
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
 
 
 

 
 

 
ด าเนินงานโดย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนวัดเจ้ามลู 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดที่ ๑ บททั่วไป ความมุ่ง

หมายและหลักการตามมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มาตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต  จึงเป็นหน้าที่ส าคัญ
ของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ าชาติ  ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต   

โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตส านึกในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัติย์ โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  ๓. เพ่ือให้เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้ร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
   
เป้าหมาย 

๑. ปริมาณ 
 1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร้อยละ 90 
            1.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้ร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร้อยละ 80 
  1.3 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของความส าคัญและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 

๒.  เชิงคุณภาพ 
 2.1.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาเก่ียวกับวันส าคัญวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ๒.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหาร ได้ร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  2.๒.3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของความส าคัญและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
นายสรรเสริญ พูนสุขโข    คณะท างาน 
นายจตุพล นาคเทพ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นายสหรัฐ พัฒนะ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



 
 

กิจกรรม/ระยะเวลาและสถานที่ 
 กิจกรรมที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ทางโรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความส าคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

๒. วาดภาพระบายสี 
๓. กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 
๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

ระยะเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรม คือ วันที่ 2๔ กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 
สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 สถานที่ในการด าเนินการกิจกรรม คือ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
งบประมาณ 

๑. ค่าจัดเตรียมสถานที่    ๕๐๐  บาท 
๒. ค่าจัดนิทรรศการ     ๕00  บาท 

รวม              ๑,๐00  บาท 

 
การประเมินผล 

๑. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Seal)  ๕ ระดับ  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีทั้งหมด  ๕ ข้อ ซึ่ง
สร้างข้ึนโดยคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  

๒. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าแบบสอบถามแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖ จ านวน ๑๐๐ ฉบับ และเก็บแบบสอบถามคืน ซึ่งมีข้อมูลครบสมบูรณ์ทั้งหมดทุกฉบับ 

 

 

 

 

 



๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนวัดเจ้ามูล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มาตรวจหาค่าความถ่ีของการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อทั้งฉบับ โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

มากที่สุด    ตรวจให้  ๕ คะแนน 

มาก     ตรวจให้  ๔ คะแนน 

ปานกลาง    ตรวจให้  ๓ คะแนน 

น้อย     ตรวจให้  ๒ คะแนน 

น้อยที่สุด    ตรวจให้  ๑ คะแนน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
 ๒. นักเรียนให้ความส าคัญแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการประเมินกิจกรรม 

 
 
การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  X    ดังนี้ 

   4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 จากตารางการตอบแบบสอบถามของนักเรียนสรุปได้ ดังนี้ 
   -    ข้อที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย    ๔.๔๐   มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   -    ข้อที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย    ๔.๑๐   มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   -    ข้อที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย    ๔.๐๔   มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   -    ข้อที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ย    ๔.๐๘   มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   -    ข้อที ่5 ได้คะแนนเฉลี่ย    ๔.๒๘   มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ข้อที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 
๔.๔๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่ ๓ ได้
คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๔ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที ่4 ได้คะแนน  เฉลี่ย ๔.๐๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่ 5  ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ร้อยละ ความ 
หมาย 

๑ 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัด

ในงาน 
46 
(46.00) 

48 
(48.00) 

6 
(6.00) 

- - 4.40 
88.00 

ดีมาก 

๒.  
ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้

ในการจัดกิจกรรม 
39 
(39.00) 

32 
(32.00) 

29 
(29.00) 

- - 4.10 

82.00 

ดีมาก 

๓ 
สาระความรู้และประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

39 
(39.00) 

26 
(26.00) 

35 
(35.00) 

- - 4.04 
80.80 

ดีมาก 

๔ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่

ใช้ในการจัดกิจกรรม 
17 
(17.00) 

58 
(58.00) 

25 
(25.00) 

