เรื่อง

คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๓๘๗ / ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๕

ด้ ว ยวั น ที่ ๑๒ สิ ง หำคม ของทุ ก ปี เ ป็ น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชำติ เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและถวำยพระ
พรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม
ขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ โรงเรียน
บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน ดังนี้ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
หน้ำที่ อำนวยควำมสะดวก กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์ รองผู้อำนวยกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

-๒นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
กรรมกำร
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผน ดำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้
เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ควบคุม ดูแล กำกับติดตำม ให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำและประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ ธงชำติ ธงประจำพระองค์ และพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประดับแจกัน หรือพุ่มดอกไม้พร้อมตั้งพำน
ธูปเทียนแพและกรวยดอกไม้ ณ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์

-๓๒. จัดโต๊ะ เก้ำอี้และสมุดลงนำมถวำยพระพร ภำยในบริเวณที่มีควำมเหมำะสมและสมพระเกียรติ
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำยธวัช
วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
ครูที่ปรึกษำทุกคน
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
กรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดลำดับขั้นตอนกำรถวำยพระพรและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนด
๒. จัดเตรียมคำกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
ประธำนกรรมกำร
นักเรียนวงโยธวำธิต
นักเรียน
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอนดนตรีสำกล กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบำรมี
๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรดำเนินกำร
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์
ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

-๔นำงสำวพัชรี บัวอำจ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ณ โดมรำชำวดีภิรมย์
๒. อำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม
๒. ปฏิบัติติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

กำหนดกำร
กำหนดกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม
ณ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
................................................................................
เวลำ
รำยกำร/กิจกรรม
๐๘.๑0 – ๐๙.๐0 น. - ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ ๑๐ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมกัน
บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์
- ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานในพิธี เดินทาง
มาถึงบริเวณพิธี
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์รับประธานในพิธี
- ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ (ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมๆ กัน)
- ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพร
- วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกันเมื่อสิ้นสุดเพลงสรรเสริญ
พระบารมี
- เสร็จพิธี
- ถ่ายภาพร่วมกัน
๐๙.๐0 – ๐๙.๓0 น. กิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทากิจกรรมจิตอาสา Big cleaning
หมายเหตุ - กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
- กำรแต่งกำย ๑. ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสื้อโทนสีฟ้ำ (กำงเกง/กระโปรงสุภำพ)
๒. นักเรียน แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน
๓. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์แต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำของแต่ละสถำบัน
๔. สวมหน้ำกำกสีขำว
๕. หลังเสร็จพิธี เรียนเชิญคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถ่ำยภำพร่วมกัน

