
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี  ๑๖๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ  

พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------------ 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับแจ้งจำก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ 

วันศุกร์ ท่ี  ๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี                              
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ          
พระบรมรำชินี เพื่อเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ขึ้นในวันท่ี ๒ มิถุนำยน           
พ.ศ.๒๕๖๕ และให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี เหลือวัฒนนนัท์  รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ  

นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ 

หน้าท่ี  ด าเนินโครงการฯ ประสานงานกับทุกฝ่าย อ านวยความสะดวก ก ากับ ดูแล  สนับสนุน ให้ค าปรึกษา
          ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 

         ของกิจกรรม 
 

 
 
 
 



-๒- 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงกัญญำชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร  
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร  
นำยปล้ืม ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 ๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  

  ๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 
          อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    รองประธำนกรรมกำร  
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมกำร  
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู    กรรมกำร  
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร  
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 หน้ำท่ี  ๑.  จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  
       พร้อมเครื่องรำชสักกำระ  

 ๒. ตกแต่งสถำนท่ีประดับพระฉำยำลักษณ์ ประดับธงชำติคู่ธงอักษร พระนำมำภิไธย ส.ท. 
 ๓. ประดับผ้ำระบำยสีม่วงร่วมกับผ้ำระบำยสีขำว บริเวณด้ำนหน้ำรั้วโรงเรียน  
 ๔. จัดตกแต่งสถำนท่ีและดูแลสถำนท่ี อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ 

  ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  
 
 
 



-๓- 
คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอพระราชกรณียกิจ 

  นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู    กรรมกำร 
 หน้ำท่ี  ๑.  จัดท ำค ำถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม               
       พระชนมพรรษำ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ พร้อมน ำเสนอภำพพระรำชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทำง 
       เว็บไซต์โรงเรียน และ ส่ือออนไลน์ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลทำงเว็บไซต์ ระหว่ำงวันท่ี ๑ – ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๒. ก ำหนดพระรำชกรณียกิจ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  
      บรรยำยในกิจกรรมหน้ำเสำธง 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  ผู้ควบคุมลูกเสือ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  นำยเสกสรรค์   สุขมำ  ครู   ประธำนกรรมกำร   
  นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร   
  นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒ ิ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร   
  นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว ฉันทะ  ครู   กรรมกำร    
  นำยพีระศิลป์ เอกฐิน  ครู   กรรมกำร 
  นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์  ครู   กรรมกำร 
  นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  นำยภูวดล   ส ำลี   ครู       ประธำนกรรมกำร   
  นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร   
  นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  ครู   กรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ ์ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยกันตภณ  วำทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



-๔- 
  นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  นำยปล้ืม ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำยธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครู   กรรมกำร 
  นำยวีรวัฒน์    ลงผิว  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู   กรรมกำร 
  ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงนปภำ ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตรำจ้ำง      กรรมกำร 
  นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำร ี  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ผู้ควบคุมเนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  นำงสำวสุรีย์ ทนคง  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   
  นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์  ครู   กรรมกำร          
  นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู    กรรมกำร    
  นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมถ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร   
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู   กรรมกำร 



-๕- 
  นำงสำวพัชรี  บัวอำจ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวศิริวรรณ โอริส  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงจิตร์สมำ สมงำม  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร   
  นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสด์ิ  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวปัทมำ กรีถำวร  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   
  ผู้ควบคุมยุวกาชาด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  นำงนงพงำ อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยภำนุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวเมธำวี จันทร์ประภำ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวชญำภำ ลีวรรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ กันทะวงศ์  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร ภูวงษ ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด ครู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร ขำวแขก  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    



-๖- 
 หน้ำท่ี  ๑. ก ำกับ ดูแล ควบคุมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และนักศึกษำวิชำทหำร และจิตอำสำในกำรจัด
      กิจกรรมตำมกิจกรรม 

 ๒. ปฏิบัติติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเคร่ืองเสียง 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    ประธำนกรรมกำร  
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรี บัวอำจ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมอเนกประสงค์ และโดมรำชำวดีภิรมย์ 
  ๒. เตรียมเพลง “สดุดีจอมรำชำ” เปิดหลังจำกพระรำชกรณียกิจ 
  ๓. ปฏิบัติติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู    กรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำยพิทยำ ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
 ๒. ปฏิบติัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เสียสละ และ 

บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 ส่ัง ณ วันท่ี ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

  (นำยประจวบโชค สร้อยสม)  
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 



 
 
 
      

ก าหนดการการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

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

เวลา รายการ/กิจกรรม 
07.40 – 08.00 น. - กิจกรรมหน้าเสาธง 

08.05 – 08.10 น. - ประธานนักเรียนอ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้า 
  สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
- เปิดเพลง “สดุดีจอมราชา” 

๑3.40 – 14.00 น. - ลูกเสือ, เนตรนารี และ ยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.1, ม.2 พร้อมกันท่ี 
  โดมราชาวดีภิรมย์เพื่อรับฟังค าช้ีแจง 
- ลูกเสือ, เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับช้ัน ม.3 พร้อมกันท่ีอาคาร 
  หอประชุมอเนกประสงค์เพื่อรับฟังค าช้ีแจง 

๑4.00 - ๑5.3๐ น. ปฏิบัติหน้าท่ีจิตอาสาในบริเวณตามท่ีก าหนด 
- ลูกเสือ ม. 3 บริเวณหอประชุมอ าเภอบางปะอิน  
- เนตรนารี, ยุวกาชาด บริเวณลานจอดรถพระราชวังบางปะอิน 
- ลูกเสือ, เนตรนารี และยุวกาชาด ม.1 และม.2 ปฏิบัติหน้าท่ีจิตอาสาในบริเวณ
โรงเรียนตามท่ีก าหนด 

 

 
 

  หมำยเหตุ  - ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
       - กำรแต่งกำย ๑. ผู้ก ำกับลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด แต่งเครื่องแบบตำมกิจกรรม  
      ๒. ชุตอำสำพระรำชทำน 
      ๓. กรณีท่ีไม่ได้ร่วมกิจกรรมให้แต่งชุดผ้ำไทยหรือชุดสุภำพโทนสีม่วง 
 

 


