
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที่  ๒๖๓  / ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

       

 ด้วยวันที่ ๑๒ สิงหำคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชำติ เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและถวำยพระพรชัยมงคลแด่            
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
 โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  ๑๒ สิงหำคม ขึ้นใน            
วันอังคำร ที่ ๑๑  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ  บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์  โรงเรียน           
บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  ดังนี้ ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
           นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
           นำงสยุมพร  นำคจรูญ               ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
           นำยปลื้ม     ปรีชำ                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำยเกษม      เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยปลื้ม       ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำยสำธิต      แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



-๒- 
หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป   
              ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
         ๒.  ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ   
         ๓. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยธีรวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ   ธงชำต ิ ธงประจ ำพระองค์  และพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประดับแจกัน  หรือพุ่มดอกไม้   พร้อมตั้งพำนธูปเทียนแพ 
และกรวยดอกไม้  ณ  บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์  
 ๒. จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีและสมุดลงนำมถวำยพระพร ภำยในบริเวณท่ีมีควำมเหมำะสมและสมพระเกียรติ  
          ๓. จัดเตรียมพุ่มเงินพุ่มทอง ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมโต๊ะส ำหรับวำงพำนพุ่ม 
          ๔. ช่วยงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงกษิรำ       ละออ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสุดำพร   ยิ้มสิน             ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสำธิต    แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์    ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสุรีย์   ทนคง  คร ู   กรรมกำร 
  นำยภูวดล    ส ำลี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร อุ่นมี              คร ู   กรรมกำร 



-๓- 
  นำยฉัตรดำว   ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
    ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำยปลื้ม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. จัดล ำดับขั้นตอนกำรถวำยพระพรและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด  
 ๒. จัดเตรียมเอกสำรค ำกล่ำวถวำยพระพร 

คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร  
  นักเรียนดุริยำงค์   นักเรียน   กรรมกำร 
       นำยอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้ำที่  ๑.  จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบำรมี  
         ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยสำธิต       แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร   
 นำยภำณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร  
 นำยธวัช    วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
         ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร   
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
 นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร                      
 นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร                                          
 นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดพิธี 
 
 
 



-๔- 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู                       ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้ำที่  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ทั้งนี้    ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๓   สิงหำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม 

ในวันอังคำรที่  ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ 
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

..................................................... 
                    เวลา  ๐๗.๔๐  น.  -  กิจกรรมหน้าเสาธง   
                    เวลา  ๐๘.๓๐  น.  -  คณะครู  นักเรียนตั้งแถวพร้อมกันบริเวณพิธี 
                    เวลา  ๐๘.๓๐  น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานในพิธี        
                                               ถึงบริเวณพิธี 
                    เวลา  ๐๘.๓๐  น.  -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

     -  ประธานขึ้นสู่แท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
      -  ประธานถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความ 
                                    เคารพ (ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมๆกัน) 
     -  ประธานลงจากแท่น  ประจ าแท่นพิธีการ   
                          -  กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพร 
     -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายความเคารพ 
     -  ประธานลงนามถวายพระพร  
                          -  เสร็จพิธี  

………………………………………………. 
 

หมำยเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
กำรแต่งกำย 
               - ข้ำรำชกำรครู ชุดปกติขำว 
               - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสื้อสีฟ้ำ 
               - นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
      - นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ เครื่องแบบนักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


