
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๘๗ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติ โรงเรียนบ้านบางจาก จึงก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ           ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการ ก ากับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 

 



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

๒.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย ์- คณิต สพป.สป.เขต ๑    กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๓ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
๓.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  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 นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.  กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ - คณิต สพป.สป.เขต ๑    กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๓.๒๓ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ี และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ประกอบด้วย 

๔.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดหา จัดท าค ากล่าวรายงาน / ค ากล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
๕. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๕.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ จัดล าดับพิธีการ ล าดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง 

 
 



๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ ประกอบด้วย 
๖.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียน บรรเลงเพลงชาติ ส าหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๗. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๗.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๗.๕ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 

  ๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 

 ๘.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ สพป.สป.เขต ๑ 
 
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จ

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   
 

               ลงช่ือ 
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 

 
 



 
 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
       กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี 

 ๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       กล่าวค าน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
               พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 

         พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๘๙ วินาที 
     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงชาติไทย  
     - เสร็จพิธี 
 
 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ สวมใส่เส้ือสีเหลือง 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน คือ สวมใส่เส้ือสีเหลือง หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๘๗ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจุไรรัตน ์ สาลี ครูวิทย์ - คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน ์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม   
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม   
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม   
๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  

 



ค ำกล่ำวรำยงำน ต่อประธำนในพิธี 
ของ นำยวุฒิพรรณ  คณำญำติ  

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก วันพุธท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
************************************************* 

    กราบเรียนท่านประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
ข้าพเจ้า  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
วันชาติ และวันพอ่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณา ให้เกียรติมา
เป็นประธานในครั้งนี้ 
    เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันส าคัญวันหนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชน
ชาวไทยให้ความส าคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาต”ิ ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระ
บรม   ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี 
ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ส านักนายกรัฐมนตรี     
ได้ออกประกาศเรื่อง ก าหนดวันส าคัญของชาติไทย มีใจความส าคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560               
ว่าการก าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทย ดังนี้ 

(1) เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (2) เป็นวันชาติ และ (3) เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี      
และน้อมร าลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางจาก เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการน้อมร าลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี 



 
3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ 
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการ กล่าวค าน้อม

ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำกล่ำวน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
ของ นำยตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก  

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก วันพุธท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
************************************************* 

  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายตรี ศตสังวัตสร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อม
เพรียง ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร าลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 

          ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จ
สวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ได้ทรงด ารงมั่น อยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่น ในพระปฐมบรมราชโองการ “เรำจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข แห่งมหำชนชำวสยำม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโท อันเกิดจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเท      
พระวรกาย เพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ าทิพย์ ที่ชโลมผืนแผ่นดิน และจิตใจของพสกนิกร ให้ได้รับ
ความร่มเย็น ตลอดจนทุกครา ที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรง
พระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง เพื่อคล่ีคลายขจัดปัญหา ให้ผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี น าความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศ  
ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้พสกนิกรชาวไทย สามารถด าเนินชีวิต
ด้วยความผาสุก มั่นคง ในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงการท าหน้าที่
บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ นับเป็นแนวทางส าคัญ ที่ปวง
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา 

  แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชด าริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอก ออกผล และให้ความ
ร่มเย็น พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ที่คอยชี้น า
แนวทางในการด ารงชีวิต แก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจ ของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป 
  



  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และ
สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ 

   ในโอกาสนี้ ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมใจกัน ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที 
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