
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๓๔๕ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ 
******************************** 

                 เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึง
ก าหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันพฤหัสดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  (๑)   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ   ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นายสมพร สังวาระ   ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำท่ี    ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดกิจกรรม 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  นายเพชร         สาระจันทร ์ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายสุเนตร        ศรีใหญ่  กรรมการ 
นายประจักษ์ จอมทอง กรรมการ  น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน  กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์      ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ  นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ   นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ   นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ   น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ   นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ  น.ส.จุฬาลักษณ์  วงศ์ค าจันทร์    กรรมการ 
น.ส.อินทิรา       จั่นโต  กรรมการ  น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ    ชาติทองแดง กรรมการ  น.ส.อรวรรยา    ภาคค า  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์    โคตรมณี กรรมการ  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ
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นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    วางแผนการจัดงานและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรถวำยพระพรชัยมงคล 

นายพิราม ภูมิวิชิต            ประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่   รองประธานกรรมการ 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    
 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
 น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายประจักษ์ จอมทอง กรรมการ
 น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ
 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ 
 นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำท่ี ๑. ศึกษารูปแบบพิธีการที่ถกูต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๒. ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 

๓. จัดและดูแลนกัเรียนใหเ้ข้าร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรตอิย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
        ๔. ประสานงานกบัคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
๒.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมค ำอำเศียรวำท , สมุดลงนำมถวำยพระพร  
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นางวราภรณ์ สัตยมาภากร รองประธานกรรมการ 
  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ 
  น.ส.ธัญญฐ์ิตา เยาวยอด กรรมการ น.ส.อาภร    ผาลา  กรรมการ 
  นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ กรรมการ นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการและเลขานุการ 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมค าอาเศียรวาท 
  ๒. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรส าหรับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและ  ลูกจ้างประจ า  
         ณ ห้องกลุม่บริหารงบประมาณและบริเวณสนามเอนกประสงค์ 
           ๓.  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงานมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 

๔.  จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย 
๕.  ประสานงานแก่บุคคล และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใหก้ารลงนามถวายพระพรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
     เหมาะสม และสวยงาม 
๖.  ท าหนังสอืเชิญตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการ            
    เครือข่ายผู้ปกครอง  



-๓- 

๒.๓   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 
    นางล าพอง     พูลเพิม่   ประธานกรรมการ 
    น.ส.อญัชนา    แซ่จิว   รองประธานกรรมการ 
  นายพิราม     ภูมิวิชิต   กรรมการ น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง   กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ  
 นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 

นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.  ติดต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นิมนต์พระ ๙ รูป นัดหมายเวลาประกอบพิธี 
 ๒.  รับ - ส่ง พระสงฆ์ตามนัดหมาย 
 ๓.  จัดปัจจัย เครื่องไทยทาน ส าหรบัพระภิกษุ ๙ รูป 

๔.  พิธีกร ด าเนินข้ันตอนพิธีกรรมทางศาสนา 
๒.๔   คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 
    นายพิราม     ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  นายเพชร         สาระจันทร ์ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายสุเนตร        ศรีใหญ่  กรรมการ 
นายประจักษ์ จอมทอง กรรมการ  น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์      ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน  กรรมการ  คุณครูที่ปรกึษาทุกท่าน  กรรมการ
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.  ประชุม ปรกึษาหารอืก าหนดพื้นที่ให้แตล่ะคณะสี ในการรวมพลังแสดงความจงรกัภักดี  
       ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน ในคาบเรียนที่ ๘ - ๙ 
 ๒.  แบ่งพื้นที่รบัผิดชอบให้แต่ละคณะสีท าตารางระบหุ้องเรยีนที่รับผิดชอบแตล่ะพื้นที่ 
 ๓.  แจ้งนักเรียนทราบ และนัดหมายการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 

๔.  ดูแลนักเรียนในทีป่รกึษาของตนเอง ท าความสะอาดในพื้นที่ที่ก าหนด 
๕.  บันทึกภาพกิจกรรมและรายงานการจัดกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของทุกคณะสี 

