
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 

 

ด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน  โรงเรียนบ้านบางจาก จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระ
เกียรติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครชู านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา และดูแลประสานงาน การจัดการทัว่ไป 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
  ๒.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๒.๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๘ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



๒.๑๖ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๒๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ตดิต่อประสานงานการจัดกิจกรรม 

  
๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน 

  ๓.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

                   ๓.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๒ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๓.๒๓ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้ารว่มกิจกรรมให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 
 



๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่
๔.๑ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๔ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๔.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๔.๗ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๘ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๖ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๔ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๔.๒๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะกับการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

 
๕. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง 

๕.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครู ผู้ชว่ย   รองประธานกรรมการ           

         ๕.๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง                กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๕.๕ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดงและเตรียมการแสดงของนักเรียน  

 
 
 



๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
๖.๑ นางสาวจฬุารตัน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

         ๖.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๖.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตาม
หมายก าหนดการ  
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกรประชำสัมพันธ์ และเครื่องเสียง 
  ๗.๑ นายประวตัิ  ทาสะโก ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๗.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธแ์ละจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจดักิจกรรม พร้อมด าเนินพิธกีารตาม
ขั้นตอน     
 

๘. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน (กำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์) 
  ๘.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                   ๘.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๘.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๘.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๘.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๙ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๘.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๘.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๘.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๘.๒๑ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๘.๒๒ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๘.๒๓ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม ออกแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
  ๙.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
  ๙.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนค าปฏิญาณตน     
  2. จัดเตรียมออกแบบประเมินความพึงพอใจ 
  3. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและส่ง สพป.สป.เขต 1     

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ  
 

                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ   

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวร้องเพลงชาต ิสวดมนต์ พร้อมกัน 
(ภาคเช้า) : 
พิธีทางสงฆ์ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.   - ท าบุญตักบาตรพระสงค์ จ านวน ๙ รูป   
     - ประธานในพิธ ีโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก    

           จดุธูปเทียน บูชาพระรตันตรัย 
      - พธิีกรอาราธนาศีล 
      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล / ประธานรับศีล  
       - ผู้ร่วมพธิีรับศีลพร้อมกนั  
       - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  
       - ประธานในพิธกีรวดน้ า 
       - พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร  
      - เสร็จพิธ ี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพิธ ีนายตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       ถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนค าปฏิญาณตน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ 
                สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     - ผู้รว่มพธิีรว่มกันร้อง เพลงสรรเสริญพระบารม ีและเพลงสดุดีจอมราชา 
     - การเดินสวนสนามของลูกเสือ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.   - การแสดงของนักเรียน ชื่อชุด “ร าขวัญชาติ ธงชยั” 
 
(ภาคบ่าย) : 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสาลกูเสือ เนตรนาร ีและบุคลากรทางการลกูเสือ รว่มกันท าความ    
        สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
 
 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คอื แต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนาร ี
     - การแต่งกาย ของนักเรยีน คือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี
 
 



แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
ค ำช้ีแจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง (ตาราง) ที่ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่าน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
   คร ู
   นักเรียน 
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตอนที่  ๒  ความคดิเห็นเกี่ยวกับการจดัพธิีเฉลิมพระเกียรต ิ
 

ประเด็นกำรประเมิน  
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  สถานที่จัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม      
๒.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมมคีวามเหมาะสม      
๓.  กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความเหมาะสม      
๔.  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๕.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกจิกรรมในครั้งนี้      
๖.  การจัดเวทีมีความเหมาะสม  สวยงาม      
๗.  ความพร้อมของเครือ่งเสียง  ในพิธกีาร      
๘.  ความประทับใจของนักเรียนต่อการจัดพิธีเฉลิม    
     พระเกียรต ิ

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


