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      คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที่ ๓๒๒ /๒๕๖๓ 

 เรื ่อง  แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร                   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

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

        ด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”                

ได ้ดำเน ินการจัดกิจกรรมส่งเสร ิมการอ่านตามรอยพระราชจร ิยว ัตร สมเด ็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ้า                    

กรมสมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ  สยามบรมราชก ุมารี  ในว ันพ ุธท ี ่  ๙  ก ันยายน  ๒๕๖๓                                        

เวลา  ๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประช ุมเฉล ิมพระเก ียรต ิ  ๘๔ พรรษา โรงเร ียนบางปะอิน                                    

“ราชาน ุ เคราะห ์  ๑”   โดยม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่ อ เท ิดพระเก ียรต ิสมเด ็ จพระกน ิษฐาธ ิ ราช เจ้ า                                       

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา

ความรู ้ด ้วยตนเอง โดยผ่านหนังสือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                           

สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

นายประจวบโชค    สร้อยสม      ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ              ครู ชำนาญการพิเศษ          รองประธาน 
นายเกษม   เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
นายศักรินทร์   วงษ์แหยม ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นายบัณฑิต   อรุณเสถียร ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นางสยุมพร   นาคจรูญ ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
นายปลื้ม   ปรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลาน ครู ชำนาญการ         กรรมการ 

หน้าที่   ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ให้คำปรึกษา  ช่วยแก้ไขปัญหา     

อุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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          ๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หน้าที่  ๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

          ๒. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

นายประสพชัย   แน่ประโคน คร ูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ    
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกลสมโภชน์ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน 

ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราว 

กรรมการ 
กรรมการ 

ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว คนงานทุกคน 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี          ครูอัตราจ้าง                                                                      

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ๑.  จัดเตรยีมสถานที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยเตรียมโต๊ะหน้าขาว จำนวน ๑๐  

ตัวและเก้าอ้ี จำนวน ๕๕ ตัว พร้อมประดับตกแต่งในโทนสีม่วง สีทอง สีขาว  

            ๒. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย       ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด คร ูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
นางธนิดา    สิลุจจยานนท ์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย               คร ู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี        คร ู กรรมการ 
นางสาวสุรีย์    ทนคง                  คร ู กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี 

คร ู
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 

นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวมณีแก้ว ศรีดีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวฏิญาฎา  ใจดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์ คร ู ประธานกรรมการ 
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
เด็กหญิงนันทนัช  ลุงซอ 
เด็กหญิงชิตาภา  เอกจิตร 
นายประสพชัย  พิสิฐาภรณ์ 
นายจักรี  เนินสุด 
เด็กหญิงเพชรดา  เพ็ชรพ่วง 
เด็กหญิงวาสนา  วิเชียร 
เด็กหญิงชนกานต์  สุขประสงค์ 
เด็กหญิงนันทนัช  ลุงซอ 
นางสาวฐนิชา  ดอนทอง 
นางญามณี  สีไพรอ่อน 
นางสาววันวิสา  อุณาพันธ์ 
นายสุทธิพงษ์    มูลอาษา              

นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
นักเรียน 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอน ดำเนินการพิธีเปิด - ปิด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอย พระราชจริยวัตร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          ๒.  ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ 

คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแสดง 

นายเกษม   เมาลิทอง                    ครู ชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ  

นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์        ครู ชำนาญการ        รองประธานกรรมการ 

นางสุดาพร  ยิ้มสิน    ครู ชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดเตรียมการแสดง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันส้มตำลีลา 

นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์        ครู ชำนาญการ        ประธานกรรมการ 

นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย   คร ู        รองประธานกรรมการ 

นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแลง   คร ู                 กรรมการ 

หน้าที่  ตัดสินการแข่งขันส้มตำลีลาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

          นายสาธิต   แสงปิยะ           ครู ชำนาญการ         ประธานกรรมการ 
          นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม           คร ู         รองประธานกรรมการ 
          นายอดิศวร ขจรโชตพิงศ ์                

นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ 
          ลูกจ้างชั่วคราว 
          ครูผู้ชว่ย 

        กรรมการ 
        กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  และวัสดุอื่น ๆ ให้พร้อมในการดำเนินการ 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

หน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน ส่งฝ่ายสรุปผล 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำเกียรติบัตร 

นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา 
นางสาวจุไรภรณ์   พงษ์ไชย 
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี          

ครผูู้ช่วย  
คร ู
คร ู

ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการ 

นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวมณีแก้ว  ศรีดีแก้ว 

   นางสาวฏิญาฎา  ใจด ี
   นางกัญญชัญญ์    เหมือนเตย            

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
ครู ชำนาญการ                           

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  จัดพิมพ์และตรวจทานเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันส้มตำลีลา 

คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล 

นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย 
นางนงพงา  อิสสอาด 
นางสาวสุรีย์   ทนคง      
นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา                        

คร ูชำนาญการ 
คร ูชำนาญการพิเศษ 
ครู  
ครผูู้ช่วย                    

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่    ๑. จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร                                                        

               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

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

    คร ู
    คร ู

    กรรมการ 
    กรรมการและเลขานุการ 
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          ๒. รายงานผลการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

              ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

                            สั่ง ณ วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

        (นายประจวบโชค   สร้อยสม) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กำหนดการ  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะครู นักเรียน พร้อมกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร  

                               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เวลา ๐๙.๒๐ น. การแสดงจินตลีลา เพลงนารีรัตนา  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานเยี่ยมชมบูธกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร  

                               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เวลา ๑๐.๐๐               การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์    และกิจกรรมตอบปัญหาเพื่อส่งเสริมการอ่าน

ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี           

เวลา ๑๓.๐๐ น.  การแข่งขันส้มตำลีลา ประกอบเพลง “ส้มตำ” เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ-               

พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 

เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด 
 

 

หมายเหตุ  กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