๒.๕    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง รองประธานกรรมการ 

น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ  คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ  
   นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครือ่งดื่มส าหรับแขกผูม้ีเกียรติที่มาร่วมงาน 
           ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานให้ครบถ้วน 

๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.๖    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีตกแต่งเวทีตัวอักษร โต๊ะหมู่บูชำ และพำนพุ่มเงิน – พุ่มทอง 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ    หนองหัวลิง        รองประธานกรรมการ                  
น.ส.มยรุ ี มิ่งมงคล      กรรมการ       นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  นักการภารโรง   กรรมการ 

น.ส.นงพร จู่พิชญ ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.  จัดสถานที่ใหเ้รียบร้อยเหมาะสม  ,  จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวท ี
           ๒.  ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐผ์้าเวทีใหส้วยงาม 
 ๓.  จัดโต๊ะหมูบู่ชา จัดเตรียมพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และกรวยถวายพระพร 
๒.๗  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  
   นายสุวิท ปิ่นอมร        ประธานกรรมการ  
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ  
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล   กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
   นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. บันทึกภาพกจิกรรม 
           ๒. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยพรอ้มใช้งาน 

๓. ประสานงานการบันทึกภาพกับฝ่ายด าเนินการให้ได้ภาพเหมาะสม 
๔. จัดท าตัวอักษร  ตกแต่งเวทีให้เรียบร้อย เขียนค าว่า 
 

      
 
 
๒.๘  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร 
   น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ  นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  

น.ส.ลาวัลย์  คงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ๑.  เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ 
  ๒.  น าร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี 
๒.๙   คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำทิต 
                      นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
นายรุ่งรดิศ จันทรจ์ าปา กรรมการ นายโสภณ เติมโชคทรพัย ์ กรรมการ  

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตและดนตรีไทยบรรเลงในงาน 

๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในงาน 

Long Live His Majesty the King 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ 
๒๘  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

 



-๕- 

๒.๑๐  คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมกำรแสดง 
                       นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.จัดการแสดงร าถวายพระพร และการแสดงเทิดพระเกียรติ 
 ๒.ประสานงานจัดกจิกรรมในส่วนที่ได้รบัมอบหมาย กบัฝ่ายพิธีการ และฝ่ายด าเนินการ 
๒.๑๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
     น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดท าเอกสารประเมินผลการจัดกจิกรรมแจกให้ผูม้าร่วมงานและนักเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้กรรมการบริหารโรงเรียนทราบ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    ๑๓   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

     สั่ง   ณ   วันที่   ๑๓   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                 
 

 
                                (นายสมพร   สังวาระ) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๕ พรรษำ 

วันพฤหัสดีท่ี ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐   ณ  สนำมเอนกประสงค์ 
*************************************************** 

 
เวลา  ๐๖.๓๐  น. - ครู ลูกจ้างประจ า ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าห้องกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. - กิจกรรมเคารพธงชาติ 
เวลา  ๐๘.๐๐  น. - คณะกรรมการนกัเรียน  ผู้แทนลกูจ้างประจ า  ผู้แทนครู  คณะกรรมการเครือข่าย  
       ผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ข้ันพื้นฐานถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 
   - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี  
   - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์    

 - ประธานถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยถวายความเคารพ 
          - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ 
 - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
 - ข้าราชการกล่าวค าปฏิญาณ 

   - ประธานลงนามถวายพระพร 
   - การแสดงร าถวายพระพร 

 
 

 
กำรแต่งกำย ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาวปลอกแขนทกุข์ หรือชุดข้าราชการ 
  ๒. ครูอัตราจ้าง แต่งกายเสื้อสีขาว กางเกง/กระโปรงสีกรมทา่ 
   ๒. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน ห้ามใส่ชุดพละ 


