
  

  
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี ๑๓๔ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ       
พระบรมราชินี   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔๔  พรรษา 

 เนื่องในวโรกาส  วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี  มีพระชนมายุ  ๔๔  พรรษา  ในวันท่ี ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงกำหนด
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
 นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒.  คณะกรรมการดำเนินการ 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา  แช่มช่ืน           กรรมการ         นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล         กรรมการ นายอรรถพล       ยตะโคตร กรรมการ  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นายชนเมธี    ศรีษะเทือน  กรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ          นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า           กรรมการ  นางสาวพรวลี   สุขสอาด         กรรมการ 

นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้  กรรมการ นางปัทมา    รัตนจำนงค์ กรรมการ 

นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ นายชิษณุ   หนูแดง         กรรมการ  
 
 
 



 
 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์ กรรมการ นายนพดล          คำพร  กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากูร กรรมการ นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ 

นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์  กรรมการ นางอาภาภรณ์    อริวัน       กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ นางสาวจิราพร  เวียงชนก กรรมการ 
นางสาวพรวลี สุขสอาด   กรรมการ ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ          
นางสาวสีวลี       ยืนยาว            กรรมการ         นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 
นางสาวโสภา สุขนิคม            กรรมการ         นายทศพร        โอภาโส            กรรมการ 
                                  นางสาวโสภิดา         ไชยวรรณ          กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประชุมปรึกษา หารือวางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าท่ีต่าง ๆ 

๒. แก้ไขปัญหาให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการถวายพระพรชัยมงคล 
                                  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
                                  นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา  แช่มช่ืน           กรรมการ         นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล         กรรมการ นายอรรถพล      ยตะโคตร กรรมการ  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 
นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ          นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ   กรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า            กรรมการ          นายนพดล        คำพร  กรรมการ 
นางสาวสีวลี       ยืนยาว            กรรมการ          สภานักเรียน                          กรรมการ 
                                  นางสาวโสภิดา     ไชยวรรณ        กรรมการและเลขานุการ 
                                  นางสาวจิราพร    เวียงชนก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                         ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ศึกษารูปแบบวิธีการท่ีถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
           ๒. ดูแลพิธีการถวายพระพรชัยมงคลให้ถูกต้องและเหมาะสม 
           ๓. จัดและดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติอย่างเป็นระบบเรียบร้อย 
           ๔ . ประสานกับคณะกรรมการที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
ตามวัตถุประสงค์ 
 
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมคำถวายพระพรชัยมงคล, สมุดลงนามถวายพระพร 
                                 นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 
                                  นางสาวนฤมล  รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
                                  นายชนเมธี            ศรีษะเทือน   กรรมการ 
                                  นางสาวอริสา           แช่มช่ืน             กรรมการ 
                                  นางสาวจิราพร  เวียงชนก           กรรมการ 
 
 



                                  
 
                                  นายทศพร                โอภาโส             กรรมการ 
                                  นางสาวโสภิดา           ไชยวรรณ  กรรมการ 
                                  นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้              กรรมการและเลขานุการ 
                        ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรสำหรับคณะครู  นักเรียน และลูกจ้างประจำบริเวณสนาม 
              อเนกประสงค์ 
           ๒. จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน  และคำกล่าวเปิดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา 
           ๓. จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อย 
           ๔ . ประสานกับคณะกรรมการที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
ตามวัตถุประสงค์ 
 
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ตกแต่งเวที  โต๊ะหมู่บูชา และพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  
                              นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดสถานท่ีให้เรียบร้อยเหมาะสม  จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรหน้าเวที 
           ๒. ตกแต่งไม้ดอกและประดิษฐ์ผ้าเวทีให้สวยงาม 
           ๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา  จัดเตรียมพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  และกรวยถวายพระพร 
 
๒.๔  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ 
   นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
                               นางสาวเมทิตา  ชัยมา  รองประธานกรรมการ 

นายชนินทร์  บัวแจ้ง  กรรมการ  
                               นายนักขตฤกษ์             ภู่ระหงษ์           กรรมการ 

นางสาวสุธิตา               ศรียางนอก        กรรมการ 
   นายศุภชัย                  นัคราจารย์         กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรดำเนินรายการตามกำหนดการ 
           ๒. ฝึกซ้อมพิธีการและฝึกซ้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 
           ๓. นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 
 
๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา     

   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
                               นายปวิตร            สมนึก  กรรมการ  
                               นายสิทธิชัย            มาโนชญ์กุล กรรมการ 
                               นายวัชระ             เต๋งเจริญสุข กรรมการ                                     

