
 
 
  

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ท่ี  ๔๓๗  / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติพุทธศักรำช 256๓   

………………………………..  
            ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวัน         
พระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และ
วันพ่อแห่งชำติ วันศุกร์ท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี ๘ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย            
จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
  นำยวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยปล้ืม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร  
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  นายเกษม   เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายเกษม      เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นำยปล้ืม   ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู    กรรมการ 
 นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   ครู    กรรมการ 
 นางสาวภริตา  โอชารส   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 



-๒- 
 หน้ำท่ี  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้
           เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
           ๒.  ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ   
           ๓. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
  นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  นายรัชชุพงษ์    แก้วจันทร์ ครู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี  ครู   กรรมการ 
  นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวน้ าฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  นายธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ  
  นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมการและเลขานุการ           
 หน้ำท่ี ๑. จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชำ  ธงชำติ   และพระฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
      มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรประดับแจกัน หรือพุ่มดอกไม้ พร้อมตั้งพำน 
      ธูปเทียนแพและกรวย  ดอกไม้  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลท่ี ๘ 
  ๒. จัดเตรียมพุ่มเงินพุ่มทอง ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมโต๊ะส ำหรับวำงพำนพุ่ม 
           3. ช่วยงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายอัศวิน     ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมกำร  
  นำงปำริชำติ    ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงสุดำพร     ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมกำร 
                     นำยฉัตรดำว    ฉันทะ  ครู   กรรมกำร 
           นำงสำวสุรีย์    ทนคง  ครู   กรรมกำร      

นำยภูวดล    ส ำลี  ครู   กรรมกำร 
            นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร อุ่นมี              ครู   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล ครู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



      -๓- 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
    ครูท่ีปรึกษำทุกคน     กรรมกำร  
  นางนงพงา     อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำท่ี   ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี  
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
  นำยปล้ืม    ปรีชำ            ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์   ครู   กรรมกำร    
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำท่ี ๑. จัดล ำดับข้ันตอนกำรถวำยพระรำชสดุดีและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด   
  ๒. จัดซ้อมกำรถวำยบังคม 
 

คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ  
  นักเรียนดุริยำงค์   นักเรียน   กรรมกำร 
       นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมกำรและเลขำนุกำร              
 หน้ำท่ี  ๑.  จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์  
         ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนท่ีในกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายพีระศิลป์   เอกฐิน  ครู   ประธานกรรมการ   
 นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม ครู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน ครู   กรรมการ 
 นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 นายธวัช    วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมการเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนท่ีในกำรจัดเครื่องเสียง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
    รัชกาลท่ี ๘  
                   ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   รองประธานกรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมการ                                          
 นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆตามล าดับก าหนดการตลอดพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
                   นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู                       ประธานกรรมการ             
                   นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู                       รองประธำนกรรมกำร  
                   นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร  



             -๔-   
  นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
                    ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ท้ังนี้    ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๒   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 256๓   

ในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๘ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

..................................................... 
                    เวลำ  ๐๗.๔๐  น.  -  กิจกรรมหน้ำเสำธง            
                    เวลำ  ๐๘.๑๕  น.  -  คณะคร ู นักเรียนต้ังแถวพร้อมกันบริเวณพิธ ี
                    เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ประธำนในพิธี        
                                               ถึงบริเวณพิธี 
                    เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  -  วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์  

     -  ประธำนขึ้นสู่แท่นประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
      -  ประธำนถวำยเครื่องรำชสักกำระ เปิดกรวยดอกไม้ วำงพำนพุ่ม ถวำยควำม 
                                    เคำรพ (ผู้เข้ำร่วมพิธีถวำยควำมเคำรพพร้อมๆกัน) 
     -  ประธำนลงจำกแท่น   
                          -  ท ำพิธีถวำยบังคม 
                          -  เสร็จพิธี  

………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
การแต่งกาย 
  ข้าราชการครู - ชุดปกติชาวไม่สวมหมวก 
  บุคลากรทางการศึกษา - ใส่เสื้อสีเหลอืง 
  นักเรียน  - เคร่ืองแบบนักเรียน 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


