
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พระบรมรำชินี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ด้วยในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โรงเรียนบ้านบางจาก จึงได้ก าหนด
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้น ในวันศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  ๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา และดูแลประสานงาน การจัดการท่ัวไป 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

 

 



๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 

  ๒.๒๒ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

  ๒.๒๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม 
  

๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๓.๒๐ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

  ๓.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 



๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๔.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๔.๑๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๒๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๒๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
 

 ๕. คณะกรรมกำรตกแต่งโต๊ะประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จับผ้า ตกแต่งโต๊ะประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 

๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
๖.๑ นางสาวจุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๖.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๖.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ  
 

 

 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรประชำสัมพันธ์ และเคร่ืองเสียง 
  ๗.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๗.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พร้อมด าเนินพิธีการตาม
ขั้นตอน     

 

๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
  ๘.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
  ๘.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมถ้อยค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
  ๒. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้  

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พระบรมรำชินี 

ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ท่ี ๓๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ พร้อมกัน 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพธิี เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์  
       สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       ถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
                              พระบรมราชินี 
     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารม ี
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมท้ังคณะครูและนักเรียน 
 
 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ สวมเส้ือสีม่วง 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน คือ แต่งกายตามวันปกติ (เส้ือวิถีพุทธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถ้อยค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล 
แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำ พระบรมรำชิน ี

ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบำ้นบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 

ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลพระกรณุำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท 

วันที่ ๓ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยตรี  ศตสังวัตสร์  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
บำงจำก ต่ำงปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญำบำรมี ที่ทรงได้รับกำร
สถำปนำเฉลิมพระเกียรติยศ  เป็นสมเด็จพระนำงเจ้ ำฯ พระบรมรำชินี              
พระเกียรติยศสมบูรณ์ตำมโบรำณรำชประเพณี 

ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจเป็นอเนกประกำร 
ปฏิบัติงำนถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ด้วยพระรำชวิริยอุตสำหะ และ
ควำมจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชำสำมำรถด้ำนกำรทหำรเป็นที่ประจักษ์แก่ผอง    
พสกนิกร 

ในโอกำสอันเป็นมงคลยิ่งนี้   ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำน    
ถวำยพระพรชัยมงคล ขออำนุภำพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกล    
ปกอภิบำลประทำนพร ให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์
สวัสดิมงคล พระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงพระเกษมส ำรำญ สถิตเป็นมิ่งขวัญ     
แห่งปวงประชำสถำพร ตรำบกำลนำน 

 
                           ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม  

 
 
 
 
 
 
 


