
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๘ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก มีความมุ่งมั่นในการปลูกจิตส านึกนักเรียนให้เห็นถึงความส าคัญในความ
จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดพิธี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ท่ี  ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านบางจากจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
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 ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสมพิศ สินเปรม  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 ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นางสมพิศ สินเปรม  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 ประกอบด้วย 
  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. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดงและแต่งตัวนักแสดง ประกอบด้วย 
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 ฝึกซ้อมการแสดง เตรียมการแสดงของนักเรียนและแต่งหน้า แต่งตัวนักแสดง  

 
๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ประกอบด้วย 

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 ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

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

  ๗.๔ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พร้อมด าเนินพิธีการ

ตามข้ันตอน     
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๘.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  
  ๒. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้  
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
 

              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 



ก ำหนดกำรจัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ท่ี ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ พร้อมกัน 
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพธิี เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์  
       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวสยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

           กล่าวค าอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย 
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมท้ังคณะครูและนักเรียน 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.   - ชมการแสดงของนักเรียน จ านวน ๒ ชุด 
       การแสดงชุดท่ี ๑ ช่ือชุด “ฉุยฉายสิริกิต์ิ” 
       การแสดงชุดท่ี ๒ ช่ือชุด “พระแม่เจ้าในดวงใจ” 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.   - การมอบทุน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
     - เสร็จพิธี 
 
 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ สวมเส้ือฟอร์มสีฟ้าตัวใหม่ 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน คือ สวมเส้ือสีฟ้า หรือวิถีพุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำกล่ำวอำศิรวำทถวำยสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ท่ี ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 
 
ขอเดชะ ฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม 
          ข้าพพุทธเจ้า นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วย คณะครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ล้วนมีความปลาบปล้ืมปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ        
ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ      
เพื่ออ านวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้    
ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ  
น้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร      
และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา  

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้   
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต น าคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่
ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้   

             “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์       
พร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ         
แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพร 
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมส าราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาล (จิ-รัด-ถิ-
ติ-กาน) เทอญ” 

                ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
 

 
 



 
 

เพลงสดุดีพระแม่ไทย  
 

โลกสดุดีพระปรีชำชำญ 
รำษฎร์สุขสรำญเพรำะพระบำรมี 
สิริกิติ์เกริกฟ้ำสุดแดนแผ่นดินนี ้

พระพันปีหลวงมิ่งขวัญไทย 
 

ใต้ฝ่ำละอองฯ ผองไทยบูชำ 
ใต้ร่มบุญญำพร้อมเพียงภูมิใจ 

จุดเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองสว่ำงไสว 
ไทยเทิดไท้ถวำยพระพร 

 
ศูนย์รวมใจปวงประชำ ศิลปำชีพอมร พสกนิกรภักดี 

พระเมตตำเติมใจคุ้มครองไทยสุขศรี 
สดุดีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ 

 
(ร้องซ้ ำอีก 1 รอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย  

 

โลกสดุดีพระปรีชำชำญ 
รำษฎร์สุขสรำญเพรำะพระบำรมี 
สิริกิติ์เกริกฟ้ำสุดแดนแผ่นดินนี ้

พระพันปีหลวงมิ่งขวัญไทย 
 

ใต้ฝ่ำละอองฯ ผองไทยบูชำ 
ใต้ร่มบุญญำพร้อมเพียงภูมิใจ 

จุดเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองสว่ำงไสว 
ไทยเทิดไท้ถวำยพระพร 

 
ศูนย์รวมใจปวงประชำ ศิลปำชีพอมร พสกนิกรภักดี 

พระเมตตำเติมใจคุ้มครองไทยสุขศรี 
สดุดีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ 

 
(ร้องซ้ ำอีก 1 รอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


