
 

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ที่   72   / 2563 

เรื่อง  การแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                
พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

.................................... 
  ด้วยงานกิจการนักเรียนได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ 
1. ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1.1 นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม    กรรมการ 
 1.3 นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์    กรรมการ 
 1.4 นางปิยนันท์   ยิ่งค านึง    กรรมการ 
 1.5 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ    กรรมการ 
 1.5 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช      กรรมการและเลขานุการ 

2. ฝ่ำยก ำกับดูแลนักเรียน    มีหน้าที่   ก ากับดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลา                          
ที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช            หัวหน้า 
  2.2 นางอนงค์   ทองนุ่น             ผู้ช่วย 
  2.3 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม            ผู้ช่วย 
  2.4 นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม            ผู้ช่วย 
  2.5 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์                     ผู้ช่วย 
  2.6 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน     ผู้ช่วย 
  2.7 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  ผู้ช่วย 
  2.8 นางสาวดวงพร  จุลพงศ์                 ผู้ช่วยและเลขานุการ 

3. ฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ เป็นพิธีกร ล าดับขั้นตอนพิธีการ ในกิจกรรมวันแม่ ประกอบด้วย 
 3.1 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง      หัวหน้า 
 3.2 นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์      ผู้ช่วย 
 3.3 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 



 4. ฝ่ำยสถำนที ่   มีหน้าที่จัดสถานที่ ตกแต่งเวที เครื่องเสียง ป้ายอักษร ประกอบด้วย 
    4.1 นายสุธี    คชาผล     หัวหน้า 
    4.2 นางสาวดวงพร  จุลพงศ์    ผู้ช่วย  
    4.3 นางจิรนันท์    เรืองรุก                       ผู้ช่วย 
    4.4 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ผู้ช่วย 
    4.5 นางอนงค์  ทองนุ่น     ผู้ช่วย 
    4.6  นายอนนท์  จงไกรจักร    ผู้ช่วย 
    4.7 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์    ผู้ช่วย 
    4.8 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช    ผู้ช่วย 
    4.9 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  ผู้ช่วย 
    4.10 นางเจียมจิตร  รามแก้ว    ผู้ช่วย 
    4.11 นายจักรวิทย์  คงแป้น    ผู้ช่วย  
    4.12 นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

5. บันทึกภำพ และเตรียมเพลงเปิดในกิจกรรม มีหน้าที่ เตรียมเพลงเปิดถวายพระพร พร้อมบันทึกภาพกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

5.1 นายสุธี  คชาผล     หัวหน้า 
5.2 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ผู้ช่วย 
5.3 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์   ผู้ช่วย 
5.4 นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

(หมายเหตุ ใช้เพลงสดุดีพระแม่ไทย  เพลงแม่แห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี )       
6 ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ ท าการประเมินผล รายงานสรุปผลการประเมิน เสนอผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 

6.1 นางสาวดวงพร  จุลพงค์    หัวหน้า 
6.2 นางอนงค์  ทองนุ่น     ผู้ช่วย 
6.3 นางจิรนันท์  เรืองรุก     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ งตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                    
เพ่ือให้บังเกิด  ผลดีต่อผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการสืบไป    

สั่ง    ณ    วันที่  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
            
   
                   (นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม) 
       ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 
 

 



บทอาเศียรวาทวนัแม่                 
รูปแบบค าประพนัธ์ : กลอนสุภาพ 

 

            สมเดจ็แม่แผ่นดินป่ินฉตัรชาติ       รวมใจราษฎร์บงัคมบรมศรี 
            ทั้งชีวิตอุทิศกายถวายพลี            สุดซาบซ้ึงพระบารมีท่ีงดงาม 
            คราใดท่ีชนหมองครองความทุกข ์  ธ เสดจ็ ฯ ทรงปลอบปลุกทุกเขตคาม 
            ฟ้าท่ีมืดพลนัหายกลายฟ้าคราม      เพชรสยามราชินีศรีชาติไทย 
            ทรงตรากตร าบ าเพญ็พระภารกิจ      ขอบูชิตพระทยัท่านมิหวัน่ไหว 
            จวบครบเจด็สิบเกา้ชนมเ์ฉลิมชยั     ทรงงานไม่เหน่ือยทอ้รอเวลา 
            ร้อยมะลิผลิจากใจไทยทั้งชาติ        กราบแทบบาทราชพลีศรีสง่า 
            ดว้ยจงรักภกัดีท่ีศรัทธา                เชิญเทวญัชั้นฟ้าอภิบาล 
            ขอพระองคท์รงสุขเกษมสันต ์        พระชนมม์ัน่กิรติไกรแผไ่พศาล 
            คู่ไอศูรยพ์นูพิพฒัน์จิรัฎฐิกาล          ทรงสราญผา่นบุรีจกัรีวงศ ์
 
            ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ 
            ขา้พระพทุธเจา้ นายจรัญ  ชยัทองสุขทอง ผูอ้  านวยการ  ขา้ราชการ 
พนกังานและนกัเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



"เพลงแม่แห่งแผ่นดิน"  
 

* ข้าวในนา ปลาในน า้ ค าโบราณ  
ข้าว ขอบลาน ยงัอาจหาญ เลีย้งแผ่นดนิ  

ป่าพงไพร แอ่งน า้ใส ใช้อาบกนิ  
ดุจ นิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดนิทอง 
** คือต านาน ความอุดม สมบูรณ์สิน  
แม่แห่งแผ่นดนิ ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง  

ทัว่คุ้งน า้เป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงนิเป็นทอง  
สมจิตปอง ครองชีวนั กนัสืบไป 

*** ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดนิ 
ตราบชีวนิ เทดิทูนแม่ฟ้ายิง่ใหญ่ 
ป่าดนิน า้ งดงามอยู่คู่แดนไทย  

ศิลปาชีพให้ไทยสุข สร่างทุกข์ ร่มเยน็ 
**** พระบุญญา มหาราชินีนาถ  
สนองจอมราช สง่างามพระบ าเพญ็  
เด่นด ารง ร่วมจงรัก ภูมพิทิกัษ์ถิ่น  
ถนอมไว้ อย่าให้ส้ิน แผ่นดนิไทยฯ 

( * , ** , *** , **** )ซ ้า 
เด่นด ารง ร่วมจงรัก ภูมพิทิกัษ์ถิ่น  

ถนอมไว้ อย่าให้ส้ิน แผ่นดนิไทยฯ 

 

 

 

 



 

เพลงสดุดจีอมราชา (ฉบับปรับปรุง ใหม่ล่าสุด พ.ศ.2562) 
เฉลมิพระเกยีรติ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี 
 

ถวายบังคมจอมราชา   พระบุญญาเกริกฟ้าไกล 
ธ ทรงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร  ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน 
ถวายพระพรองค์ราชินี   คู่บารมีองค์ราชัน 
ขอพระองค์ทรงเกษมส าราญ  งามตระการเคยีงขัตตยิะไทย 
อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง   แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส 
มหาราชา ราชินี มิ่งขวญัปวงชนชาวไทย เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทอาเศียรวาท ประพนัธ์โดย น.อ. (พิเศษ) หญิงวารุณี มงคลฤดี 
รูปแบบค าประพนัธ์ : กลอนสุภาพ 
  
            ศุภฤกษ ์เบิกหลา้ บรมนาถ                  
            จกัรีราช แม่ม่ิงไทย ในสยาม 
            จริยวตัร  สุดประเสริฐ  เลิศงดงาม                   
            เทิดพระนาม  แซ่ซร้อง  สดุดี 
 
            ประชาราษฏร์  ร่วมนอ้ม  อภิวาท         
            แด่องคพ์ระ  ราชินีนาถ  เฉลิมศรี 
            ทรงส่งเสริม  ศิลปาชีพ  ทัว่ธานี                       
            ทุกถ่ินท่ี  ร่มเยน็ดว้ย  พระเมตตา 
 
            เฉลิมพระชนม ์ พรรษา  มหาสมยั        
            ขอเทิดไท ้ องคร์าชินี  ศรีสยาม 
            พระมารดา  ของแผน่ดิน  ถ่ินไทยงาม              
            รุจน์เรืองราม  รุ่งหลา้  ศรีสากล 
 
            ขออญัเชิญ  เทพเทวา  พร้อมไตรรัตน์  
            นอ้มมนสั  อญัชุลี  ทวผีล 
            ดว้ยบุปผา  มาลยัพจน์  บทนิพนธ์                   
            เฉลิมชนม ์ มงคลสวสัด์ิ  พิพฒัน์พร 
 
            ในอภิลกัขิตสมยั  เกษมศรี                  
            คู่พระบารมี  องคจ์กัรี  ศรีสมร 
            ทรงเกริกเกียรติ  กึกกอ้ง  นิรันดร                     
            ฃถวายพระพร  ขอพระองค ์ ทรงพระเจริญ 
 
            ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ  
            ขา้พระพุทธเจา้ คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากดั 
            ประพนัธ์โดย : น.อ. (พิเศษ) หญิงวารุณี มงคลฤดี 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


