
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๕๗ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก มีความมุงมั่นในการปลูกจิตสำนึกนักเรียนใหเห็นถึงความสำคัญในความ

จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย โรงเรียนจึงไดกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม     

พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก เพื่อใหการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนบานบางจากจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นายอัมพร นันนวล            คร ูคศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยการในการจัดกิจกรรมและดำเนินการแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหวางจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๕ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๖ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒ 

 

๒.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๒.๑๗ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๒.๒๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู 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 เฟองฟู  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 ครูผูชวย    กรรมการ 



๓ 

 

๓.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๓.๑๗ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๓.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๓.๒๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมใหอยูในความสงบ เรียบรอย 

 

๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  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 ครูผูชวย    กรรมการ 

๔.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๔.๑๗ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๔.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๔.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๔.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๔.๒๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดหาอุปกรณและจัดเตรียมสถานท่ีใหเหมาะกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 



๔ 

 

๕. คณะกรรมการฝกซอมการแสดงและแตงตัวนักแสดง ประกอบดวย 

๕.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๕.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี ฝกซอมการแสดง เตรียมการแสดงของนักเรียนและแตงหนา แตงตัวนักแสดง  
 

๖. คณะกรรมการฝายดนตรี ประกอบดวย 

๖.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๖.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ฝกซอมนักเรียน เพื่อบรรเลงเพลงท่ีใชประกอบในพิธถีวายพระพรชัยมงคล 

 
๗. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๗.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๗.๕ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามลำดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายกำหนดการ  

 

๘. คณะกรรมการฝายพิธีกรประชาสัมพันธ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

 ๘.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๘.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

  ๘.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธและจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พรอมดำเนินพิธีการ

ตามข้ันตอน     

 
๙. คณะกรรมการฝายเอกสาร ประเมินโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๙.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมคำกลาวถวายพระพรชัยมงคล  

  ๒. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน  

 

 

 



๕ 

 

ใหผู ที ่ไดรับแตงตั ้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื ่อใหบังเกิดผลดี และ

ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการ

ทราบ เพื ่อหาแนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมทั้งใหลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

  
                  ลงช่ือ  

                     (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                          ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

กำหนดการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ันเขาแถวโดยพรอมเพียงกัน ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียน  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.   - คุณพละ  เปยมสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                โรงเรียนบานบางจาก วางพานพุมเงิน-ทอง ถวายราชสักการะตอหนาพระฉายาลักษณ    

                                        สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก เปดกรวย    

        และวางพานพุมเงิน-ทอง ถวายราชสักการะตอหนาพระฉายาลักษณ 

        สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

           กลาวคำถวายพระพรชัยมงคล ตอหนาพระฉายาลักษณ  

     สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

     - ผูรวมพิธีรวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแมไทย 

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พรอมท้ังคณะครูและนักเรียน 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.   - ชมการแสดงของนักเรียน จำนวน ๔ ชุด 

       การแสดงชุดท่ี ๑ ช่ือชุด “รำถวายพระพร สมเด็จพระพันปหลวง” 

       การแสดงชุดท่ี ๒ ช่ือชุด “ฟอนเทิดพระเกียรติพระนางเจาสิริกิต์ิ 

              พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง” 

       การแสดงชุดท่ี ๓ ช่ือชุด จินตลีลา “บูชาบุพการ”ี 

       การแสดงชุดท่ี ๔ ช่ือชุด จินตลีลา “หนึ่งเดียวคือแม” 

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.   - การมอบทุน “กองทุนแมของแผนดิน” ประจำป ๒๕๖๕ 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น.   - การมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีขาดแคลน มีความประพฤติดี  

       “เนื่องในวันแมแหงชาติ” ประจำป ๒๕๖๕ 

๑๑.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.   - การมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียน ในการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

       “เนื่องในวันแมแหงชาติ” ประจำป ๒๕๖๕ 

     - แจกหนากากอนามัยใหกับผูรวมงานทุกคน (คนละ ๑ หอ ๑๐ ช้ิน) 

       ซึ่งบริจาค โดย.............................................................................................. 

