
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก มีความมุงมั่นในการปลูกจิตสำนึกนักเรียนใหเห็นถึงความสำคัญในความ

จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย โรงเรียนจึงไดกำหนดจัดพิธถีวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร   

กติิสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในวันพุธท่ี ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก เพื่อใหการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไป

ดวยความเรียบรอย โรงเรียนบานบางจากจึงขอแตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยการในการจัดกิจกรรมและดำเนินการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในระหวางจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรจุน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๘ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๒.๒๐ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๑ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการติดตอประสานงานแกไขปญหาตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จ

ตามวัตถุประสงค 
  

๓. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๓.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๓.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๓.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 



๓.๑๘ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๓.๒๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมใหอยูในความสงบเรียบรอย 

 

๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๔.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๔.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๔.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๔.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๔.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๔.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๔.๑๘ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๔.๒๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดหาอุปกรณและจัดเตรียมสถานท่ีใหเหมาะกับการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

 

๕. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๕.๑ นางจุฬารัตน  เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามลำดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายกำหนดการ  
 

๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรประชาสัมพันธ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

 ๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธและจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พรอมดำเนินพิธีการ

ตามข้ันตอน     
 

๗. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน (การบำเพ็ญสาธารณประโยชน) ประกอบดวย 

๗.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๗.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๗.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๗.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๗.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๗.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๗.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๗.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๗.๑๘ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๗.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๗.๒๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๗.๒๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชนภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 



๘. คณะกรรมการฝายเอกสาร ประเมินโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๘.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๘.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมคำกลาวถวายพระพรชัยมงคล  

  ๒. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน  

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และ

ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการ

ทราบ เพื่อหาแนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                                   ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                   ลงช่ือ  
                             (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 

๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เขาแถวรองเพลงชาติ สวดมนต พรอมกัน 
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพิธี เปดกรวยและวางพานพุมเงนิ-พุมทอง ถวายราชสักการะ  

       ตอหนาพระฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

                           มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิน 

                                        ทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

           กลาวคำถวายพระพรชัยมงคล ตอหนาพระฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร    

             รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช      

             สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว   

  - ผูรวมพิธีรวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พรอมท้ังคณะครูและนักเรียน 

     - เสร็จพิธี 
 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกันทำความ    

        สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนละชุมชนใกลเคียง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  

 
 

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 - การแตงกาย ของขาราชการครูและบุคลากร คือ เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก 

   - ประดับ (๑) เข็มท่ีระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๐ พรรษา 

       ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ (๒) เข็มท่ีระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ถามี) 

 - การแตงกาย ของบุคลากรทางการศึกษา คือ ชุดผาไทย/สุภาพโทนสีเหลือง 

 - การแตงกาย ของนักเรียน คือ สวมชุดนักเรียน 
 



 

 

คำกลาวถวายราชสดุดี 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

ใตฝาละอองธุลีพระบาท ปกเกลาปกกระหมอม 

          ขาพพุทธเจา นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก พรอมดวย คณะครู

บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน ลวนมีความปล้ืมปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

(พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน /

มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด / สะ-หยาม-มิน-ทรา- 

ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม / บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด / พระ-วะ-ชิ-ระ-เกลา-เจา-อยู-หัว) 

          ไดเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ซึ่งเปนวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ตางปลาบปล้ืมปติยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ใตฝาละออง 

ธุ ลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  นับแต เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบั ติ เปน

พระมหากษัตริยแหงประเทศไทย พรอมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๑๐ แหงราชวงศจักรีอยางสมบูรณตามโบราณราชประเพณี       

          ใตฝาละอองธุลีพระบาทไดทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกาย กำลังพระปญญา และกำลังพระ

ราชทรัพย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือความผาสุกรมเย็นของอาณาประชาราฎร 

ดังพระปฐมบรมราชโองการความวา “เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม 

เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป” และเพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา ยังความ

ผาสุกมาสูพสกนิกรทุกหมูเหลา ทรงสิริราชสมบัติดวยทศพิธราชธรรม เปยมดวยพระปรีชาสามารถ 

สงผลใหชาติบานเมืองเจริญรุงเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกรมเย็น ภายใตรมพระบารมีแหงใตฝา

ละอองธุลีพระบาท ผูทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

 

          ในศุภวาระอันเปนมิ่งมงคลนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแหงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหา

กษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค โปรดอภิบาลบันดาลดลใหใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญดวย

จตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธภัยและอุปทวันตรายใดๆ       

ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระบารมีแผไพศาล ทรงสถิตเปนรมโพธ์ิทอง   

ของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร 

 

         ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพลงสดุดีจอมราชา  
 

ถวายบังคมจอมราชา 

พระบุญญาเกริกฟาไกล 

ธ ทรงเปนรมโพธิ์รมไทร 

ศูนยรวมใจชาวไทยสมัครสมาน 

 

ถวายพระพรองคราชินี 

คูบารมีองคราชัน 

ขอพระองคทรงเกษมสำราญ 

งามตระการเคียงขัตติยะไทย 

 

อุนไอจากฟาเรืองรอง 

แสงทองสองมา ไพรฟาตางสดใส 

มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย 

เทิดไทพระภูวไนย ถวายใจสดุดี 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๘ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


