
 
 
 
 
 

   ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ท่ี ๑๖๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิธีบ ำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำน พิธีถวำยพวงมำลำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  

………………………………..  
            ด้วย ในวันท่ี ๙ มิถุนำยน ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร                     
มหำอำนันทมหิดล  พระอัฐมรำมำธิบดินทร  พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี ๘  ผู้ทรงบริจำคพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ ำนวน ๖,๓๐๐  บำท  สร้ำงอำคำรเรียนบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘  เพื่อเป็นกำรแสดง
ควำมกตัญญูกตเวทิตำและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณต่อพระองค์ท่ำน   ในปีนี้จึงก ำหนดจัดพิธีบ ำเพ็ญกุศล                 
ทักษิณำนุปทำน พิธีถวำยพวงมำลำ ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๙  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์                  
รัชกำลท่ี ๘  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”   
 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
  ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ 
 หน้าท่ี ก ากับ ดูแล  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับ                
   ฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์   

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงนงพงำ   อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  นำยปล้ืม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์           ครู   กรรมกำร 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู   กรรมกำร 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครู   กรรมกำร  
  นำยเกษม    เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำท่ี ๑.  ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
  ๒.  เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 
  ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
                         อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ ครู   กรรมกำร 
  นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครู   กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว    กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
 หน้ำท่ี ๑. จัดท ำควำมสะอำด ประดับผ้ำ ธงชำติ ธงโรงเรียน  ณ  บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 
                     ๒. จัดโต๊ะหน้ำขำวส ำหรับวำงเครื่องบวงสรวง  ถวำยรัชกำลท่ี ๘ จ ำนวน ๔ ตัว 
  ๓. จัดโต๊ะหน้ำขำว ๑ ตัว ถวำยเครื่องเซ่นเจ้ำท่ี 
            ๔. จัดเตรียม/ยืมขำต้ังส ำหรับวำงพวงมำลำ จ ำนวน ๑๕ อัน /ติดป้ำยไวนิลช่ืองำนพิธี 
  ๕. จัดเตรียมไม้คล้องมำลัยข้อพระกร ผูกริบบ้ินตกแต่งให้สวยงำม 
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  ๖. จัดเตรียมเครื่องทองน้อยวำงหน้ำพระบรมนุสำวรีย์ ๑ ชุด 

๗. จัดเตรียมโต๊ะท่ีนั่งพระสงฆ์/ยืมอำสนะสงฆ์/ ฆ้อง เพื่อท ำศำสนพิธี   
  ๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวง 
 นำงนงพงำ    อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร  
 นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู      กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ ครู    กรรมกำร      
  นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 

๒. จัดเตรียมนักเรียนส่งเทียนฉนวนให้ประธำนจุด ธูป เทียน เครื่องทองน้อย 
  ๓. เชิญผู้อ ำนวยกำรจุดธูปเทียน บวงสรวงเครื่องสังเวย ก่อนเริ่มพิธีทักษิณำนุปทำน 
                  ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าพวงมาลา 
 ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร                  
  นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวพรนิภำ  ศรีอรุณ  ธุรกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
 หน้าท่ี   ๑. จัดท าพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีถวายพวงมาลา จ านวน ๖ พวง 

๒. ท าหนังสือเชิญถึงผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นายอ าเภอบางปะอิน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
    สมาคมศิษย์เก่านิเวศน์-ราชา สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”     
    และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 
 นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร                  
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล   ครู    กรรมกำร 
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  นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวพัชญมนฑ์ ทิพย์สงค์  ครู    กรรมกำร 
  นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร                           
 หน้าท่ี   ๑. จัดเสิร์ฟน้ าด่ืม อาหารว่าง ไว้ให้บริการผู้มีเกียรติ โดยประสานงานกับฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
  2. ให้การต้อนรับดูแลอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน    
  ๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  ครู   ประธำนกรรมกำร                               
  นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์ ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ ครู     กรรมกำร 
  นำยชยกร อมรเวช  ครู   กรรมกำร 
  นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมกำร 
  นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
  นำงสำวทิพย์สุดำ   ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร             
 หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ส ำหรับแขกผู้มีเกียรต ิ คณะครูและบุคลำกรฯท่ีมำร่วมงำนให้ 
               เพียงพอ   
  ๒. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
  นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู    กรรมการ 
  นายธวัช วงศ์สุวัฒน์  ครู   กรรมการ 
  นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมการ 
  นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   กรรมการ  
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 
  นางสาววิชญาพร   อุ่นมี        ครู   กรรมการ 
  นายนัฐวุฒิ  สายันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
 



-๕- 
  หน้ำท่ี   ๑. จัดนักศึกษำวิชำทหำรเชิญพวงมำลำให้ประธำน   ผู้วำงพวงมำลำ  และน ำพวงมำลำออก 
         จำกขำต้ังหลัก  ออกไปวำงไว้ที่ขำต้ังด้ำนข้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ ท่ีเตรียมไว้ให้ 
      เป็นระเบียบสวยงำม  
               ๒. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  ๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำยปล้ืม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม อุลิต  ครู   กรรมกำร  
  จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู          กรรมกำร                      
  นำยสุทธิพงษ์    มูลอำสำ  ครู   กรรมกำร 
  นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  นำยนัฐวุฒิ     สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้ำท่ี ๑. จัดล ำดับข้ันตอน พิธีถวำยบังคม พิธีถวำยพวงมำลำ ควบคุม รำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
  ๒. นิมนต์พระจ ำนวน ๑๐ รูป /จัดล ำดับข้ันตอนช่วงพิธีสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม 
  ๓. จัดเตรียมเอกสำรประกำศรำชสดุดีร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ รัชกำลท่ี ๘ 
  ๔. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   กรรมกำร 
  นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรี บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้ำท่ี   ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในกำรจัดด ำเนินกำร 
  ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   ประธำนกรรมกำร 
                     นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครู   กรรมกำร 
  นำยพิทยำ ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



