
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 

ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

 
ด้วยส ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งเรื่องกำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำร

เตรียมกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑       
ณ ท ำเนียบรัฐบำล โดยมีปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ซึ่งรัฐบำลก ำหนดจัดงำนและกิจกรรมเนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร       
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๕ ธันวำคม ๒๕๖๑  

โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัด
ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. จัดกำรประกวดบอร์ดนิทรรศกำร หรือประกวดสุนทรพจน์ เรียงควำม บทควำม เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในฐำนะที่ทรงได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยพระ
รำชสมัญญำพระบิดำแห่งศำสตร์ ๙ แขนง 

๒. ให้จัดพิธีเคำรพธงชำติ และร้องเพลงชำติไทย ในวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพียงกัน 
ดังนั้น โรงเรียนบ้ำนบำงจำก จึงได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
ในวันอังคำรที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ ขึ้น ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ มำตรำ ๓๙ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงสมพิศ  สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ            ครชู ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 
๑.๔ นำงสำวจฬุำรตัน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ๑.๕ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑.๖ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๑.๗ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   อ ำนวยกำร ก ำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย
ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันพระรำชสมภพของ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำงสมพิศ สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นำงสำวจฬุำรตัน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ๒.๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๒.๕ นำงสำวปิยภร สำล ี  ครู คศ.๑   กรรมกำร  

๒.๖ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๗ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๘ นำงสำวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๙ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงสำวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒.๑๒ นำงสำวพรพิไล ธิกำร ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒.๑๓ นำงสำวอัยย ์ แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  ๒.๑๔ นำยฐำนันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมกำร 
๒.๑๕ นำงฉววีรรณ เดชเดชำ ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.๑  กรรมกำร 
๒.๑๖ นำงสำววิมลพัช หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.๑  กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงสำวจุไรรตัน์ สำล ี ครูอัตรำจำ้ง      กรรมกำร 
๒.๑๘ นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ ครูธุรกำร   กรรมกำร 
๒.๑๙ นำยวุฒิพรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๒๐ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดงำนและประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  

 
 ๓. คณะกรรมกำรตดัสนิกำรประกวด ประกอบด้วย 

๓.๑ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) ประกอบด้วย 
๑. นำงสมพศิ สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓. นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจำ้ง   กรรมกำร 
๓.๒ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (เด็กพิเศษ) ประกอบด้วย 
๑. นำงเตือนใจ สุระภำ  พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจริยำ จันทรแ์ดง พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๓. นำงจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๓.๓ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑) ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววิมลพัช หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๓.๔ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๒) ประกอบด้วย 
๑. นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงฉวีวรรณ เดชเดชำ  ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 



๓.๕ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๓) ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพรพิไล ธิกำร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๖ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดกำรเขียนเรียงควำม (ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔) ประกอบด้วย 
๑. นำยรจุน์ เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๗ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดกำรเขียนเรียงควำม (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕) ประกอบด้วย 

  ๑. นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๘ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดกำรเขียนเรียงควำม (ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๖) ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 

มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรตัดสินกำรประกวด ตำมที่ได้รับมอบหมำย และน ำผลงำนที่ชนะกำรประกวดใน
แต่ละประเภทต่ำงๆ ส่งกลับมำยังหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร เพื่อท ำกำรน ำไปจัดนิทรรศกำรต่อไป 

 
๔. คณะกรรมกำรจัดหำรำงวัล ประกอบดว้ย 

๔.๑ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ            ครชู ำนำญกำรพิเศษ                 ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๔.๓ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  กรรมกำร 
๔.๔ นำงฉววีรรณ เดชเดชำ ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๔.๕ นำงสำววิมลพัช หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 

  ๔.๖ นำงสำวจฬุำรตัน ์แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๔.๗ นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ ครูธุรกำร   กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดหำของรำงวัลส ำหรับกผู้ชนะกำรประกวด  
 
๕. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๕.๒ นำงสมพิศ สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

