
  
 
 
 

 ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๔๒๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมมุทิตำคำรวะครูเกษียณอำยุรำชกำร 
……………………………………………………………………….. 

  ด้วยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน ๓ ท่ำน โรงเรียนจึงก ำหนดจัดกิจกรรมมุทิตำคำรวะครูเกษียณอำยุรำชกำรขึ้น 
ในวันพุธ ที่  ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษำ โรงเรียนบำงปะอิน                          
“รำชำนุเครำะห์ ๑”  เพ่ือแสดงออกถึงควำมรัก ควำมผูกพัน แสดงมุทิตำจิตให้กับครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร                                     
และแสดงถึงควำมกตัญญูกตเวทีของนักเรียนสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 ดังนั้นเ พ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประ สงค์กำรจัดงำน                 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
 หน้ำที่    อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ดูแล  สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค   
  ให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม    เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ   อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 

/นำยพีระศิลป์ 
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  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู   กรรมกำร 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวภริตำ โอชำรส  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น คร ู   กรรมกำร 
 นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำที่ ๑.  ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
  ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
  ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อ 
       คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู   กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร           
 หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเก้ำอ้ีหลุยส์ส ำหรับผู้เกษียณอำยุรำชกำร ๓ ตัว บนเวที และจัดตกแต่งเวทีให้สวยงำม 
  ๒. จัดชุดรับแขกด้ำนล่ำง ๑ ชุด 
                     ๓. ท ำควำมสะอำดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๔. ปูพรมสีเขียวตรงกลำงของหอประชุม 
            ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมมุทิตาคารวะครู 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศิริวรรณ โอริส  คร ู   กรรมกำร 

  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  สภำนักเรียน      กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมพวงมำลัยส ำหรับมอบให้ผู้เกษียณ จ ำนวน ๖ พวง และของที่ระลึก ๓ ชุด 

/๒.จัดเตรียม 
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  ๒. จัดเตรียมธงโรงเรียนและซักซ้อมนักเรียนส ำหรับยืนถือธงโรงเรียนจ ำนวน ๔๐ คน  
  ๓. ซักซ้อมนักเรียนที่จะต้องมอบของที่ระลึกและมอบพวงมำลัย 
  ๔. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนน ำร้องเพลงพระคุณที่สำม 
  ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการจัดท าวีดิทัศน์และออกแบบป้าย 
นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล  คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑. จัดท ำและออกแบบป้ำยผู้เกษียณอำยุรำชกำรจ ำนวน ๓ ท่ำน โดยฉำยผ่ำนจอ LED 
  ๒. หำข้อมูล/ภำพถ่ำย/วีดีโอของผู้เกษียณ ในกำรจัดท ำวีดิทัศน์ 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการแสดง 
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร     
นำงสำวสมำพร สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร     

หน้ำที่   ๑. จัดกำรแสดงของนักเรียน เพ่ือแสดงในพิธีเปิด จ ำนวน ๑ ชุด            
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดุริยางค์ 
นำงสำวภริตำ โอชำรส    ครู      ประธำนกรรมกำร     
นักเรียนวงโยธวำธิต    นักเรียน     กรรมกำร         
นำยอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ครูช่วยสอนดนตรีสำกล  กรรมกำรและเลขำนุกำร      

หน้ำที่   ๑. จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยำงค์บรรเลงน ำครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรสู่หอประชุม         
๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร    
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  คร ู   ประธำนกรรมกำร                               
  นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์ คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร             
 หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้บริหำร ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
  ๒. ปฏิบัติงำนงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 

/นำยธีระวัฒน์ 



-๔- 
 
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  ครู    กรรมกำร 
  นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร  
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        คร ู   กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำที่   ๑. จัดตัวแทนนักเรียนเข้ำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำเวลำ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๒๐ น.  
                         โดยตัวแทนห้องทุกห้องห้องละ ๕ คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ 
      แยกหญิงชำยเว้นพื้นที่ตรงกลำงพรมเขียว 
  ๒. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  ๓. ปฏิบัติงำนงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์    มูลอำสำ  คร ู   กรรมกำร 
  นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  คร ู   กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ     สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำที่ ๑. เป็นพิธีกรด ำเนินกิจกรรม จัดล ำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
  ๒. ปฏิบัติงำนงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรี บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ในกำรจัดด ำเนินกำรทีห่อประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
  ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
                     นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำที่   ๑. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
  ๒. ปฏิบัติงำนงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

/คณะกรรมกำร 



 
-๖- 

 

   คณะกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ คร ู   กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่  คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน  คณะครูและบุคลำกรฯที่มำร่วมงำนให้ 
           เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
  (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร   
  นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
                    ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและ

บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป 
 

                           สั่ง    ณ    วันที่  ๗  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๕                              
 
 
 

                               (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “ รำชำนุเครำะห์ ๑ ” 

  



 
ก าหนดการจัดแสดงมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ 

วันพุธที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

…………………………………………………. 
 

 เวลา  กิจกรรม 
๐๗.๔๐-๐๘.๔๐  น.       ครู นักเรียน พร้อมกันบริเวณสนำมหน้ำเสำธง  ปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง 
๐๘.๔๐-๑๐.๒๐  น.      ครูที่ปรึกษำทุกห้องส่งตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมห้องเรียนละ ๕ คน หัวหน้ำระดับ

ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำนั่งประจ ำที่ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
แยกชำยหญิง เว้นช่องกลำงพรมเขียวพอสมควรใช้ส ำหรับเดินลอดซุ้มธงครูเกษียณอำยุ
รำชกำร 
วงดุริยำงค์น ำคุณครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรตั้งแต่หน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ ๘ 
ผ่ำนหลังหอประชุมเอนกประสงค์จนถึงบันไดทำงขึ้นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษำ ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรเดินลอดซุ้มธงโรงเรียนช่องกลำงพรมเขียว เข้ำนั่งประจ ำ
ที่ชุดรับแขก 
ชมกำรแสดงของนักเรียนนำฏศิลป์จ ำนวน ๑ ชุด 
ชมวีดีทัศน์ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 เชิญคุณครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรข้ึนนั่งประจ ำที่บนเวที 
 ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนกล่ำวค ำมุทิตำคำรวะ   
 ตัวแทน ชุดที่ ๑ (นักเรียนระดับ ม.ต้น จ ำนวน ๓ คน ระดับชั้น ม.ปลำย จ ำนวน ๓ คน) 
มอบพวงมำลัยแสดงมุทิตำคำรวะ แด่ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 ตัวแทน ชุดที่ ๒  (นักเรียนระดับ ม.ต้น  จ ำนวน ๓ คน ระดับชั้น ม.ปลำย จ ำนวน ๓ คน) 
มอบของที่ระลึก 
 ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรกล่ำวอ ำลำนักเรียน 
 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สำม 
 นักเรียนทุกคนกรำบแสดงมุทิตำคำรวะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 เสร็จกิจกรรมแสดงมุทิตำคำรวะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 
      หมำยเหตุ   -  ครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำแต่งกำยด้วยผ้ำไทยสวยงำม           
                     - นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแต่งชุดนักเรียน  
                     - ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