- - 4.08 

81.60 

ดีมาก 

๕ 
ความน่าสนใจของกิจกรรม 48 

(48.00) 
32 
(32.00) 

20 
(20.00) 

- - 4.28 
85.60 

ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 
189 
(37.80) 

196 
(39.20) 

115 
(23.00) 

 
- 

 
- 

4.18 83.60 

ดีมาก 



 
 
สรุปผล  
 ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่า มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวนทั้งสิ้น ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  โดยเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ 
มีความพึงพอใจมาก 
 
ปัญหา 
 ปัญหาของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีดังนี้ 

๑. เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
จึงท าให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เต็มที่เท่าท่ีควร 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการให้มากขึ้น เพ่ือกิจกรรมจะได้หลากหลายรูปแบบ 
 
 
 

 
 

 
        (นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์) 
                           ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ค าชี้แจง 

 

“เครื่องมือวัดและประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” 
โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าช้ีแจง 

๑. เครื่องมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

๒. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้  

๒.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

๓. วิธีการประเมินและการแปลผล 

  ๓.๑ วิธีการประเมิน   

คะแนนการประเมิน 

ระดับคะแนน รายการ 
๕ พึงพอใจมากที่สุด 
๔ พึงพอใจมาก 
๓ พึงพอใจปานกลาง 
๒ พึงพอใจน้อย 
๑ พึงพอใจน้อยมาก 

 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

    ๔.๕๑  -   ๕.๐๐   หมายถึง   มากที่สุด 

                             ๓.๕๑  -   ๔.๕๐   หมายถึง   มาก 

                                   ๒.๕๑  -   ๓.๕๐   หมายถึง   ปานกลาง 

                                   ๑.๕๑  -   ๒.๕๐   หมายถึง   น้อย 

                                   ๑.๐๐  -   ๑.๕๐   หมายถึง   น้อยมาก 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดในงาน      
๒.  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      
๓ สาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      
๕ ความน่าสนใจของกิจกรรม      



  ๓.๒  ค านวณหาค่าเฉลี่ยของผู้เรียนทีมี่ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

ค่าเฉลี่ย 

   x
x=

x
 

 
 เมื่อก าหนดให้ x แทน คะแนนเฉลี่ย 
   X  แทน ผลรวมของคะแนน 
   x แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

        

  เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ช่วงคะแนนคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑  -   ๕.๐๐ ดีเยี่ยม (๕) 
๓.๕๑  -   ๔.๕๐    ดีมาก (๔) 
๒.๕๑  -   ๓.๕๐    ดี (๓) 
๑.๕๑  -   ๒.๕๐    พอใช้ (๒) 
๑.๐๐  -   ๑.๕๐    ปรับปรุง (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประความพึงพอใจ 

กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ค ำชีแ้จง 

 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามให้ตรงกับข้อเท็จจริงและตรงตามความรู้สึกของท่าน ผลจากการประเมินของ
ท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด าเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

คะแนนการประเมิน 

ระดับคะแนน รายการ 
๕ พึงพอใจมากที่สุด 
๔ พึงพอใจมาก 
๓ พึงพอใจปานกลาง 
๒ พึงพอใจน้อย 
๑ พึงพอใจน้อยมาก 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดในงาน      
๒.  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      
๓ สาระความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      
๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      
๕ ความน่าสนใจของกิจกรรม      



 

เกณฑ์การประเมิน 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

ดีเย่ียม ๕ ดีมาก ๔  ดี ๓  พอใช้ ๒  ปรับปรุง ๑ 

๑. การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่จดัในงาน 

ผู้เรยีนทราบข่าวการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ก่อนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า
เกิน ๗ วัน 

ผู้เรยีนทราบข่าวการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ก่อนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า ๖ 
วัน 

ผู้เรยีนทราบข่าว
การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า 
๕ วัน 

ผู้เรยีนทราบข่าว
การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า 
๔ วัน 

ผู้เรยีนทราบข่าว
การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า 
๓ วัน 