  ๕.๓ นำงสำวจฬุำรตัน ์แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
  ๕.๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๕.๕ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๕.๖ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๕.๗ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๕.๘ นำงสำวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๕.๙ นำงสำวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๕.๑๐ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕.๑๑ นำงสำวพรพิไล ธิกำร ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕.๑๒ นำยฐำนันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕.๑๓ นำงฉววีรรณ เดชเดชำ ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 



๕.๑๔ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  กรรมกำร 
๕.๑๕ นำงสำววิมลพัช หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๕.๑๖ นำงสำวจุไรรตัน์ สำล ี ครูอัตรำจำ้ง      กรรมกำร 
๕.๑๗ นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๑๘ นำงสำวจริยำ จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๕.๑๙ นำงเตือนใจ สุระภำ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๕.๒๐ นำงจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๕.๒๑ นำงสำวปิยภร สำลี  ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๕.๒๒ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำรว่มกิจกรรมให้อยู่ในควำมสงบ เรียบร้อย 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่ประกอบด้วย 
๖.๑ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ นำงสมพิศ สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๖.๓ นำงสำวจฬุำรตัน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ๖.๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๖.๕ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
  ๖.๖ นำงสำวปิยภร สำล ี  ครู คศ.๑   กรรมกำร  

๖.๗ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๖.๘ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๖.๙ นำงสำวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๖.๑๐ นำงสำวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๖.๑๑ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖.๑๒ นำงสำวพรพิไล ธิกำร ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖.๑๓ นำงสำวอัยย ์ แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖.๑๔ นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ ครูธุรกำร   กรรมกำร 
๖.๑๕ นำงฉววีรรณ เดชเดชำ ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๖.๑๖ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  กรรมกำร 
๖.๑๗ นำงสำววิมลพัช หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๖.๑๘ นำงสำวจุไรรตัน์ สำล ี ครูอัตรำจำ้ง      กรรมกำร 
๖.๑๙ นำงสรุินพร พำนชิย์ ช่ำงสี ๓    กรรมกำร 
๖.๒๐ นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๖.๒๑ นำงสำวจริยำ จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๖.๒๒ นำงเตือนใจ สุระภำ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๖.๒๓ นำงจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรว่ม  กรรมกำร 
๖.๒๔ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖.๒๕ นำยฐำนันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 



มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำย
วันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบ และจัดท ำป้ำย ประกอบด้วย 

๗.๑ นำงสำวจฬุำรตัน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๗.๒ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  กรรมกำร 
๗.๓ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรออกแบบ จัดท ำป้ำยให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม สวยงำม และสั่งจัดท ำ 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัท ำค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวน้อมร ำลกึในพระมหำกรุณำธิคุณ ประกอบด้วย 

๘.๑ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครู ค.ศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
๘.๒ นำงสำวจฬุำรตัน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๘.๓ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๘.๔ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๘.๕ นำงสำวปิยภร  สำลี   ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๘.๖ นำงสำวเพ็ญนภำ  สุพรรณ ครูธุรกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจดัหำ จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน / ค ำกลำ่วน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธคิุณ 
 
๙. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๙.๑ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
๙.๒ นำงสำวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธำนกรรมกำร 

 ๙.๓ นำยฐำนันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙.๔ นำงสมพิศ สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ประชำสัมพันธ์ จัดล ำดับพิธีกำร ล ำดับขั้นตอนกำรประกอบกำรจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร       
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ และจัดเตรียมเครื่องขยำยเสียง 
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค ์ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๑๐.๒ นำงสำวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมกำร 

  ๑๐.๓ นำงสำวปิยภร สำลี  ครู คศ.๑   กรรมกำร  
๑๐.๔ นำงสำวอัยย ์ แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียน บรรเลงเพลงชำติ ส ำหรับใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวัน
คล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และ   
วันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 
 
 



๑๑. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นำงสำวจฬุำรัตน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๑๑.๒ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   รองประธำนกรรมกำร 
๑๑.๓ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 

