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คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่๒๕ / 256๖ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕  

ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย 
-------------------------------------------------------- 

 ด้วยด้วยหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จะจัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็ม
ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายความจงรักภักดีแ ด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวองค์อุปถัมภ์สภากาชาดไทยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักการการจั ดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาโดยจะดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ทั้งนี้เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนบรรลุเป้าหมาย
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักการกาชาด  
 

เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 นายศุภมงคล   อินทร์สนอง       คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   คร ูชำนาญการ      กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ      กรรมการ 

หน้าที ่ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง        คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวอริยา  กัณทะวงค์   คร ูชำนาญการ      กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
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นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ  กรรมการ   
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   กรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล   คร ู   กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. วางแผนดำเนนิการพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด 
๒. ควบคุมติดตามการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
อำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลสมาชิกยุวกาชาดและร่วมพิธี 
นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
นางพรรณี   ยมวรรณ   ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ   
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ   
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   ครู ชำนาญการ  กรรมการ   
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการ   
นางสาวอริยา  กันทะวงค์   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  คร ู   กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล   คร ู   กรรมการ 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี   คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู   กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   คร ู   กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์   คร ู   กรรมการ 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก   คร ู   กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทร์ประภา  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

-๒- 



-๒-  
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแตง่เวที 

นายประสพชัย  แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพเิศษ      ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  คร ู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์   คร ู   กรรมการ 
ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดชุดรับแขกในหอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา ๑ ชุด เก้าอ้ีสำหรับครู จำนวน ๒๘ ตัว   
และจัดแท่นยืนพูดสำหรับพิธีกร  
๒. จัดโต๊ะหน้าขาวพร้อมเก้าอ้ี สำกรับรายงานตัว ๓ ตัว  
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป ธงชาติ ธงยุวกาชาด และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมดอกไม้ธุปเทียน  
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 นางนงพงา  อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางพรรณี  เกตุถาวร   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
 นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู   กรรมการ 

นางสาววิชญาพร  อุ่นมี   คร ู   กรรมการ  
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการ พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารคำกล่าวรายงาน/ประชาสัมพันธ์ 
 นางสาวพิชามญชุ์  กุศล   คร ู   ประธานกรรมการ 

นางสาวศิรนิภา  มุลาลินน์   คร ู   กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
 นายเศรฐลักษณ์  สุขสงวน   คร ู   กรรมการ 
 นางสาวศุภศิริ  สอนสิทธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 นายพิทยา  ขุนน้อย   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศกึษา 

 นายพรีะศิลป์  เอกฐิน   คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   กรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมการ 
 นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. ประสานงานจัดเตรียมเครื่องเสียงกับฝ่ายสถานที่ในวันพิธีและในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
 ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ   

 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทร์ประภา  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

  

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
 นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู   กรรมการ 
 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่ ๑. จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
 ๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมในรูปเล่มเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ 
 

 

    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  

 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   มกราคม    พ.ศ. ๒56๖ 
 

                       
                      
                      (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ์๑”   
 
 
 
 

-๔- 
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กำหนดการลำดับขัน้ตอนการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕  

ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย 
นักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

.......................................... 
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นักเรียนยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ และ ๓  
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน  

๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด 
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- หัวหน้ายุวกาชาด กล่าวรายงาน 
- ประธานกล่าวเปิดพิธี 
- ดำเนินการพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

 

๑๕.๓๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม  
 

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

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
การแต่งกาย : ชุดยุวกาชาด 
 

 


