
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ที่ ๕๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธถีวำยพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก มีความมุ่งมั่นในการปลูกจิตส านึกนักเรียนให้เห็นถึงความส าคัญในความ
จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านบางจากจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางจุฬารตัน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ อ านวยการในการจัดกิจกรรมและด าเนินการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางปิยภร โพธ์ิงาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๒.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสุรินพร พานิชย ์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๒.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๔ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
  

๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นางปิยภร โพธ์ิงาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๓.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๓.๑๔ นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๓.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๓.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสุรินพร พานิชย ์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๓.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางจุฬารตัน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๔.๕ นางปิยภร โพธ์ิงาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๔.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๔.๑๔ นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๔.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๔.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๑๘ นางสุรินพร พานิชย ์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 



๔.๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
  ๔.๒๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
 
๕. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดงและแต่งตัวนักแสดง ประกอบด้วย 

๕.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ           
๕.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

         ๕.๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ฝึกซ้อมการแสดง เตรียมการแสดงของนักเรียนและแต่งหน้า แต่งตัวนักแสดง  

 
๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ประกอบด้วย 

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

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

มีหน้ำที ่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ  
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรประชำสัมพันธ์ และเครื่องเสียง 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 
มีหน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พร้อมด าเนินพิธีการ

ตามขั้นตอน     
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒ นางจุฬารตัน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล  
  ๒. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  



ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และ
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ
ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                           สั่ง ณ วันที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ  
                      (นายตรี ศตสังวตัสร)์ 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดกำรจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ณ ลำนอเนกประสงคโ์รงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทกุระดับช้ัน เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ พร้อมกัน 
พิธีทางสงฆ์ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.   - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก    

           พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.   - พระสงฆ์ ๙ รูป มาถึงลานพิธี 

 ๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
     - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 

      - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกล่าวค าอาราธนาศีล 
      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล  
       - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน  
       - พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  
      - พระสงฆ์อนุโมทนา  
       - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ า 
       - เสร็จพิธทีางสงฆ์ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.   - ประธานในพิธี เปิดกรวย และวางพานพุ่มเงิน-ทอง ถวายราชสักการะต่อหน้า 
                พระฉายาลักษณส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
                                        พันปีหลวง  
     - ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางพานพุ่มเงิน-ทอง ถวายราชสักการะต่อหน้า 
                พระฉายาลักษณส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
                                        พันปีหลวง  
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวสยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

           กล่าวค าอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ ์ 
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมแีละเพลงสดุดีพระแม่ไทย 
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งคณะครแูละนักเรยีน 
 



๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.   - ชมการแสดงของนักเรียน จ านวน ๓ ชุด 
       การแสดงชุดที่ ๑ ชื่อชุด “ร าถวายพระพร พระพันปีหลวง” 
       การแสดงชุดที่ ๒ ชื่อชุด “เทิดพระเกียรติพระราชชนนีพระพันปีหลวง” 
       การแสดงชุดที่ ๓ ชื่อชุด “รักแม่เท่าฟ้า” 
๑๑.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.   - การมอบทุน “กองทุนแม่ของแผ่นดนิ” ประจ าปี ๒๕๖๓ 

     - เสร็จพิธ ี
 
 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ สวมเสื้อฟอร์มสีฟ้าตัวใหม่ 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน คือ สวมเสื้อสีฟ้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำกล่ำวอำศิรวำทถวำยสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

ขอเดชะ ฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม 
          ข้าพพุทธเจ้า นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู
บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัส เป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ        
ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลี    
พระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่ออ านวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร
ผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของ    
พสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า  แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนตลอดมา  

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ี   
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต น าคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่
ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งน้ี ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้   

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

 

 



 

 

 

เพลงสดุดพีระแม่ไทย  
 

โลกสดุดี พระปรี ชำชำญ 

รำษฎร์สุขสรำญ เพรำะพระบำรมี 
สิริกิติ์เกริกฟ้ำ สุดแดน แผ่นดินนี้ 

พระพันปี หลวงมิ่ง ขวัญไทย 
 

ใต้ฝ่ำละอองฯ ผองไทย บูชำ 

ใต้ร่มบุญญำ พร้อมเพียง ภูมิใจ 

จุดเทียนแซ่ซ้อง ส่องเมือง สว่ำงไสว 

ไทยเทิดไท้ ถวำยพระพร 
 

ศูนย์รวมใจปวงประชำ ศิลปำชีพอมร พสก นิกรภักดี 
พระเมตตำเติมใจ คุ้มครองไทย สุขศรี 

สดุด ีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ 
 

(ร้องซ้ ำอีก 1 รอบ) 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

เพลงสดุดพีระแม่ไทย  
 

โลกสดุดี พระปรี ชำชำญ 

รำษฎร์สุขสรำญ เพรำะพระบำรมี 
สิริกิติ์เกริกฟ้ำ สุดแดน แผ่นดินนี้ 

พระพันปี หลวงมิ่ง ขวัญไทย 
 

ใต้ฝ่ำละอองฯ ผองไทย บูชำ 

ใต้ร่มบุญญำ พร้อมเพียง ภูมิใจ 

จุดเทียนแซ่ซ้อง ส่องเมือง สว่ำงไสว 

ไทยเทิดไท้ ถวำยพระพร 
 

ศูนย์รวมใจปวงประชำ ศิลปำชีพอมร พสก นิกรภักดี 
พระเมตตำเติมใจ คุ้มครองไทย สุขศรี 

สดุดี พระแม่ไทย ทรงพระเจริญ 
 

(ร้องซ้ ำอีก 1 รอบ) 
 

 
 
 
 
 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธถีวำยพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสอืค ำส่ังโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๕๙ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วนัที่ ๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธ์ิงาม คร ูค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ คร ูค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล คร ูค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ คร ูค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ คร ูค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว คร ูค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ คร ูค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย์   เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครธูุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน ์ ครูอัตราจ้าง  

 

 
 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธถีวำยพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสอืค ำส่ังโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๕๙ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วนัที่ ๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓  
๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 

 
 

 
 
 
 
 