         ๑๑.๔ นำงสำวเพ็ญนภำ  สุพรรณ ครูธุรกำร                กรรมกำร 
๑๑.๕ นำงสำวปิยภร  สำลี   ครู คศ.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ บันทึกภำพกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมล ำดับข้ันตอนโดยละเอียดตำมหมำยก ำหนดกำร 
 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นำยรุจน ์เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  ๑๒.๒ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจำ้ง สพฐ.สป.๑  กรรมกำร 

 ๑๒.๓ นำงสำววิมลพัช หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
  ๑๒.๔ นำยวุฒิพรรณ คณำญำต ิ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและส่ง สพป.สป.เขต ๑     
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ  
                      (นำยตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑  

วันอังคำรท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้ำแถวร้องเพลงชำต ิสวดมนต์ พร้อมกัน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.   - ตวัแทนคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมฯ โดย นำงสมพิศ สินเปรม 
       กลำ่วรำยงำน ต่อประธำนในพิธ ี

 ๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.   - ประธำนในพิธ ีนำยตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
       กลำ่วค ำน้อมร ำลกึในพระมหำกรุณำธิคุณ ต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ ์
               พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
     - ผู้รว่มพธิีรว่มกันร้องเพลงชำติไทย  
     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่ง ต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ 
                                    พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เป็นเวลำ ๘๙ วินำที 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   - ประธำนในพิธ ีนำยตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

                                 ให้เกียรติมอบของรำงวัลแก่นักเรียนที่ชนะกำรประกวดในกิจกรรมเน่ืองในโอกำส   
                                 วันคลำ้ยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช   
                              บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 

 
 
หมำยเหต ุ     - ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
     - กำรแต่งกำย ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร คอื สวมใส่เสื้อสีเหลือง 
     - กำรแต่งกำย ของนักเรยีน คือ สวมใส่เสื้อสีเหลือง หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ค ำกล่ำวน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 

ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก วันอังคำรที่ 4 ธันวำคม 2561 

.............................................................................................................................................. 
 

 เนื่องในวันคล้ำยวันวันพระรำชสมภพ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในวันนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยตรี ศตสังวัตสร์ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ได้มำชุมนุมกันอย่ำง
พร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และน้อม
ร ำลึก ถึงพระมหำกรุณำธิคุณ อันหำที่สุดมิได้ 
         ตลอดระยะเวลำ 70 ปี แห่งกำรครองรำชย์ ตั้งแต่พุทธศักรำช 2489 ตรำบจนกระทั่ง
เสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักรำช 2559 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนำถบพิตร   ได้ทรงด ำรงมั่น อยู่ในทศพิธรำชธรรม และทรงยึดมั่น ในพระปฐมบรมรำชโองกำร 
“เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหำชนชำวสยำม” อีกทั้งทรงพระวิริย
อุตสำหะ ปฏิบัติบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจน้อยใหญ่นำนัปกำร หยำดพระเสโทอันเกิดจำกกำร   
ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกำยเพื่อประชำชน เปรียบเสมือนหยำดน้ ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและ
จิตใจของพสกนิกร ให้ได้รับควำมร่มเย็น ตลอดจนทุกครำที่ชำติบ้ำนเมืองประสบควำมทุกข์ยำก
จำกวิกฤตภัยต่ำง ๆ พระองค์ได้ทรงพระรำชทำนพระบรมรำชำนุเครำะห์ และพระรำชทำนแนวทำง
เพื่อคลี่คลำยขจัดปัญหำให้ผ่ำนพ้นไปได้ด้วยดี น ำควำมผำสุกมำสู่ประเทศและอำณำ
ประชำรำษฎร์โดยถ้วนหน้ำ 
 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กว่ำ 4,000 โครงกำร ล้วนเป็นกำรพัฒนำประเทศ
ให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ท ำให้พสกนิกรชำวไทยสำมำรถ
ด ำเนินชีวิตด้วยควำมผำสุก มั่นคงในทุกสถำนกำรณ์ของบ้ำนเมือง เจ้ำหน้ำที่ทุกภำคส่วน ได้
ตระหนักถึงกำรท ำหน้ำที่บนหลักของกำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ เพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงบูรณำกำร 
นับเป็นแนวทำงส ำคัญ ที่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ยึดถือเป็นแบบอย่ำง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เสมอมำ 
 แม้ พ ร ะบ ำทสม เ ด็ จพร ะ ปรมิ นท รมหำภู มิ พ ลอดุ ล ย เ ดช  บ รมน ำถบพิ ต ร  
จะเสด็จสู่สวรรคำลัยแล้ว แต่โครงกำรตำมพระรำชด ำริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอก ออกผล และให้
ควำมร่ม เย็น  พระบรมรำโชวำท  และพระรำชด ำรัส ในโอกำสต่ ำง ๆ ยั งคง เปรียบ 
ดุจดังแสงสว่ำง ที่คอยชี้น ำแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจ
ของเหล่ำปวงชนชำวไทยสืบไป   
 