๒. ความเหมาะสมของ
สถานท่ีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

สถานท่ีมีความ
เหมาะสม 
สะดวกสบาย มี
ระบบการจัดการที่ดี 
กว้างขวางเพียงพอ
กับผู้เรยีนเข้าร่วม
กิจกรรม 

สถานท่ีมีความ
เหมาะสม 
สะดวกสบาย มี
ระบบจัดการที่ดี 
เพียงพอกับผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 

สถานท่ีมีความ
เหมาะสม
สะดวกสบาย 
เพียงพอกับผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 

สถานท่ีมีความ
เหมาะสม
สะดวกสบาย 
เพียงพอกับผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 

สถานท่ีแขง่ขัน
ไม่พอกับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๓. สาระความรู้และประโยชน์
ที่ได้รับจาก 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

สาระและความรู้
เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรยีน น าไปใช้
อ้างอิงและปฏิบัตไิด ้

สาระและความรู้
เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรยีนน าไปใช้
อ้างอิงได้ 

สาระและความรู้
เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรยีนปานกลาง 

สาระและความรู้
เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรยีนน้อย 

สาระและความรู้
เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรยีนน้อยมาก 

๔. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
การจัดกิจกรรม
เหมาะสมและผู้เรยีน
ได้ท ากิจกรรมครบ 

ทุกขั้นตอน 

ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมเหมาะสม 
ผู้เรยีนได้ท ากจิกรรม 

ต่าง ๆ  

ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
เหมาะสมนักเรียน
ได้ท ากิจกรรม
เล็กน้อย 

ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
เหมาะสมนักเรียน
ได้ท ากิจกรรมไม่
ครบ 

 

ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม
นักเรียนท า
กิจกรรมไม ่

ครบ 
๕. ความน่าสนใจของกิจกรรม กิจกรรมน่าสนใจ 

ชัดเจน  
กิจกรรมน่าสนใจ 
ชัดเจน  

กิจกรรมน่าสนใจ  กิจกรรมน่าสนใจ  กิจกรรมไม่
น่าสนใจ  

ระดับความพึงพอใจ นักเรียนพึงพอใจ
ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

นักเรียนพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐-๘๙ 

นักเรียนพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

นักเรียนพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

นักเรียนพึง
พอใจต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

  

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดเจา้มูล 
ที ่......................................................................   วันที ่๓๐ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
_________________________________________________________________________________________ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. แบบสรุปผลผลการด าเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ชุด 
           

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและ
บุคลากร ตลอดจนนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี 
 บัดนีก้ารด าเนินการจัดกิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรปีการศึกษา ๒๕๕๓ เอกสาร
ดังแนบ 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
 

            
  ลงชื่อ ......................................................   

                                                      (นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์) 
                                                                       ต าแหน่งครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล                                 
 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล      ทราบ 
 (เสนอเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา)            อนุญาต 
…………………………………...................     …………………………………………. 
………………………………………………….     ………………………………………… 
ลงชื่อ…………………………………………     ลงชื่อ…………………………………. 
       (นางตรงศรณ์ ตระกูลสม)         (นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด)      
      หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 



 

 
 



 
 
 
 

ค าสั่ง  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ที่      / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………….. 
 ด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า โรงเรียนวัดเจ้ามูลส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ก าหนดการด าเนินกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
               ๑.๑ นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด              ผู้อ านวยการโรงเรียน                             ประธาน 
               ๑.๒ นางตรงศรณ ์ ตระกูลสม           หัวหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ                  รองประธาน 
               ๑.๓ นางสุทธินันท์  พูลเกิด              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
               ๑.๔ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ            กรรมการ 
               ๑.๕ นางสาวจุฑามาศ   ศรีจันทร์       หัวหนา้กลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
               ๒.๑ นางสุทธินันท์  พูลเกิด                         ครู คศ.๓                             ประธานกรรมการ 
               ๒.๒ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม            ครู คศ.๓               รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง                        ครู คศ.๑              กรรมการ 
      ๒.๔ นางสาวจุฑามาศ   ศรีจันทร์                  ครู คศ.๑             กรรมการ 