-๖- 
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำท่ี   ๑. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหว ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
  ๒. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
 นำยพรพิชิต พรรณบัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 นำยวีนัส เกิดแก่น   ยำม    กรรมกำร  
 นำยปรีชำ อยู่คง    ยำม    กรรมกำร  
 นักศึกษำวิชำทหำร      กรรมกำร  

  นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ๑. จัดสถานท่ีจอดรถให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
  ๒. ประชาสัมพันธ์สถานท่ีจอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้าอาคาร ๔ สนามปูนด้านทิศเหนือ 
      ของโรงเรียน และโรงจอดรถด้านเหนือติดรั้วโรงเรียน  
  ๓. จัดนักศึกษาวิชาทหาร เป็นจราจรในการอ านวยความสะดวกในวันจัดกิจกรรม  
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมวงดุริยางค์และดนตรีไทย 
 นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   หน้ำท่ี   ๑. ฝึกซ้อมวงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมีหลังประธำนอ่ำนประกำศรำชสดุดีร ำลึกถึง 
      พระมหำกรุณำธิคุณ 
  ๒. ฝึกซ้อมวงดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในช่วงพิธีกำร 
  ๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

   คณะกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์ ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ ครู   กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



-๗- 
 หน้ำท่ี  คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของแขกผู้มีเกียรติ  คณะครูและบุคลำกรฯท่ีมำร่วมงำนให ้
           เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
  (โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู  ประธำนกรรมกำร 
 นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย  กรรมกำร   
  นำงสำวธนำรักษ์   ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย   ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
                    ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ท้ังนี้    ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

  ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๒  มิถุนำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
             (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พธิถีวายพวงมาลา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

 วันพฤหัสบดีท่ี  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๘     

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
.................................................................... 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตัวแทนนักเรียน และผู้มีเกียรต ิพร้อมกัน

บริเวณพิธี (ผู้ร่วมงำนทุกท่ำนต้องผ่ำนจุดคัดกรอง)   
นักเรียนเข้ำแถวหน้ำเสำธง      

 

๐๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. ประธำนจุดธูปเทียนบวงสรวง พร้อมถวำยเครื่องรำชสักกำระ  
หน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ 
กิจกรรมถวำยบังคม พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลท่ี ๘ บริเวณหน้ำเสำธง 

 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีบ ำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำน (พิธีสงฆ์) 
   - เชิญประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
   - เชิญประธำนจุดเครื่องทองน้อยหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์  
     และถวำยมำลัยคล้องพระกร 
   - เชิญประธำนนั่งท่ีรับรองเพื่อเริ่มพิธี 
   - พิธีกรน ำกล่ำวค ำบูชำพระ 
   - พระสวดบททักษิณำนุปทำน 
   - นศท.น ำปิ่นโต ดอกไม้ ปัจจัย วำงด้ำนหน้ำพระสงฆ์ ๑๐ รูป 
   - พิธีกรน ำสวดบูชำข้ำวพระพุทธ น ำถวำยภัตตำหำร 
   - เชิญผู้มีเกียรติ ประเคนภัตตำหำร ดอกไม้ ปัจจัย ถวำยพระ 
   - ข้ำรำชกำรครู น ำภูษำโยง ด้ำนหน้ำพระสงฆ์ 
   - นศท.น ำผ้ำบังสุกุลวำงด้ำนหน้ำพระสงฆ์ ๑๐ รูป 
   - เชิญผู้มีเกียรติ ทอดผ้ำบังสุกุล 
   - พระสวดบังสุกุลและกรวดน้ ำรับพร 
   - เสร็จพิธีสงฆ์ 

 

 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 



๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. พิธีถวำยพวงมำลำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ 
  - เชิญครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบริเวณด้ำนหน้ำพระบรมรำชำ 
    นุสำวรีย์ตำมจุดท่ีก ำหนด 
  -  ล ำดับท่ี ๑ ผู้แทนหน่วยงำน/ภำครัฐ/เอกชน 
  - ล ำดับท่ี ๒ ผู้แทนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
  - ล ำดับท่ี ๓ ผู้แทนสมำคมครูและผู้ปกครอง 
  - ล ำดับท่ี ๔ ผู้แทนสมำคมศิษย์เก่ำ นิเวศน์-รำชำ 
  - ล ำดับท่ี ๕ ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  - ล ำดับท่ี ๖ ผู้แทนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถวำยพวงมำลำ 
  - ล ำดับท่ี ๗ ประธำนในพิธี นำยอ ำเภอบำงปะอิน 

 

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. ประธำนอ่ำนประกำศรำชสดุดีร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ 
(ดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี) 
 - เสร็จพิธี 

 

                
หมำยเหตุ  - ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
     - กำรแต่งกำยข้ำรำชกำรชุดปกติขำว สวมหมวก 
              - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุดโรงเรียน (ผ้ำโขมพัสตร์) 
              - ผู้มีเกียรติ ชุดสุภำพ 
              - นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน   
 

 


