
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๗๗ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

   เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร2ท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   
เพ่ือเป4นการเทิดพระเกียรติและน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนบ�านบางจาก จึงกําหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร2ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค2
โรงเรียนบ�านบางจาก จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห(งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห(งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แต(งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ(อ
แห(งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ ดังต(อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร2  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ2 ภู(กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน2 เล(าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ      กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางจุฬารัตน2 เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและผู�ช(วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   อํานวยการ กํากับดูแล และสนับสนุนส(งเสริมการดําเนินงานแก(คณะกรรมการทุกฝIายให�
สําเร็จลุล(วงตามวัตถุประสงค2ของการดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา 
๒๕๖๓ 
 
 

 



๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณ2 ภู(กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน2 เล(าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นางปJยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๕ นางสาวศศิธร จันทร2ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวณหทัย ปLอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวอัยย2  แก�วอาชา ครูผู�ช(วย    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช(วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช(วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช(วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปาจารีย2  เศษโถ ครูผู�ช(วย    กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวจริยา จันทร2แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย2 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ2 จิระอรุณพัฒน2  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๐ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางจุฬารัตน2 เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและผู�ช(วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการจัดงานและประสานงานกับฝIายต(างๆ ให�การจัดกิจกรรมเป4นไปด�วยความเรียบร�อย  
 

๓. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบด�วย 
๓.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางจุฬารัตน2 เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายรุจน2 เล(าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๓.๕ นางปJยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๖ นางสาวศศิธร จันทร2ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวณหทัย ปLอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวอัยย2  แก�วอาชา ครูผู�ช(วย    กรรมการ 



๓.๑๐ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช(วย    กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช(วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวปาจารีย2  เศษโถ ครูผู�ช(วย    กรรมการ 

๓.๑๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๓.๑๔ นางสาวจริยา จันทร2แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๓.๑๕ นางจันทรกร วรทรัพย2 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาววราพัณณ2 จิระอรุณพัฒน2  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๓.๑๙ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๐ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช(วย    กรรมการและผู�ช(วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี และเตรียมวัสดุอุปกรณ2ประกอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล�ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๔. คณะกรรมการฝ:ายจัดทําคํากล�าวน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด�วย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ2 ภู(กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายรุจน2 เล(าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการจัดหา จัดทําคํากล(าวน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
๕. คณะกรรมการจัดทําพานพุ�มดอกไม� ประกอบด�วย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ2 ภู(กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี  จัดทําพานพุ(มดอกไม� โทนสีเหลือง จํานวน ๑ พาน สําหรับใช�ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

คล�ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓  

 
๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ< พิธีการ และเครื่องเสียง ประกอบด�วย 

๖.๑ นายรุจน2 เล(าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช(วย    กรรมการ 

๖.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 



มีหน�าท่ี  ประชาสัมพันธ2 จัดลําดับพิธีการ ลําดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
คล�ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง 

 
๗. คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม ประกอบด�วย 

๗.๑ นางจุฬารัตน2 เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวศศิธร จันทร2ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช(วย    กรรมการ 

         ๗.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๗.๕ นางปJยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช(วย    กรรมการและผู�ช(วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บันทึกภาพการดําเนินกิจกรรมต(างๆ ตามลําดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายกําหนดการ 
 
๘. คณะกรรมการฝ:ายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบด�วย 

  ๘.๑ นางจุฬารัตน2 เฟFGองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

 ๘.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม รายงานต(อผู�อํานวยการโรงเรียน หรือ สพป.สป.เขต ๑ 
 
ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต(งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีอย(างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือให�กิจกรรมดังกล(าวสําเร็จ

ลุล(วงตามวัตถุประสงค2เพ่ือให�เกิดผลดีแก(ทางราชการต(อไป พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต(บัดนี้เป4นต�นไป  
 
 

                                           สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓   
 

               ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร2) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 

 
 
 
 



 
 

กําหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร<ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ ลานอเนกประสงค<โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
พิธีวางพานพุ�มดอกไม�และพิธีถวายบังคม 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับชั้น เข�าแถวพร�อมกัน ณ ลานอเนกประสงค2โรงเรียนบ�านบางจาก 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร2  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
       วางพานพุ(มดอกไม� (จํานวน ๑ พาน) ต(อหน�าพระบรมฉายาลักษณ2พระบาทสมเด็จ 
                พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร2  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
       กล(าวถวายราชสดุดีน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
     - ประธานในพิธีและผู�ร(วมพิธีร(วมกันถวายบังคมพร�อมกัน (๓ ครั้ง) 
     - ประธานในพิธีและผู�ร(วมพิธีร(วมกันถวายคํานับพร�อมกัน (๑ ครั้ง) 
     - เสร็จพิธี 
     - นักเรียนร(วมกันบําเพ็ญประโยชน2เพ่ือถวายเป4นพระราชกุศล  
 
 
หมายเหตุ     - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต(งกาย ของข�าราชการครูและบุคลากร คือ สวมใส(เสื้อสีเหลือง 
     - การแต(งกาย ของนักเรียน คือ สวมใส(เสื้อสีเหลือง หรือแต(งเครื่องแบบนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ 
ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๓  

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๗๗ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร2 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ2 ภู(กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจน2 เล(าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน2 เฟFGองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางปJยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวศศิธร จันทร2ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๙ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปLอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย2 แก�วอาชา ครูผู�ช(วย  
๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช(วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช(วย  
๑๕ นางสาวนิดติญา  บุญพา ครูผู�ช(วย  
๑๖ นางสาวปาจารีย2   เศษโถ ครูผู�ช(วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร2แดง ครูอัตราจ�าง  
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย2 ครูอัตราจ�าง  
๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   
๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   
๒๒ นางสาววราพัณณ2 จิระอรุณพัฒน2 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํากล�าวรายงาน ต�อประธานในพิธี 
ของ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  

เน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ ประจําป3การศึกษา 2563 

ณ ลานอเนกประสงค<โรงเรียนบ�านบางจาก วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2563 
************************************************* 

    กราบเรียนท(านประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร2 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
ข�าพเจ�า  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันพระ
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+ 2562 ขอขอบพระคุณท(านเป4นอย(างสูง ท่ีท(านกรุณา ให�เกียรติมา
เป4นประธานในคร้ังน้ี 
    เน่ืองจากวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป+นับเป4นวันสําคัญวันหน่ึง เป4นท่ีทราบกันดีว(าประชนชน
ชาวไทยให�ความสําคัญเป4น “วันพ(อแห(งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระ
บรม   ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 แห(งราชวงศ2จักรี 
ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักนายกรัฐมนตรี     
ได�ออกประกาศเร่ือง กําหนดวันสําคัญของชาติไทย มีใจความสําคัญ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ2 2560               
ว(าการกําหนดให�วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป+ เป4นวันสําคัญของชาติไทย ดังน้ี 

(1) เป4นวันคล�ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (2) เป4นวันชาติ และ (3) เป4นวันพ(อแห(งชาติ โดยให�มีผลตั้งแต(วันท่ี 6 
กุมภาพันธ2 พ.ศ.2560 เป4นต�นไป 

ท้ังน้ีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ�านบางจาก จักได�แสดงออกถึงความจงรักภักดี      
และน�อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค2ท(าน โดยได�จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันพระ
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งได�รับความร(วมมือจากคณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ�านบางจาก เป4นอย(างดีย่ิงเสมอมา ซึ่งมีวัตถุประสงค2ในการจัดกิจกรรมดังน้ี 

1. เพ่ือเป4นการน�อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต(อ
สถาบันพระมหากษัตริย2 

2. เพ่ือเป4นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ในวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป+ 



 
3. เพ่ือเป4นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ 
บัดน้ีได�เวลาอันเป4นมงคลฤกษ2แล�ว ข�าพเจ�าขอเรียนเชิญท(านผู�อํานวยการ กล(าวคําน�อม