     ๒.๕ นางสาวภคมน บุตะเคียน            ครู คศ.๑     กรรมการ 
     ๒.๖ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข           ครู คศ.๑     กรรมการ 

          ๒.๗ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์      ครู คศ.๑    กรรมการ 
               ๒.๘ นายวิทยา ศรีอาราม   ครู คศ.๑    กรรมการ 
               ๒.๙ นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก  ครู คศ.๑    กรรมการ 
               ๒.๑๐ นายศม  มั่นใจตน                          ครู คศ.๑     กรรมการ 
               ๒.๑๑ นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม           ครูผู้ชว่ย                                 กรรมการ 
               ๒.๑๒ นางสาววาริพินทุ์ สุขสิงห์  ครูผู้ช่วย                                 กรรมการ 
      ๒.๑๓ นายสรรเสริญ พูลสุขโข   ครูผู้ช่วย                                 กรรมการ 

     ๒.๑๔ นางทัศนีย์  คนอยู่                            ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน           กรรมการ            
           ๒.๑๕ นางสาวศิริรัตน์ สัจจาผล  พนักงานราชการ              กรรมการ 
               ๒.๑๖ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์                 ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 



               ๒.๑๗ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี        ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
               ๒.๑๘ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง        ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
               ๒.๑๙ นางสาวพุทธธิดา อ้อยจีน        ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
      ๒.๒๐ นายสัมฤทธิ์ เทียนโชต ิ                  ครูอัตราจ้าง                                 กรรมการ 
               ๒.๒๑ นางสาวจรัญยา จันค า                   เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมการ 
      ๒.๒๒ นายจตุพล นาคเทพ       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๒๓ นายสหรัฐ พัฒนะ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
      ๒.๒๔ นางสาวมรกต ชินนอก   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๒๕ นางสาวชฎาพร พรมชู   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
      ๒.๒๖ นางสาวรุ่งอรุณ บุญแสน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๒๗ นางสาวรัชดาภรณ์ วารีศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
               ๒.๒๘ นางสาวปานตะวัน เต็มส้ม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๒๙ นางสาวฐิติมา โคตัดถา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๓๐ นายธีรเดช โสภารัตน์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        กรรมการ 
               ๒.๓๑  นางสาวพรสุมินทร์ พูลเพ่ิมบันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                               
               ๒.๓๒  นายวรากร โคทะกา    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                              
               ๒.๓๓  นาสาวกฤติยา ผลาศักดิ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                               
               ๒.๓๔  นางสาวปิยวรรณ ชินนาผา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                               
               ๒.๓๕ นางสาวศุภธิดา มานะต่อ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๓๖ นางสาวธนนันธ์ ทันผดุง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                                
               ๒.๓๗ นางสาวปรียานุช บุญช ู   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                                
               ๒.๓๘ นางสาวจุฑาภรณ์ รุ่งเจริญศิริกุล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                               
               ๒.๓๙ นางสาวธารารัตย์ บุญพบ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ                                
               ๒.๔๐ นางสาวบรรยง มุงคุล   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๔๑ นางสาวบญุยะพร ปักเดทา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
               ๒.๔๒ นางสาววชันีกร สมดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 

    ๒.๔๓ นางสาวสิริภัทร   เกษมวงศ์                 ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่             ๑. ประสานงานและด าเนินการให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าถวายพระพร 
    ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรม ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนกล่าวค าถวายพระพรให้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน 
   ๓. ฝึกซ้อมนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนวันพิธีการ 
  ๔. ดูแลนักเรียนให้อยู่ในความสงบระหว่างร่วมพิธี 
  ๕. จัดท าค ากล่าวให้โอวาทของประธาน   
  ๖. จัดท าสรุปรายงานรูปเล่มเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร  

