
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่ ๓๕๓ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ  

……………………………….. 
 ด้วยงำนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ 
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔          
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ ด ำเนินกำรไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์สูงสุด อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำร
กระทรวง ศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 นำยเกษม   เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

นำยวิทิต   บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงสยุมพร  นำคจรูญ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย 

              ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
          ๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

    คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำยเกษม         เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยศุภมงคล      อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยประสพชัย     แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงสุกัลยำ    เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงปำริชำติ   ยมวรรณ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงสำวมัณฑนำ   สถิตวิบูรณ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงจิดำภำ     จูหว้ำ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม     คร ู    กรรมกำร 



นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง   คร ู    กรรมกำร                                          
 นำงสำวพิมพ์สุภำ   ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู    กรรมกำร 
 นำยเสกสรรค์      สุขมำ   คร ู    กรรมกำร 

นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู    กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง  ครผูู้ช่วย             กรรมกำร  
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้ำที่ ๑. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินกำร ประสำนงำน  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำย  
           ๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียน 
 นำงสำวพิมพ์สุภำ   ทรัพย์อยู่  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 นำยประสพชัย     แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงอำรีวรรณ      แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงสุกัลยำ    เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู        กรรมกำร  
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู    กรรมกำร 

นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  
นำงสำวปรียำภัทร   ดีสวัสดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  

 นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ    ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร   
นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำงสำวชุติมณฑ์   แท่นจันทร์  นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล    สูงกลำง  ครผูู้ช่วย             กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมบทสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรให้กับนักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๓ 
           ๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร               
นำงนงพงำ   อิสสอำด    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงเจียมจิตร    บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร   

นำงจิดำภำ    จูหว้ำ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี              ครู     กรรมกำร    
นำยฉัตรดำว   ฉันทะ     ครู        กรรมกำรและเลขำนุกำร 



หน้ำที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือนให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้น
กิจกรรม   

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่
 นำยประสพชัย   แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี             คร ู    รองประธำนกรรมกำร                              
นำยรัชชุพงษ์    แก้วจันทร์           คร ู    กรรมกำร   
นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ  คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวปรียำภัทร   ดีสวัสดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร   
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำงสำวชุติมณฑ์   แท่นจันทร์  นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว      กรรมกำร      
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   มีหน้ำที่จัดสถำนทีแ่ละประดับตกแต่งเวที หอประชุม ๘๔ พรรษำ จัดโต๊ะหมู่บูชำ ติดป้ำยไวนิล และโต๊ะ
รับรองส ำหรับพระภิกษุสงฆ์ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย   คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   มีหน้ำที่ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม     คร ู    ประธำนกรรมกำร  
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์      ครผูู้ช่วย      กรรมกำร  
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย              คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่   จดัเตรียมและควบคุมเครื่องขยำยเสียงในหอประชุม ๘๔ พรรษำ  

   คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง   คร ู    ประธำนกรรมกำร                                          
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู    กรรมกำร                      
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพกิจกรรมทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดกำรจัดกิจกรรมในหอประชุม ๘๔ พรรษำ 

   คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู     กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   ครผูู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. วำงแผน ก ำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร 



คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย              ครผูู้ช่วย     กรรมกำร 
นำงสำวปรียำภัทร   ดีสวัสดิ์  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่    ๑. จัดท ำ แจกและเก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
  ๓. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำร 

สั่ง    ณ   วันที่  ๑๔  กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

              (นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 
                          ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