 



๗ 

 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน 

๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกันทำความ    

        สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนละชุมชนใกลเคียง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  
 

หมายเหตุ : ๑. การแตงกาย : 

 ๑.๑ การแตงกาย ของขาราชการครูและบุคลากร คือ เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก 

   - สวมหนากากอนามัยสีขาว ตลอดพิธีการ 

 ๑.๒ การแตงกาย ของบุคลากรทางการศึกษา คือ ชุดผาไทย/สุภาพโทนสีฟา 

   - สวมหนากากอนามัยสีขาว ตลอดพิธีการ 

 ๑.๓ การแตงกาย ของนักเรียน คือ สวมชุดนักเรียน/โทนสีฟา 
   - สวมหนากากผา หรือหนากากอนามัย ตลอดพิธีการ 

หมายเหตุ : ๒. การประดับเข็ม : 

 - ประดับ (๑) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง (๒) เข็มท่ีระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ (๓) เข็มท่ีระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ๓. การประดับเข็ม : 

 - กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 



๘ 

 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๔๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๕๗ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม 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 นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 



๙ 

 

คำกลาวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

 
ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

 
          ขาพพุทธเจา นายตรี ศตสังวัตสร ผู อำนวยการโรงเรียนบานบางจาก พรอมดวยคณะครู

บุคลากร ผูปกครองและนักเรียน ลวนมีความปลาบปลื้มปติโสมนัส เปนลนพน ในโอกาสมหามงคล  

เฉลิมพระชนมพรรษา ในใตฝาละอองธุลีพระบาท ที่ไดเวียนมาบรรจบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   

ปวงขาพระพุทธเจาทั ้งหลาย ตางชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ        

ปกเกลาปกกระหมอม ที่ทรงมีตอปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใตฝาละอองธุลี      

พระบาทไดอุทิศพระวรกาย พระปญญา และพระราชทรัพย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

นานัปการ เพ่ืออำนวยประโยชนแกอาณาประชาราษฎร โดยไดพระราชทานความชวยเหลือพสกนิกร

ผูยากไร ใหสามารถพึ่งพาตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราช

กรณียกิจนอยใหญ ดวยพระราชหฤทัยที่เป ยมดวยเมตตา เปนที่ประจักษ ประทับอยูในใจของ    

พสกนิกร และกอใหเกิดความสงบรมเย็น ตลอดจนความเจริญกาวหนา แกประเทศชาติและ

ประชาชนตลอดมา  

ในศุภวาระอันเปนมิ่งมหามงคลนี้ ปวงขาพระพุทธเจาขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล 

ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั ่วสากล อานุภาพแหงพระสยามเทวาธิราช และ  

พระบรมเดชานุภาพแหงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค โปรดอภิบาลประทานพร

ใหใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญดวยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติยศเกริกไกรแผไพศาล สถิตยิ่ง

ยืนนาน เปนฉัตรแกวรมเกลาของปวงขาพระพุทธเจาและผองพสกนิกรตราบกาลนิรันดร เทอญ 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 

เพลงสดุดพีระแมไทย  
 

โลกสดุด ีพระปรี ชาชาญ 

ราษฎรสุขสราญ เพราะพระบารมี 

สิริกิติ์เกริกฟา สุดแดน แผนดินนี้ 

พระพันป หลวงมิ่ง ขวัญไทย 

 

ใตฝาละอองฯ ผองไทย บูชา 

ใตรมบุญญา พรอมเพียง ภูมิใจ 

จุดเทียนแซซอง สองเมือง สวางไสว 

ไทยเทิดไท ถวายพระพร 

 

ศูนยรวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสก นิกรภักดี 

พระเมตตาเติมใจ คุมครองไทย สุขศรี 

สดุดี พระแมไทย ทรงพระเจริญ 

 

(รองซ้ำอีก 1 รอบ) 

 
 

 

 

 



๑๑ 

 

คำกลาวถวายพระพรชัยมงคล 
 

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

เนื่องในอภิลักขิตมหามงคลสมัย แหงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใตฝาละอองธุลีพระบาท  

ที่ไดเวียนมาบรรจบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขาพระพุทธเจา นายตรี ศตสังวัตสร  

ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก พรอมดวยคณะครู บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน มีความปล้ืม

ปติเปนลนพนที่ไดมารวมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันนี้  

ปวงขาพระพุทธเจาลวนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใตฝาละอองธุลีพระบาท ที่ไดทรง

ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนอเนกประการ เพื่อประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎรและ

ความอุดมสมบูรณแกแผนดินตลอดมา พระราชกรณียกิจทั้งปวง จากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จ       

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-บอ-พิด ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี ่ยมเยียนราษฎรทั ่วทุกภูมิภาค      

ของประเทศ และจากการเสด็จพระราชดำเนินดวยพระองคเอง ไดนำไปสูแนวพระราชดำริเพ่ือแกไข

ปญหาความทุกขยากของราษฎร โครงการพระราชดำรินอยใหญ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถ    

ของใตฝาละอองธุลีพระบาท ไดผลิดอกออกผลสรางความผาสุกรมเย็นแกปวงพสกนิกร            จวบ

จนปจจุบัน ครอบคลุมทั้งในดานการสังคมสงเคราะหอันเปยมดวยพระเมตตาเพ่ือชวยเหลือราษฎรผู

ยากไร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหคนอยูรวมกับปา     ในเขต

พ้ืนที่อนุรักษ ตลอดจนการสงเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลปหลากหลายแขนง กอใหเกิด    การทำนุ

บำรุง สืบทอดงานศิลปะอยางเขมแข็งและตอเนื่อง จนศิลปะไทยอันเปนเอกลักษณหนึ่ง    ของไทย 

สรางช่ือเสียงเล่ืองลือไกลไปยังนานาประเทศทั่วโลก พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดและน้ำพระ

ราชหฤทัยอันเปยมดวยพระเมตตาที่ทรงมีตอปวงประชาประดุจดั่ง “แมของแผนดิน”   ซึ่งจักจารึก

แนบแนนอยูในใจของปวงขาพระพุทธเจาและเหลาพสกนิกรสืบไป  

 ในศุภวาระอันเปนมิ่งมหามงคลนี้ ปวงขาพระพุทธเจาขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล 

ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั ่วสากล อานุภาพแหงพระสยามเทวาธิราช และ  

พระบรมเดชานุภาพแหงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค โปรดอภิบาลประทานพร

ใหใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญดวยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติยศเกริกไกรแผไพศาล สถิตยิ่ง

ยืนนาน เปนฉัตรแกวรมเกลาของปวงขาพระพุทธเจาและผองพสกนิกรตราบกาลนิรันดร เทอญ 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

 

 



๑๒ 

 

 
 

เพลงสดุดีพระแมไทย 

 

โลกสดุดี พระปรี ชาชาญ 

ราษฎรสุขสราญ เพราะพระบารมี 

สิริกิติ์เกริกฟา สุดแดน แผนดินนี ้

พระพันป หลวงม่ิง ขวัญไทย 
 

ใตฝาละอองฯ ผองไทย บูชา 

ใตรมบุญญา พรอมเพียง ภมิูใจ 

จุดเทียนแซซอง สองเมือง สวางไสว 

ไทยเทิดไท ถวายพระพร 
 

ศูนยรวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสก นิกรภักด ี

พระเมตตาเติมใจ คุมครองไทย สุขศรี 

สดดุี พระแมไทย ทรงพระเจริญ 
 

(รองซ้ำอีก 1 รอบ) 
 

 
 
 



๑๓ 

 

 
 

เพลงสดุดีพระแมไทย 

 

โลกสดุดี พระปรี ชาชาญ 

ราษฎรสุขสราญ เพราะพระบารมี 

สิริกิติ์เกริกฟา สุดแดน แผนดินนี ้

พระพันป หลวงม่ิง ขวัญไทย 
 

ใตฝาละอองฯ ผองไทย บูชา 

ใตรมบุญญา พรอมเพียง ภมิูใจ 

จุดเทียนแซซอง สองเมือง สวางไสว 

ไทยเทิดไท ถวายพระพร 
 

ศูนยรวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสก นิกรภักด ี

พระเมตตาเติมใจ คุมครองไทย สุขศรี 

สดุดี พระแมไทย ทรงพระเจริญ 
 

(รองซ้ำอีก 1 รอบ) 
 

 

 



๑๔ 

 

คำกลาวถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

 
ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

 
          ขาพพุทธเจา นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก พรอมดวย

คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและนักเรียน ลวนมี

ความปลาบปลื้มปติโสมนัส เปนลนพน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในใต    

ฝาละอองธุลีพระบาท ที่ไดเวียนมาบรรจบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปวงขาพระพุทธเจา

ทั ้งหลาย ตางชื ่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกลา        

ปกกระหมอม ที ่ทรงมีตอปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใตฝาละออง         

ธุลีพระบาทไดอุทิศพระวรกาย พระปญญา และพระราชทรัพย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราช

กรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชนแกอาณาประชาราษฎร โดยไดพระราชทาน  

ความชวยเหลือพสกนิกรผูยากไร ใหสามารถพึ่งพาตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางมั่นคงยั่งยืน 

และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญ ดวยพระราชหฤทัยที่เปยมดวยเมตตา 

เปนที่ประจักษ ประทับอยูในใจของพสกนิกร และกอใหเกิดความสงบรมเย็น ตลอดจน

ความเจริญกาวหนา แกประเทศชาติและประชาชนตลอดมา  

ในศุภวาระอันเปนมิ่งมหามงคลนี้ ปวงขาพระพุทธเจาขอพระราชทานถวายพระพร

ชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั่วสากล อานุภาพแหงพระสยาม

เทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแหงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค 

โปรดอภิบาลประทานพรใหใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญดวยจตุรพิธพรชัย     

พระเก ียรติยศเกริกไกรแผไพศาล สถิตย ิ ่งย ืนนาน เป นฉ ัตรแกวรมเกลาของปวง

ขาพระพุทธเจาและผองพสกนิกรตราบกาลนิรันดร เทอญ 
 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