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ(อแห(งชาติ ประจําป+การศึกษา 
2562 ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํากล�าวถวายราชสดุดีน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของ นายตรี  ศตสังวัตสร< ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  

เน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ ประจําป3การศึกษา 2563 

ณ ลานอเนกประสงค<โรงเรียนบ�านบางจาก วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2563 
************************************************* 

  เน่ืองในวันคล�ายวันพระราชสมภพ ของ (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-
เบด –มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด/-มะ-หา-ราด/-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด) ในวันน้ี 
ข�าพระพุทธเจ�า นายตรี ศตสังวัตสร2 ตําแหน(งผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก พร�อมด�วยคณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ีได�มาชุมนุมกันอย(างพร�อมเพรียง ณ ท่ีแห(งน้ี ล�วนมีจิตใจตั้งม่ัน เพ่ือร(วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน�อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาท่ีสุดมิได� 
          ตลอดระยะเวลา 70 ป+ แห(งการครองราชย2 ตั้งแต(พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระท่ังเสด็จ
สวรรคต เม่ือพุทธศักราช 2559 (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด –มะ-หา-พู-มิ-พน-
อะ-ดุน-ยะ-เดด/-มะ-หา-ราด/-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด) ได�ทรงดํารงม่ัน อยู(ในทศพิธราชธรรม และ
ทรงยึดม่ัน ในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ(นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน2สุข แห(งมหาชน   
ชาวสยาม” อีกท้ังทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน�อยใหญ(นานัปการ หยาดพระ
เสโท อันเกิดจากการท่ีพระองค2ทรงทุ(มเท พระวรกาย เพ่ือประชาชน เปรียบเสมือนหยาดนํ้าทิพย2 ท่ีชโลม
ผืนแผ(นดิน และจิตใจของพสกนิกร ให�ได�รับความร(มเย็น ตลอดจนทุกครา ท่ีชาติบ�านเมืองประสบความ
ทุกข2ยาก จากวิกฤตภัยต(าง ๆ พระองค2ได�ทรงพระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห2 และพระราชทาน
แนวทาง เพ่ือคล่ีคลายขจัดปcญหา ให�ผ(านพ�นไปได�ด�วยดี นําความผาสุกมาสู(ประเทศ และอาณา
ประชาราษฎร2โดยถ�วนหน�า 

  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กว(า 4,000 โครงการ ล�วนเป4นการพัฒนาประเทศ  
ให�ก�าวหน�าอย(างย่ังยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให�พสกนิกรชาวไทย สามารถดําเนินชีวิต
ด�วยความผาสุก ม่ันคง ในทุกสถานการณ2ของบ�านเมือง เจ�าหน�าท่ีทุกภาคส(วน ได�ตระหนักถึงการทําหน�าท่ี
บนหลักของการเข�าใจ เข�าถึง และพัฒนา เพ่ือแก�ไขปcญหาอย(างบูรณาการ นับเป4นแนวทางสําคัญ ท่ีปวง
ข�าพระพุทธเจ�าท้ังหลาย ยึดถือเป4นแบบอย(าง ในการปฏิบัติหน�าท่ีเสมอมา 

  แม� (พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด–มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-
เดด/-มะ-หา-ราด/-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด) จะเสด็จสู(สวรรคาลัยแล�ว แต(โครงการตามพระราชดําริ
น�อยใหญ( ยังคงผลิดอก ออกผล และให�ความร(มเย็น พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสในโอกาสต(างๆ 



ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว(าง ท่ีคอยช้ีนําแนวทางในการดํารงชีวิต แก(ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตใน
ดวงใจ ของเหล(าปวงชนชาวไทยสืบไป   

  ด�วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีต(อเหล(าปวงชนชาวไทย ข�าพระพุทธเจ�าท้ังหลาย 
จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด�วยความจงรักภักดี จะยึดม่ันในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ�านเมือง และ
สร�างสรรค2คุณประโยชน2 แก(ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป 
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