและกํากับการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค 

 

๒.๑ คณะกรรมการฝายพิธีการถวายพระพรชัยมงคล 

   นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ  

น.ส.กมลรัตน ตระกูลสถิตยมั่น กรรมการ  นายนพดล คําพร  กรรมการ 

นายชนเมธี ศรีสะเทือน กรรมการ  นายสุมังครัตน โคตรมณี กรรมการ 

นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 

น.ส.วชริาภรณ สันตวงษ กรรมการ  นายอภิวัฒน  บุญออน   กรรมการ 

นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  น.ส.พิกุลทา  หงษทอง กรรมการ  

น.ส.ภัทรนันท แดนวงศ กรรมการ  

น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลววงศ กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ ๑. ศึกษารปูแบบวิธีการที่ถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๒. ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลใหถูกตองและเหมาะสม 

 ๓. จัดและดูแลนักเรียนใหเขารวมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอยางเปนระบบเรียบรอย 

 ๔. ประสานรายชื่อตัวแทนวางพานพุมและคณะกรรมการนักเรยีนเชิญพานพุม 

  ๕. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวของเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค 

๒.๒ คณะกรรมการฝายจัดเตรียมคําถวายพระพรชัยมงคล, สมุดลงนามถวายพระพร 

   นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

   น.ส.พิกุลทา หงษทอง รองประธานกรรมการ 

        น.ส.สมฤด ีเจียรสกุลววงศ กรรมการ   

น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ ๑. จัดเตรียมคําถวายพระพรชัยมงคล 

 ๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรสําหรับคณะครู นักเรียน และลูกจางประจํา ณ หองกลุมบริหารงาน 

     งบประมาณและบริเวณสนามอเนกประสงค 

 ๓. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรใหเรียบรอย 

 ๔. ประสานงานแกบุคคล และฝายตาง ๆ เพื่อใหการลงนามถวายพระพรดําเนินไปดวยความถูกตอง เหมาะสม 

       และสวยงาม 
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๒.๓ คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ตกแตงเวทีตัวอักษร โตะหมูบูชา และพานพุมเงิน – พุมทอง 

นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

   น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ รองประธานกรรมการ 

      นักพัฒนาทุกคน   กรรมการ 

นายจักรกฤษณ แกวลําหัด กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ ๑. จัดสถานที่ใหเรียบรอยเหมาะสม, จัดโตะลงนามถวายพระพรหนาเวที 

 ๒. ตกแตงไมดอกและประดิษฐผาเวทีใหสวยงาม 

 ๓. จัดโตะหมูบูชา จัดเตรียมพานพุมเงิน – พุมทอง และกรวยถวายพระพร 

 

๒.๔ คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

นายสุวิท ปนอมร  ประธานกรรมการ 

นายกําพล     จางจะ        กรรมการ   นายภาคภูม ิ แกวเย็น  กรรมการ   

นายสุริยา ทรัพยเฮง กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ ๑. บันทึกภาพกจิกรรม 

 ๒. จัดเตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา สําหรับเปดในพิธี 

 ๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝายดําเนินการใหไดภาพเหมาะสม 

 ๔. จัดทําตัวอักษร ตกแตงเวทีใหเรียบรอย โดยใชขอความวา 

 

 

 

 

 

   

๒.๕ คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร 

น.ส.ลาวัลย คงแกว  ประธานกรรมการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา กรรมการ  นายสมพร โพธิ์ศรี   กรรมการ 

นายชัยวัฒน ผองสังข กรรมการ  นายนักขตฤกษ ภูระหงษ กรรมการ 

น.ส.อนสุรา สุขสุคนธ กรรมการ  นางทิพยจันทร หงษา  กรรมการ 

 นายชนินทร บัวแจง กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ ๑. เปนพิธีกรดําเนินรายการตามกําหนดการ 

 ๒. ฝกซอมพิธีการและฝกซอมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

๓. นํารองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา 

 

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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๒.๖ คณะกรรมการฝายประเมินผล 

น.ส.อโนชา โปซิว  ประธานกรรมการ 

น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ ๑. จัดทําคิวอารโคดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกใหผูเขารวมงานและนักเรียน 

 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลใหฝายบริหารรับทราบ 

 

   ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เปนไปตามกรอบการปฏิบัติงาน

อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหเกดิผลดีแกโรงเรียนและทางราชการตอไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่   ๑๕   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

( นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กําหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 

วันศุกรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สนามอเนกประสงค 

******************************************* 

 

เวลา  ๐๖.๓๐ น.  - ครู ลูกจางประจํา ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหนาหองกลุมบริหารงบประมาณ 

เวลา  ๐๗.๓๐ น.  - กิจกรรมเคารพธงชาติ 

เวลา  ๐๘.๐๐ น.   - ผูแทนครู ผูแทนลูกจางประจํา คณะกรรมการนักเรียน ถวายพาน พุมเงิน พุมทอง 

   - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธ ี

   - ประธานถวายพานพุมเงิน พุมทอง เปดกรวยถวายความเคารพ 

   - ประธานกลาวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ 

   - เปดเพลงสรรเสริญพระบารม ี

   - รวมกันรองเพลงสดุดีจอมราชา     

   - ประธานลงนามถวายพระพร 

    

 

 
 

การแตงกาย ๑. ครูและพนักงานราชการแตงกายชุดปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

    พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม  

    ๒๕๕๕ คูกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

  ๒. ครูอัตราจาง เจาหนาที่ นักพัฒนา แตงกายชุดสุภาพสีเหลือง 

  ๓. นักเรียนใหใสชุดนักเรียน  

 

หมายเหตุ ๑. คณะครผููรับผิดชอบกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและตัวแทนนักเรียนรับทุนการศึกษา  

    เขาแถวบนหอประชุม 

๒. ครูที่ปรกึษาและนักเรียนทํากิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

    ณ หองเรียนที่ปรึกษาของตนเอง   

 

 

 

 

 



เพลงสรรเสริญพระบารมี 

 

 
ขาวรพุทธเจา  เอามโนและศิรกราน 

 

นบพระภูมิบาล   บุญญะดิเรก 

 

เอกบรมจักริน   พระสยามินทร 

 

พระยศย่ิงยง    เย็นศิระเพราะพระบรบิาล 

 

ผลพระคุณ ธ รักษา  ปวงประชาเปนศุขสานต 

 

ขอบันดาล    ธ ประสงคใด 

 

จงสฤษดิ์    ดังหวังวรหฤทัย 

 

ดุจจะถวายชัย ชโย! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงสดุดีจอมราชา 

 
ถวายบังคมจอมราชา 

พระบุญญาเกริกฟาไกล 

ธ ทรงเปนรมโพธิร์มไทร 

ศูนยรวมใจชาวไทยสมัครสมาน 

  

ถวายพระพรองคราชินี 

คูบารมีองคราชัน 

ขอพระองคทรงเกษมสาํราญ 

งามตระการเคียงขัตติยะไทย 

  

อุนไอจากฟาเรืองรอง 

แสงทองสองมา ไพรฟาตางสดใส 

มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย 

เทิดไทพระภูวไนย ถวายใจสดุด ี

 

(รองซ้ําอีกครั้ง) 

   