นายจักรกฤษณ์           ชัยปราโมทย์ กรรมการ  
   นายกำพล  จางจะ  กรรมการและเลขานุการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
 
 
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดระบบแสง เสียง ดนตรีประกอบในวันท่ีมีกิจกรรม 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์โรงเรียน 
 ๔. จัดทำข้อความแสดงบนจอ LED บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ ดังนี ้
 
 
  
 
 
 
 
๒.๖   คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต 
                              นางสาวชลิตา       บุญรักษา        ประธานกรรมการ 
                                นายรุ่งรดิศ          จันทร์จำปา     กรรมการ 
                                นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงในงาน 
          ๒. จัดเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
          ๓. จัดเตรียมเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนร้องเพลงร่วมกนั 
 
๒.๗  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
    นางสาวโสภิดา      ไชยวรรณ        ประธานกรรมการ  
                                นางสาวจิราพร      เวียงชนก    กรรมการ 
                                นายทศพร            โอภาโส          กรรมการ 
   ว่าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดทำคิวอาร์โค้ดแบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 ๒. สรุปการประเมินผลและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 
  ให้ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งตามคำสั ่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบ        
การปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๒๖  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี   ๒๖  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔๔  พรรษา 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 



 

เพลงสรรเสริญพระบารมี 

 

ข้าวรพุทธเจ้า  เอามโนและศิรกราน 
 

นบพระภูมิบาล   บุญญะดิเรก 
 

เอกบรมจักริน   พระสยามินทร ์
 

พระยศยิ่งยง    เย็นศิระเพราะพระบรบิาล 
 

ผลพระคุณ ธ รักษา  ปวงประชาเป็นศุขสานต ์
 

ขอบันดาล    ธ ประสงค์ใด 
 

จงสฤษดิ์    ดังหวังวรหฤทัย 
 

ดุจจะถวายชัย ชโย! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

เพลงสดุดีจอมราชา 

 

ถวายบงัคมจอมราชา 

พระบุญญาเกริกฟ้าไกล 

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน 

  

ถวายพระพรองค์ราชิน ี

คู่บารมีองค์ราชัน 

ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ 

งามตระการเคียงขัตติยะไทย 

  

อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง 

แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าตา่งสดใส 

มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย 

เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดดุ ี

 

(ร้องซ้ำอีกครั้ง) 

 

 

  



 

ก ำหนดกำรจดังำนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนำงเจ้ำสุทิดำ  พชัรสุธำพิมลลกัษณ    

พระบรมรำชินี   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔๔  พรรษา 
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามอเนกประสงค์ 

 
เวลา  ๐๗.๓๐ น.     - กจิกรรมเคารพธงชาต ิ
เวลา  ๐๘.๐๐ น.      - คณะผูบ้รหิาร  ครูและบุคลากรทางการศกึษา  และนกัเรยีน                
                            โรงเรยีนวชริธรรมสาธติพรอ้มกนั ณ ลานอเนกประสงค ์
เวลา  ๐๘.๓๐ น.      - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

                            - ประธานถวายพานพุ่มเงนิ  พุ่มทอง  เปิดกรวยถวายความเคารพ 
                            - ผู้แทนครู คณะกรรมการนักเรียน ถวายพาน พุ่มเงิน พุ่มทอง 
                            - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ 
                            - ผู้ร่วมพิธีทุกคนร่วมกันรอ้งเพลงสรรเสริญพระบารมี 
                            - ผู้ร่วมพิธีทุกคนร่วมกันรอ้งเพลงสดุดีจอมราชา     
                            - ประธานลงนามถวายพระพร 
                            - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลงนามถวายพระพร 

         
 

การแต่งกาย ๑. ครูและพนักงานราชการแต่งกายชุดปกติขาว 
  ๒. ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี นักพัฒนา แต่งกายชุดผ้าไทย 
  ๓. นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน  
 

หมายเหตุ ๑. นักเรียน ม.๑ และ ม.๖  เข้าแถว ณ  ลานอเนกประสงค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๒ , ม.๓ , ม.๔ , ม.๕  ส่งตัวแทนครูท่ีปรึกษาห้องละ ๑ ท่านเข้า         
ร่วมกิจกรรม อีก ๑ ท่านดูแลนักเรียนทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ณ ห้องเรียนท่ีปรึกษาของตนเอง 
๓. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.๒ , ม.๓ , ม.๔ , ม.๕  ท่ีเป็นท่ีปรึกษาคนเดียวให้ดูแลนักเรียน
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ณ ห้องเรียนท่ีปรึกษาของ
ตนเอง 
๔. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
   
   

 


