
 
 
 
 
 

   ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ท่ี ๑๗๒/๒๕๖๔  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิธีบ ำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำน พิธีถวำยพวงมำลำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
………………………………..  

            ด้วย ในวันท่ี ๙ มิถุนำยน ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร                     
มหำอำนันทมหิดล  พระอัฐมรำมำธิบดินทร  พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี ๘  ผู้ทรงบริจำคพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ ำนวน ๖,๓๐๐  บำท  สร้ำงอำคำรเรียนบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘  เพื่อเป็นกำรแสดง
ควำมกตัญญูกตเวทิตำ   และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณต่อพระองค์ท่ำน   ในปีนี้จึงก ำหนดจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศล
ทักษิณำนุปทำน พิธีถวำยพวงมำลำ ในวันพุธ ท่ี ๙  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์  
รัชกำลท่ี ๘  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย               
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  นายวิทิต   บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมการ 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมกำร 
  นายปล้ืม   ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ  
  นายเกษม   เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี วำงแผน ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ   

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงนงพงำ   อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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  นำยปล้ืม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์           ครู   กรรมกำร 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
  นำยเกษม    เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำท่ี ๑.  ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
  ๒.  เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 
  ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
                         อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ ครู   กรรมกำร 
  นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว    กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
 หน้ำท่ี ๑. จัดท ำควำมสะอำด ประดับผ้ำ ธงชำติ ธงโรงเรียน  ณ  บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 
                     ๒. จัดโต๊ะหน้ำขำวส ำหรับวำง  ถวำยรัชกำลท่ี ๘ จ ำนวน ๒ ตัว 
            ๓. จัดเตรียมขำต้ังวำงพวงมำลำ โต๊ะวำงเครื่องสักกำระ  ติดป้ำยไวนิลช่ืองำนพิธี 
            ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีถวายพวงมาลา 
 นำงนงพงำ    อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร  
 นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู      กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร      
  นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเตรียมเครื่องสักกำระจัดนักเรียนส่งเทียนฉนวนให้ประธำนจุด ธูป เทียน  
  ๒. ก ำหนดและควบคุมข้ันตอนของพิธีถวำยพวงมำลำให้เป็นไปตำมข้ันตอน 
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                  ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำรและฝ่ำยอำหำร 
  ๔. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าพวงมาลา 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวพรนิภำ  ศรีอรุณ  ธุรกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
 หน้าท่ี   ๑. จัดท าพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีถวายพวงมาลาจ านวน ๕ พวง 
  ๒. ท าหนังสือเชิญถึงผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นายอ าเภอบางปะอิน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      สมาคมศิษย์เก่านิเวศน์-ราชา  
  ๓. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร                  
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร    
  นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู   กรรมกำร  
  นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
 หน้าท่ี   ๑. จัดเสิร์ฟน้ าด่ืม อาหารว่าง ไว้ให้บริการผู้มีเกียรติ โดยประสานงานกับฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
  2. ให้การต้อนรับดูแลอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน    
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  ครู   ประธำนกรรมกำร                               
  นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู     กรรมกำร  
  นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
  นำงสำวทิพย์สุดำ   ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร             
 หน้ำท่ี   จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ส ำหรับแขกผู้มีเกียรต ิ คณะครูและบุคลำกรฯท่ีมำร่วมงำนให้ 
           เพียงพอ   
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คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
  นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู    รองประธานกรรมการ                              
  นางสาววิชญาพร   อุ่นมี        ครู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 
  นายนัฐวุฒิ  สายันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  หน้ำท่ี   ๑. จัดคณะกรรมกำรสภำนักเรียนเชิญพวงมำลำให้ประธำน   ผู้วำงพวงมำลำ  และน ำพวงมำลำออก
      จำกขำต้ังหลัก  ออกไปวำงไว้ที่ขำต้ังด้ำนข้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ ท่ีเตรียมไว้ให้ 
      เป็นระเบียบสวยงำม  
               ๒. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำยปล้ืม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร                          
  นำยสุทธิพงษ์    มูลอำสำ  ครู   กรรมกำร 
  นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  นำยนัฐวุฒิ     สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำท่ี ๑. จัดล ำดับข้ันตอน พิธีถวำยพวงมำลำ ควบคุม รำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด  
  ๒. จัดเตรียมเอกสำรประกำศรำชสดุดีร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ รัชกำลท่ี ๘ 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครู   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้ำท่ี   ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในกำรจัดด ำเนินกำร 
  ๒. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   ประธำนกรรมกำร 
                     นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
                    นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
           นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำท่ี  บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหว ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
 

 



-๕- 

     คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู   กรรมกำร 
  นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ ครู   กรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี  คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของแขกผู้มีเกียรติ  คณะครูและบุคลำกรฯท่ีมำร่วมงำนให ้
           เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
  (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย  ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
                    ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ท้ังนี้    ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

  ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๗  มิถุนำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
             (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พธิถีวายพวงมาลา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
 วันพุธ ที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๘     
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

วันพุธ ที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
             
 ๐๗.๓๐ น.  - คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มีเกียรต ิพร้อมกันบริเวณพิธี          
 ๐๘.๐๐ น.  - พิธีสงฆ์ 
     - ประธำนจุดเครื่องทองน้อย และถวำยพวงมำลัยคล้องพระกรพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 
     -  พิธีถวำยพวงมำลำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 
                       -  ตัวแทนผู้มีเกียรติ วำงพวงมำลำ วำงพวงมำลำตำมล ำดับ 
                       -  ประธำนในพิธีวำงพวงมำลำ  
                       -  ประธำนอ่ำนประกำศรำชสดุดีร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ 
                          (ดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี) 
                       -  เสร็จพิธี 

................................................................... 
               
หมายเหตุ  - ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
     - กำรแต่งกำยข้ำรำชกำรชุดปกติขำว สวมหมวก 
              - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุดโรงเรียน (ผ้ำโขมพัสตร์) 
              - แขกผู้มีเกียรติ ชุดสุภำพ 
              - นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


