
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี  ๕๗๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดพิธีเข้ำประจ ำหมู่และรับเข็มเครื่องหมำยยุวกำชำด ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
ถวำยควำมจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนำยิกำ สภำกำชำดไทย 

………………………………………………………………………………….. 
 

     ด้วยหมู่ยุวกำชำดโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดให้มีพิธีถวำยควำมจงรักภักดีใน
วโรกำสพนะบำมสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภกสภำกำดไทย  จัดให้มีพิธีเข้ำประจ ำหมู่และรับเข็ม
เครื่องหมำยยุวกำชำด  ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๒๐ น. ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  ท้ังนี้เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ตลอดจน
บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำและวัตถุประสงค์ของหลักกำรกำชำด  จึงแต่งต้ังครูและ
บุคลำกรของโรงเรียนปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
     ๑. นำยประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำยวิทิต บัวประเสริฐ  ครูช ำนำยกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำยเกษม   เมำลิทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๔. นำยศักรินทร์  วงษแ์หยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๕. ว่ำท่ีร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๖. นำยบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๗. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๘. นำงสยุมพร    นำคจรูญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๙. นำยปล้ืม   ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

         
หน้าที่  

๑. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปด้วยควำม 
    เรียบร้อย 

๒. ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม 
    เป้ำหมำย 

 

 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๑. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงนงพงำ   อิสสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๔. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๕. นำงธนิดำ   สิลุจจยำนนท์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๖. นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๗. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก      ครู   กรรมกำร 
     ๘. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมกำร 
     ๙. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๑๐. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที่    

๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินท่ีก ำหนด 

๒. ก ำหนดรูปแบบในกำรรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรและเตรียมควำมพร้อมให้เรียบร้อย 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน 

 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลสมาชิกยุวกาชาดและเข้าร่วมพิธี 

     ๑. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงนงพงำ   อิสสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๔. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๕. นำงสำวสมใจ   ไวยนิตย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ๖. นำงธนิดำ   สิลุจจยำนนท์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๗. นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๘. นำงพรรณี  เกตุถำวร  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๙. นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๑๐. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี    ครู   กรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
     ๑๒. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู   กรรมกำร 
     ๑๓. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง ครู   กรรมกำร 
     ๑๔. นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  ครู   กรรมกำร 
     ๑๕. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๑๖. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



     ๑๗. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๑๘. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๑๙. นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๒๐. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๒๑. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๒๒. นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๒๓. นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๒๔. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
     ๒๕. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๒๖. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก      ครู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ๒๗. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที่ 

๑. ร่วมฝึกซ้อมและท ำพิธีให้แก่สมำชิกในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๑๔.๓๐–๑๕. ๒๐ น. 
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  

๒. เข้ำร่วมกิจกรรมตำมก ำหนดกำร  ตรวจนับ  ดูแลกำรปฏิบัติกิจกรรมของสมำชิกให้เป็นไปด้วย
ควำมเป็นระเบียบร้อย 

๓. ผู้น ำยุวกำชำดแต่งเครื่องแบบยุวกำชำด ตำมระเบียบของสภำกำชำดไทย เพื่อเข้ำพิธีร่วมแจกเข็ม 
เครื่องหมำยให้สมำชิกยุวกำชำด  พร้อมประธำนในพิธี 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  

     ๑. นำยประสพชัย   แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำยธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วำรี    ครู   รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ  ครู   กรรมกำร 
     ๔. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์    ครู   กรรมกำร 
     ๕. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๖. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข            ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร                                     
     ๗. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี             ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร                                     
     ๘. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว    กรรมกำร 
     ๙. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก      ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชำ  พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลท่ี ๙  
และรัชกำลท่ี ๑๐ ธงชำติ และธงยุวกำชำด  



 ๒. จัดเตรียมท่ีนั่งส ำหรับประธำนในพิธี  ครูผู้น ำยุวกำชำด 
 ๓. จัดตกแต่งสถำนท่ีให้เรียบร้อยเหมำะสม 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
     ๑. นำงนงพงำ   อิสสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๓. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๔. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก      ครู   กรรมกำร 
     ๕. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๖. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่ 

๑. จัดล ำดับข้ันตอนพิธีกำรพิธีเข้ำประจ ำหมู่และรับเข็มเครื่องหมำยยุวกำชำด ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

๒. จัดท ำเอกสำรค ำกล่ำวเปิดพิธี และค ำกล่ำวกำรเข้ำประจ ำหมู่และรับเข็มเครื่องหมำยยุวกำชำด 

๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ 

     ๑. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน  ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำยสำธิต แสงปิยะ   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๓. นำยพีระศิลป์   เอกฐิน       ครู   กรรมกำร 
     ๔. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง ครู   กรรมกำร 
     ๕. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  

๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ตำมก ำหนดกำรตลอดพิธี 

๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
     ๑. นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
     ๓. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



     ๔. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

๒. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนหลังเสร็จส้ินกำรประเมิน ฯ 

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

     ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๖   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

 

      (นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 