          ๓.๑ นางสาวสิริภัทร   เกษมวงศ์                         ครู คศ.๑                          ประธานกรรมการ 
          ๓.๒ นายสัมฤทธิ์ เทียนโชต ิ                  ครูอัตราจ้าง                                 กรรมการ 
          ๓.๓ นายสรรเสริญ พูลสุขโข   ครูผู้ช่วย                   กรรมการและ

เลขานุการ                           



หน้าที่  ๑.  ด าเนินการตามก าหนดการ 
  ๒. ก ากับและควบคุมให้กิจกรรมด าเนินไปตามข้ันตอนและก าหนดการที่เตรียมไว้ 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
      ๔. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
                     ๔.๑ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข  ครู คศ.๑                            ประธานกรรมการ 
                     ๔.๒ นายวทิยา  ศรีอาราม                               ครู คศ.๑    กรรมการ 
                     ๔.๓ นายจตุพล นาคเทพ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            กรรมการ                         
  ๔.๔ นายสหรัฐ พัฒนะ       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            กรรมการ                          
                     ๔.๕ นายสรรเสริญ พูลสุขโข                    ครูผู้ช่วย                                กรรมการและ
เลขานุการ       
หน้าที่     ๑. จัดป้ายนิเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ 
                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
         ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
     ๕. คณะกรรมการการแสดง 
         ๕๑ นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ                       อัตราจ้าง                               ประธานกรรมการ 
        ๕๒ นายธีรเดช โสภารัตน์      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                            กรรมการ                                    
        ๕๓ นางสาวศิริรัตน์ สัจจาผล                  พนักงานราชการ                กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่    เตรียมอุปกรณ์ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนขณะท ากิจกรรม       
 
     ๖. คณะกรรมการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
     ๖.๑ นายศม  มั่นใจตน                           ครู คศ.๑                     ประธานกรรมการ            
  ๖.๒ ครูประจ าชั้น ป.๑ – ป. ๖                                                                      กรรมการ 
                    ๖.๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน                                                   กรรมการ                                    
   ๖.๓ นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ                       ครูอัตราจ้าง                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    เตรียมอุปกรณ์ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนขณะท ากิจกรรม   
     
     ๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และบันทึกภาพ 
                    ๗.๑ นางสาวจุฑามาศ   ศรีจันทร์              ครู คศ.๑        ประธานกรรมการ 
                    ๗.๒ นายวิทยา ศรีอาราม   ครู คศ.๑              รองประธานกรรมการ 
           ๗.๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน                                                     กรรมการ 
           ๗.๔ นายวินัย  สังพะบุโชติ                              ช่างสี                                         กรรมการ 
                    ๗.๕ นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ                       ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
                    ๗.๖ นางสาวจรัญยา จันค า                   เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการ 
                     ๗.๗ นางสาวศิริรัตน์ สัจจาผล                  พนักงานราชการ                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้ ธูปเทียน และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ครบถ้วน 
  ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงและดูแลเครื่องเสียงที่ใช้ในงานพิธีให้เรียบร้อย 
  ๓. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมดูแลการท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ 
   ที่จัดงานให้เรียบร้อยหลังเสร็จพิธี 



  ๔. บันทึกภาพตลอดกิจกรรม 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
   ๙ . คณะกรรมการประเมินผล 
      ๙.๑ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก                 ครู คศ.๑                         ประธานกรรมการ 
          ๙.๒ นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม                      ครผูู้ช่วย                          รองประธานกรรมการ 
          ๙.๓ นางสาวรัชดาภรณ์ วารีศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        กรรมการ 
      ๙.๔ นางสาวปานตะวัน เต็มส้ม      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      กรรมการ 

๙.๕ นางสาววาริพินทุ์ สุขสิงห์  ครูผู้ช่วย                 กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่     ๑. เตรียมแบบประเมินผลความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
         ๒. รวบรวมแบบประเมินฯพร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน 
 
                        ให้คณะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อให้งานบรรลุตาม 
 วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

