
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๗ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๗ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก มีความมุ่งมั่นในการปลูกจิตส านึกนักเรียนให้เห็นถึงความส าคัญในความ
จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     
ในวันศุกร์ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อให้การด าเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านบางจากจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ อ านวยการในการจัดกิจกรรมและด าเนินการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
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 นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  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 
๒.๑๗ 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 นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

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

มีหน้ำที่ ด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
  

๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน 
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 นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นายอัมพร นันนวล  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 นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 



๓.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ๓.๒๑ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 

๓.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

  ๓.๒๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ 
  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๔ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

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

๔.๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ 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 นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๔.๒๑ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๔.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

  ๔.๒๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๗ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ



๕. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง 
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ           

         ๕.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๕.๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดงและเตรียมการแสดงของนักเรียน  

 
๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 

๖.๑ นางสาวจุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

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

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ  
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรประชำสัมพันธ์ และเคร่ืองเสียง 
 ๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พร้อมด าเนินพิธีการ
ตามข้ันตอน     

 

๘. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน (กำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์) 
  ๘.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๘.๔ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๘.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๘.๗ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๘.๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๐ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๘.๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๘.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๘.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๘.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๘.๒๑ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๘.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

  ๘.๒๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๒๗ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

  ๙.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  ๙.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  
  ๒. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้  
 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ  
 

                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 

 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ  
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๗ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ พร้อมกัน 
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพธิี เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์  
       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
       มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
            บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

           ถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร    
             รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช      
             สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารม ี

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมท้ังคณะครูและนักเรียน 
     - เสร็จพิธี 
     - ชมการแสดงของนักเรียน ช่ือชุด “ร่มฉัตร” 
 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันท าความ    
        สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนละชุมชนใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
 
 
 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ สวมเส้ือสีเหลือง 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน คือ สวมเส้ือสีเหลือง 
 

 
 
 
 



 ค ำกล่ำวถวำยรำชสดุดี 

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
พระชนมพรรษำ ๖๗ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒  

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
          ข้าพพุทธเจ้า นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วย คณะครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ล้วนมีความปล้ืมปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
(พระ-บำด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รำ-มำ-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หำ-วะ-ชิ-รำ-ลง-กอน /
มะ-หิ-สอน-ภู-ม-ิพน-รำด-ชะ-วะ-รำง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด / สะ-หยำม-มิน-ทรำ- 
ทิ-เบด-รำด-วะ-โร-ดม / บอ-รม-มะ-นำด-ถะ-บอ-พิด / พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้ำ-เจ้ำ-อยู่-หัว) 
          ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ซึ่งเป็นวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๗ 
พรรษา ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างปลาบปล้ืมปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์        
แ ห่ งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พร้ อ ม ทั้ ง เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ป รม าภิ ไ ธ ย  พร ะ บ าท สม เ ด็ จ พ ร ะ วชิ ร เ ก ล้ า
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี       
          ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศเวลา ก าลังพระวรกาย ก าลังพระปัญญา และก าลังพระ
ราชทรัพย์ ปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราฎร ์
ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา ยังความ
ผาสุกมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ 
ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง 
          ในศุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วย
จตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธภัยและอุปัทวันตรายใดๆ       
ทรงพระเกษมส าราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทอง   
ของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร 
         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 

เพลงสดุดีจอมรำชำ  
 

ถวำยบังคมจอมรำชำ 
พระบุญญำเกริกฟ้ำไกล 
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ศูนย์รวมใจชำวไทยสมัครสมำน 
 

ถวำยพระพรองค์รำชินี 
คู่บำรมีองค์รำชัน 

ขอพระองค์ทรงเกษมส ำรำญ 
งำมตระกำรเคียงขัตติยะไทย 

 
อุ่นไอจำกฟ้ำเรืองรอง 

แสงทองส่องมำ ไพร่ฟ้ำต่ำงสดใส 
มหำรำชำ รำชินี มิ่งขวัญปวงชนชำวไทย 

เทิดไท้พระภูวไนย ถวำยใจสดุดี 
 