 



 ด้วยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่ำปวงชนชำวไทย ข้ำพระพุทธเจ้ำ
ทั้งหลำย จะขอสืบสำนพระรำชปณิธำนด้วยควำมจงรักภักดี จะยึดมั่นในกำรปฏิบัติดี รักษำชำติ
บ้ำนเมือง และสร้ำงสรรค์คุณประโยชน์  แก่ประเทศชำติ และประชำชน สนองพระมหำ
กรุณำธิคุณ 
  ในโอกำสนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกัน ณ สถำนที่แห่งนี้ พร้อมใจกัน ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมร ำลึก
ถึงพระมหำกรุณำธิคุณที่หำที่สุดมิได้ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรม
นำถบพิตร  
 

................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำกล่ำวรำยงำน ต่อประธำนในพิธี 
ของ นำยวุฒิพรรณ  คณำญำติ ผู้กล่ำวแทนโดย นำงสมพิศ สินเปรม 

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก วันอังคำรที่ 4 ธันวำคม 2561 

............................................................................................................................................. 
 
        กรำบเรียนท่ำนประธำนในพิธี นำยตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
นำงสมพิศ สินเปรม เป็นผู้กล่ำวแทนนำยวุฒิพรรณ  คณำญำติ ในนำมของคณะกรรมกำรจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 ขอขอบพระคุณท่ำน
เป็นอย่ำงสูง ที่ท่ำนกรุณำ ให้เกียรติมำเป็นประธำนในครั้งนี้   
        เนื่องจำก 5 ธันวำคม ของทุกปีนับเป็นวันส ำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทรำบกันดีว่ำประชนชน 
ชำวไทยให้ควำมส ำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชำติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกำลที่ 9 แห่งรำชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 
ธันวำคม พ.ศ.2470 ภำยหลังกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ.2559 ส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้ออกประกำศ
เรื่อง ก ำหนดวันส ำคัญของชำติไทย มีใจควำมส ำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560               
ว่ำกำรก ำหนดให้วันที่ 5 ธันวำคมของทุกปี เป็นวันส ำคัญของชำติไทย ดังนี้  

1. เป็นวันคล้ำยวันเฉลิมพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล   
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

2. เป็นวันชำติ 
3. เป็นวันพ่อแห่งชำต ิ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้ำนบำงจำก จักได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี      

และน้อมร ำลึก ถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ำน โดยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกำส          
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร  วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 ขึ้น ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนบำงจำก เป็นอย่ำงดีย่ิงเสมอมำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1. เพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึก ถึงพระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 2. เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวำคม ของทุกปี 
 



 3. เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงควำมสมัครสมำนสำมัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชำติ       
 

บัดนี้ได้เวลำอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันขอกรำบเรียนเชิญท่ำนผู้อ ำนวยกำร กล่ำวค ำ
น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2561       
ขอกรำบเรียนเชิญค่ะ 
 

................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


