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คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๔๓๒/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
ยุวกาชาดไทย
………………………………………………………………………..
ตามที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้กำหนดจัด โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรมยุวกาชาดในสถานศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้โรงเรียน
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จึง ได้ดำเนินการจัด โครงการส่ง เสริมยุวกาชาดบำเพ็ญ ประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดได้มีคุณธรรม
จิตอาสาโดยร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจะจัดขึ้ นในวันพุธ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด ๒๘ คน สมาชิกยุวกาชาดจำนวน ๒๗๙ คน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค
สร้อยสม
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
นางกาญจนี
เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์
แทนลาน
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
นางสาววนิดา
กาบสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
นายเกษม
เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายศักรินทร์
วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายศุภมงคล
อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางสาวสมาพร
สมสืบ
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา
พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นายปลื้ม
ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ ให้กับฝ่ายต่างๆในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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นายปลื้ม
ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางนงพงา
อิสสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย
แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นายเกษม
เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางสาวชญาภา
ลีวรรณ
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา
พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาววิชญาพร
อุ่นมี
ครู
กรรมการ
นางสาวอาทิตญา
นาคกลั่น
ครู
กรรมการ
นายพีระศิลป์
เอกฐิน
ครู
กรรมการ
นางสาวอริยา
กันทะวงศ์
ครู
กรรมการ
นางสาววิจิตรา
อ่อนสกุล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ ๑. วางแผน ดำเนินการ ควบคุม และติดตามการดำเนินงานให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
๓. รายงานผล สรุปผลปฏิบัติงานในฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นายเกษม
เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นายประสพชัย
แน่ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายรัชชุพงษ์
แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
นางสาวทุเรียน
ไวยบุรี
ครู
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน
เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวลักขณา
ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง
สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวธนารักษ์
ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นายธรรมนูญ
ระวังใน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
นายธีระวัฒน์
เพ็ชร์วารี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชุด เก้าอี้สำหรับครู จำนวน ๒๘ ตัว
๒. จัดโต๊ะหน้าขาวพร้อมเก้าอี้ สำหรับรายงานตัว ๒ ตัว
๓. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมดอกไม้ธูปเทียน
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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นายพีระศิลป์
เอกฐิน
ครู
ประธานกรรมการ
นายสะอาด
ทองสัมฤทธิ์ ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญา
อินทร์กอง
ครู
กรรมการ
นายเศรษฐลักษณ์
สุขสงวน
ครู
กรรมการ
นางสาวศุภสิริ
สอนสิทธิ์
ครู
กรรมการ
นายอดิศวร
ขจรโชติพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
นางสาวพัชรี
บัวอาจ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
2. ถ่ายภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
นางสาวอัจฉรา
พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา
ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์
ศิลาแยง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน รับลงทะเบียน และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม
นางสาวอริยา
กันทะวงศ์
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวอุมาพร
ขาวแขก
ครู
กรรมการ
นางสาวกันติชา
สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวเมธาวี
จันทร์ประภา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนัฐพร
ภูวงษ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและประชาสัมพันธ์
นางสาวอาทิตญา
นาคกลั่น
ครู
ประธานกรรมการ
นายภาณุพันธ์
จันทร์หอม
ครู
กรรมการ
นายพิทยา
ขุนน้อย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพิชามญชุ์
กุศล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทำเกียรติบัตรและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าอบรม
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นางสาววิชญาพร
อุ่นมี
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวศิรินภา
มุลาลินน์
ครู
กรรมการ
นางสาวนัฏฐาภรณ์
ใหญ่ยอด
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาววิจิตรา
อ่อนสกุล
ครู
ประธานกรรมการ
นางสุดาพร
ยิ้มสิน
ครู ชำนาญการ กรรมการ
นางสาวกัลย์พัตร์
เสรีชัย
ครู
กรรมการเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน
๒. จัดทำเอกสารการดำเนินการด้านการเงิน เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลยุวกาชาด
ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นางนงพงา
อิสสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางปาริชาติ
ยมวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางพรรณี
เกตุถาวร
ครู ชำนาญการ กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา
ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมการ
นางสาวจุฑามาส
จันทร์มณี
ครู
กรรมการ
นางสาวรวีพรรณ
โชคสมบัติ
ครู
กรรมการ
นายภาณุพันธ์
จันทร์หอม
ครู
กรรมการ
นางสาวเมธาวี
จันทร์ประภา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวลักขณา
ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแลยุวกาชาดทำความสะอาดสถานที่ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหอประชุมริมน้ำ อำเภอบางปะอิน
และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวสุวรรณา
สุดปรึก
นางสาวพรเพ็ญ
พุ่มสะอาด
นางสาวชญาภา
ลีวรรณ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์
นางสาวอริยา
กันทะวงค์
นางสาวอาทิตญา
นาคกลั่น
นางสาวนัฐพร
ภูวงษ์

ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
ครู ชำนาญการ กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
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สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา
ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแลยุวกาชาดทำความสะอาดสถานที่บริเวณวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร และดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียน
ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสาววิจิตรา
อ่อนสกุล
ครู
ประธานกรรมการ
นางสุดาพร
ยิ้มสิน
ครู ชำนาญการ กรรมการ
นางสาวอัจฉรา
พรรณสุชล
ครู ชำนาญการ กรรมการ
นางสาวนัฏฐาภรณ์
ใหญ่ยอด
ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์
ศิลาแยง
ครู
กรรมการ
นางสาววิชญาพร
อุ่นมี
ครู
กรรมการ
นางสาวพิชามญชุ์
กุศล
ครู
กรรมการ
นางสาวศิรินภา
มุลาลินน์
ครู
กรรมการ
นางสาวกัลย์พัตร์
เสรีชัย
ครู
กรรมการ
นางสาวอุมาพร
ขาวแขก
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแลยุวกาชาดทำความสะอาดสถานที่บริเวณสถานีรถไฟ อำเภอบางปะอิน และดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวชญาภา
ลีวรรณ
ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ
นางสาวจุฑามาส
จันทร์มณี
ครู
กรรมการ
นางสาวศิรินภา
มุลาลินน์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำเก็บแบบประเมินกิจกรรม
๒. จัดทำรายสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

-๒- -๒-

กำหนดการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ หอเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
……………………………………………..……………
เวลา
กิจกรรม
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- หัวหน้ายุวกาชาด กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
- ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมหมู/่ รับประทานอาหารว่าง/เสร็จสิ้นกิจกรรม
หมายเหตุ

1. ประธานในพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. การแต่งกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งเครื่องแบบยุวกาชาด

