
 
 
  

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ท่ี  ๒๒๙  / ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี            
 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
 พ.ศ.๒๕๖๓ 

       

 ด้วยวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวัน
ศุกร์ท่ี  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑”  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
           นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นางสยุมพร  นาคจรูญ               ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นายปล้ืม     ปรีชา                   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ายต่างๆในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 
 นายเกษม      เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายปล้ืม       ปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายสาธิต      แสงปิยะ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
 นางสาวภริตา โอชารส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 



-๒- 
หน้าท่ี  ๑. วางแผน ดำเนินการ ประชุมกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไป   
              ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  
         ๒.  ควบคุม ดูแล  กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ   
         ๓. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงาน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายธีรวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู    กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
 นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา   พระพุทธรูป  ธงชาติ   และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับแจกัน  
              หรือพุ่มดอกไม้   พร้อมตั้งพานธูปเทียนแพและกรวยดอกไม้  ณ บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ 
 ๒. จัดโต๊ะ เก้าอี้และสมุดลงนามถวายพระพร ภายในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมและสมพระเกียรติ  
          ๓. จัดเตรียมพุ่มเงินพุ่มทอง สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด พร้อมโต๊ะสำหรับวางพานพุ่ม 
          ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
  นางนงพงา     อิสสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางกษิรา       ละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมการ 
    ครูท่ีปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   ดูแลควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นายปล้ืม    ปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                          
  นายภูวดล  สำลี   ครู   กรรมการ   
  นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดลำดับข้ันตอนการถวายพระพรและควบคุมรายการให้เป็นไปตามท่ีกำหนด  
 ๒. จัดเตรียมเอกสารคำกล่าวถวายพระพร 
 
 
 



-๓- 
คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 

  นางสาวภริตา โอชารส  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ  
  นักเรียนดุริยางค์   นักเรียน   กรรมการ 
       นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ    
หน้าท่ี  ๑.  จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี  
         ๒.  ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ และฝ่ายจัดสถานท่ีในการดำเนินการ 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายสาธิต       แสงปิยะ  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม ครู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน ครู   กรรมการ  
 นายธวัช    วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมการเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานท่ีในการจัดเครื่องเสียง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๘  
         ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   รองประธานกรรมการ 
 นายพีระศิลป์   เอกฐิน  ครู   กรรมการ                      
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมการ                                          
 นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆตามลำดับกำหนดการตลอดพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู                       ประธานกรรมการ                                                     
  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  ครู                       รองประธานกรรมการ 
  นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม  
             
 ท้ังนี้    ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 
  ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๒๑   กรกฏาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 



 
     กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

          มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  
           ในวันศุกร์ที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
..................................................... 

                    เวลา  ๐๗.๔๐  น.  -  กิจกรรมหน้าเสาธง   
                    เวลา  ๐๘.๓๐  น.  -  คณะคร ู นักเรียนต้ังแถวพร้อมกันบริเวณพิธ ี
                    เวลา  ๐๘.๓๐  น.  - ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานในพิธี        
                                               ถึงบริเวณพิธี 
                    เวลา  ๐๘.๓๐  น.  -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานลงนามถวายพระพร 

     -  ประธานขึ้นสู่แท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      -  ประธานถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้  
        ถวายความเคารพ (ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมๆกัน) 
     -  ประธานลงจากแท่น  ประจำแท่นพิธีการ   
                          -  กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพร 
     -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายความเคารพ  
                          -  เสร็จพิธี 

  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  - กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” 
………………………………………………. 

 
หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
การแต่งกาย 
               - ข้าราชการครู ชุดปกติขาว 
               - บุคลากรทางการศึกษา เสื้อสีเหลอืงตราสัญลักษณ์ 
               - นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน 
      - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เคร่ืองแบบนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