                    สั่ง   ณ   วันที่ ๒๑   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 

 
                                                                  
                                                                           ลงชื่อ 
 

                                                                                             ( นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด) 
                                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
วันศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
                                                  พิธีถวายพระพร 
     -  เปิดเพลงมหาฤกษ์ 
     -  ประธานถวายเครื่องสักการะ กล่าวค าถวายพระพร 
     -  ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าถวายพระพร 
     -  ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวค าถวายพระพร 
                                              -  สภานักเรียนน าเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
                                                 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
     -  ร าถวายพระพร 

         -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์โดยนักเรียนทุกระดับชั้น 
            ๑๑.๓๐ น.  -  เสร็จพิธี 
 

*************************************** 
การแต่งกาย ข้าราชการ และพนักงานราชการ สวมชุดปกติขาว 
        ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีธุรการ สวมชุดสูท เสื้อสีเหลืองทับใน  
                นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สวมชุดนักศึกษา  
                บุคลากรอื่น สวมเสื้อเหลือง กางเกงสุภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ค ำกล่ำวถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่ำวถวำยพระพรชยัมงคล 

ของผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวดัเจำ้มลู 

ในพิธีถวำยเคร่ืองรำชสกักำระ และถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

เน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั รชักำลท่ี ๑๐  

๒๘ กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๖๓ 

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

 
ขอเดชะ ฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกลำ้ปกกระหมอ่ม 

 
  ขำ้พระพุทธเจำ้ นำยพีรำวุฏฐ ์พิมพร์อด ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวดัเจำ้มลู  

พรอ้มดว้ย คณะผูบ้ริหำร ครู และนักเรียน ไดม้ำพรอ้มกนั ณ ท่ีน้ี ลว้นมีควำมปล้ืม ปิติ

โสมนัสเป็นอยำ่งยิง่ ท่ีไดม้ำร่วมกนัแสดงพลงั แหง่ควำมจงรกัภกัดี และน้อมส ำนึกในพระ

มหำกรุณำธิคุณ  เน่ืองในวโรกำส มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๘ พรรษำ  อนัเป็น

วำระส ำคญัยิง่ ของปวงชนชำวไทยทั้งชำติ  

วนัท่ี ๒๘ กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๖๓  เป็นวนัส ำคญัยิง่ของปวงขำ้พระพุทธเจำ้ ท่ี

จกัไดแ้สดงควำมจงรกัภกัดี เทิดพระเกียรติคุณ ใตฝ่้ำละอองธุลีพระบำท ซ่ึงเป็นม่ิงขวญัของ

ปวงชนชำวไทย ทรงพระรำชทำนควำมร่มเยน็เป็นสุข แก่อำณำประชำรำษฏร ์และบำ้นเมือง

เสมอมำ  

  เน่ืองในศุภวำระอนัเป็นม่ิงมงคลน้ี ขำ้พระพุทธเจำ้ทั้งหลำย ขอพระรำชทำน 

พระบรมรำชำนุญำต น้อมเกลำ้น้อมกระหม่อม ถวำยพระพรชยัมงคล ขออำนุภำพแหง่คุณ

พระศรีรตันตรยั และสรรพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในสำกล ตลอดจนพระบรมเดชำนุภำพแหง่พระสยำม

เทวำธิรำชสมเด็จพระบรูพมหำกษัตริยำธิรำชเจำ้ทุกพระองค ์โปรดอภิบำล บนัดำลดลใหใ้ต้

ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงพระเจริญดว้ยจตุรพิธพรชยั มีพระพลำนำมยั สมบูรณแ์ข็งแรง 

ทรงพระเกษมส ำรำญ พระชนมำยุยนืนำน พระบำรมีแผ่ไพศำล ทรงสถิตเป็นร่มโพธ์ิทอง 

ของปวงชนชำวไทยตรำบ 

กำลนิรนัดร ์

 
         ดว้ยเกลำ้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 


