
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑ 
ที่  ๔๔๔   /   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดขบวนเปิดงำน  ยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก  
ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

----------------------------- 

            ตำมท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยำก ำหนดจัดงำน    ยอยศยิ่งฟ้ำอยุธยำมรดกโลก    ประจ ำปี    ๒๕๖๓  

ระหว่ำงวันที่  ๑๑ – ๒๐  ธันวำคม  ๒๕๖๓  ณ อุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ  โดยก ำหนดท ำพิธีเปิด

งำนในวันที่  ๑๑  ธันวำคม  ๒๕๖๓     โดยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ  ให้ด ำเนินกำรจัดขบวนในพิธีเปิด  ในขบวน “พระเจ้ำปรำสำททอง”   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร

ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 

กรรมการอ านวยการ 

๑. นำยประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำน 

๒. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำน 

๓. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

๔. นำงสำววนิดำ   กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

๕. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

๖. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๗. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๘. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๙. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๐. นำยปลื้ม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 

หน้ำที่ 

 ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  แก้ไขปัญหำและอุปสรรค  รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ  ติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อย  เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 

คณะกรรมการด าเนินการ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำน 



๒. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี  คร ู   รองประธำน 

๓. นำงพรรณี   เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 

๔. นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 

๕. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 

๖. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร 

๗. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ 

                                                                              เลขำนุกำร 

หน้ำที่ 

๑. ประสำนกำรจัดขบวน “พระเจ้ำปรำสำททอง “ ในขบวนที่ ๖ ให้เรียบร้อย  สวยงำม ส ำเร็จลุล่วงตำม 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน 

๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำที่ได้รับมอบหมำย 

 กรรมการจัดขบวน 

๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หวัหน้ำ 

๒. นำงพรรณี   เกตุถำวร   ครู ช ำนำญกำร  รองหัวหน้ำ 

๓. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

๔. นำงกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสด์  ครู ช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

๕. นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ู   ผู้ช่วย 

๖. นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู   ผู้ช่วย 

๗. นำงสำวจุฑำมำศ  จันทร์มณี  คร ู   ผู้ช่วย 

๘. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู   ผู้ช่วย 

๙. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   ผู้ช่วย 

๑๐. นำยภูวดล   ส ำลี   คร ู   ผู้ช่วย 

๑๑. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู   ผู้ช่วย 

๑๒. นำยสมพร   อมรเวช   คร ู   ผู้ช่วย 

๑๓. นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๑๔. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๑๕. นำยเกียรติศักดิ์   กันนิดำ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๑๖. นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๑๗. นำยวีระวัฒน์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๑๘. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๑๙. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 



๒๐. นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๒๑. นำยนัฐวุฒิ   สำยันต์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๒๒. นำงสำวบุญเรือง  สังศุขฆ์  ครูอัตรจ้ำง  ผู้ช่วย 

๒๓. นำยธรรมนูญ   ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ 

๑. จัดหำนักเรียน  ครู  เพ่ือเดินขบวน 

๒. จัดหำ  จัดจ้ำง  เครื่องแต่งกำย พร้อมกำรแต่งหน้ำ ท ำผมให้กับตัวละครที่ร่วมเดินขบวน 

๓. จัดรูปขบวนให้สวยงำมพร้อมควบคุมกำรเดินขบวนตลอดเส้นทำง 

๔. บรรยำยรูปขบวนขณะชบวนผ่ำนกรรมกำร 

๕. จัดหำ  จัดท ำ อุปกรณ์   ป้ำยต่ำงๆ ในกำรเดินขบวน 

๖. จัดส่งนักเรียน  จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังจบงำน 

๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กรรมการจัดประดับรถ 

๑. นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำร ี  คร ู   หัวหน้ำ 

๒. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู   รองหัวหน้ำ 

๓. นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู   ผู้ช่วย 

๔. นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๕. นำงสำวบุญเรือง   สังศุขฆ์  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 

๖. นำงสำวน้ ำฝน   เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 

๗. นำยธรรมนูญ   ระวังใน   ครูอัตรำจ่ำง  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ 

๑. จัดท ำโครงสร้ำงรถตำมรูปแบบที่ก ำหนดให้แข็งแรง 

๒. ประดับผ้ำ  ดอกไม้ ให้สวยงำมตำมแบบที่ก ำหนด 

๓. ควบคุมกำรเดินทำงไป – กลับ ของรถ 

๔. จัดรื้อโครงสร้ำงหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินขบวน 

๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กรรมการถ่ายภาพ 

๑. นำยพีระศิลป์   เอกฐิน   คร ู   หัวหน้ำ 

๒. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   ผู้ช่วย 

๓. นำงสำวอำทิตยำ  นำคกลั่น  คร ู   ผู้ช่วย 

๔. นักเรียน       ผู้ช่วย 



หน้ำที่ 

๑. ถ่ำยภำพนิ่ง  ภำพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม 

๒. ประชำสัมพันธ์ ภำพกิจกรรมลงในเว็ปไซด์โรงเรียน 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กรรมการพยาบาล 

๑. นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   หัวหน้ำ 

๒. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้ำ 

๓. นำงสำวบุญเรือง  สังศุขฆ์  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ 

๑. จัดเตรียมกระเป๋ำพร้อมเครื่องปฐมพยำบำลไว้ให้บริกำรกับนักเรียนและครูในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

๒. ประสำรงำนกับหน่วยแพทย์เมื่อมีนักเรียนและครูเจ็บป่วย 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการประเมินผล 

๑. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู   หัวหน้ำ 

๒. นำยรณกร   ไข่นำค   คร ู   รองหัวหน้ำ 

๓. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   ผู้ช่วย 

หน้ำที่ 

๑. ด ำเนินกำรออกแบบประเมินกำรจัดขบวนในส่วนที่โรงเรียนรับผิดชอบ 

๒. สรุปผลกำรจัดกิจกรรมตำมแบบที่โรงเรียนก ำหนด  จ ำนวน  ๓  เล่ม 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือให้บังเกิดผล

ดีแก่ทำงรำชกำร 

 

     สั่ง  ณ  วันที่    ๗     ธันวำคม      พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

         

          (นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 


