
 
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที ่ ๓๑  / ๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน  
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

……………………………………………………… 
                 ตามที่โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลกับคณะครู 
นักเรียน และบุคลากร รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนร่วมในการประเมิน  โรงเรียนจึงได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัล
พระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๖  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธี  ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นายประจวบโชค   สร้อยสม        ผู้อํานวยการ                          ประธาน 
๒. นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ        รองผู้อำนวยการ      รองประธาน 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ      กรรมการ 
๔. นายสาธิต  แสงปิยะ รองผู้อำนวยการ         กรรมการ    
๕. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๖. นายเกษม   เมาลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๗. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการ   
๘. นายปลื้ม   ปรีชา ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
๙. นางนงพงา  อิสสอาด ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมาพร   สมสืบ           ครูชํานาญการ               กรรมการ 
๑๑. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครูชำนาญการ      กรรมการ  
๑๒. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน รองผู้อำนวยการ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ให้คําปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ในการดําเนินการจัดให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
๒. สนับสนุน กํากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน   รองผู้อำนวยการ       ประธาน 
๒. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ    รองผู้อำนวยการ             รองประธาน 
๓. นายเกษม  เมาลิทอง     ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง    ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
๕. นางนงพงา   อิสสอาด    ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๖. นายประสพชัย  แน่ประโคน    ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
๗. นายอัศวิน  ศรีบัว     ครชูำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
๘. นางกันต์ฤทัย  พันธ์สวัสดิ์    ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
๙. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี    ครูชำนาญการ                            กรรมการ 



๑๐. นางสาวอริยา  กันทะวงค์    ครูชำนาญการ              กรรมการ 
๑๑. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย    ครชูำนาญการ                   กรรมการ 
๑๒. นายสาวสมาพร  สมสืบ    ครูชำนาญการ                 กรรมการ 
๑๓. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ    ครูชำนาญการ                       กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล    ครูชำนาญการ                       กรรมการ 
๑๕. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์    คร ู               กรรมการ 
๑๖. นายพีระศลิป์  เอกฐิน      คร ู              กรรมการ 
๑๗. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น    คร ู               กรรมการ 
๑๘. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม    ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. ดำเนินการจัดพิธีพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน      รองผู้อำนวยการ ประธาน 
๒. นายเกษม   เมาลิทอง    ครูชำนาญการพิเศษ รองประธาน 
๓. นายประสพชัย  แน่ประโคน        ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์           ครูชำนาญการ กรรมการ 
๕. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู กรรมการ 
๗. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ คร ู กรรมการ 
๘. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา คร ู กรรมการ 
๙. นายวีรวัฒน์  ลงผวิ คร ู กรรมการ 
๑๐. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมการ 
๑๓. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ คร ู กรรมการ 
๑๔. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์ คร ู กรรมการ 
๑๕. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา คร ู กรรมการ 
๑๖. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู กรรมการ 
๑๗. นายนัฐวุฒิ  สายันต ์ คร ู กรรมการ 
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๙. นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๐. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๑. นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๒. นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๓. นายธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๔. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๕. นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว ครูช่วยสอน กรรมการ 
๒๖. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ  

 

- ๒ - 



หน้าที่ 
๑. จัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบ 
๒. จัดตกแต่งหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  

- ประดับตกแต่งเวท ีและสวนดอกไม้หน้าเวทีให้สวยงาม 
- ประดับตกแต่งทางเดินจากประตูถึงหน้าเวที 
- จัดเก้าอ้ีเพ่ือให้ประธาน และผู้มีเกียรตินั่งบริเวณหน้าเวที 
- ประสานโต๊ะจีน เพ่ือจัดตั้งในหอประชุมให้เป็นระเบียบสวยงาม 
- ดูแลความสะอาดของห้องน้ำให้พร้อมใช้ และสะอาดตลอดเวลา 

คณะกรรมการปฏิคมและต้อนรับ 
  ๑. นางสาวกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครูชำนาญการ ประธาน 
  ๒. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูชำนาญการ รองประธาน 
  ๓. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน ์ คร ู กรรมการ 
  ๕. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล คร ู กรรมการ 
  ๖. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู กรรมการ 
  ๗. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง คร ู กรรมการ 
  ๘. นายวีรวัฒน ์ ลงผิว คร ู กรรมการ 
  ๙. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา คร ู กรรมการ 
  ๑๐.นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา คร ู กรรมการ 
        ๑๑.นางสาวยวุดี  สุภาเรือง                 ครู กรรมการ 
   ๑๒.นางสาววจิิตรา  อ่อนสกุล คร ู กรรมการ 
  ๑๑.นางสาวสุวรรณา  สุดปรกึ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดหาที่นั่ง 
๒. แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ให้ผู้มีเกียรติทราบ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๑.  นางสาวอริยา  กันทะวงค์ ครูชำนาญการ ประธาน 
 ๒.  นายสาวญดา  แก้วพาณิชย์ คร ู รองประธาน 
 ๓.  นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 ๔.  นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู กรรมการ 
 ๕.  นายธวชั  วงศ์สุวัฒน์ คร ู กรรมการ 
 ๖.  นางสาวศิริวรรณ  โอริส คร ู กรรมการ 
 ๗.  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์ คร ู กรรมการ 
 ๘.  นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์    ครู กรรมการ 
 ๘.  นางสาวกันติชา  สหนนทช์ัยกุล คร ู กรรมการ 
 ๙.  นางสาวเมธาวี  จันทรประภา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
        ๑๐.นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
        ๑๑.นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
        ๑๒.นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
        ๑๓.นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

- ๓ - 



 
        ๑๔.นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
        ๑๕.นักเรียนชมรมคหกรรม  กรรมการ 
        ๑๖.นางสาวนฐัพร  ภูวงษ์   คร ู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๒. จัดให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มผู้มาร่วมงานทุกคน 
๓. ประสานกับร้านอาหารเพ่ือเตรียมการจัดโต๊ะ และดูแลอาหารกลางวันให้กับผู้มาร่วมงาน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑.  นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู            ประธานกรรมการ 

๒.  นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู                 รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวเมธาวี    จันทรประภา  คร ู                 กรรมการ 
 ๔.  นายธนกฤต  ว่องธัญญาภรณ์   ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
 ๔.  นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๕.  นางสาวพัชรี  บัวอาจ  ครูผู้ช่วย      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง แสง สีบนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
๒. ประสานคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์เพ่ือขอข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำเสนอบนจอ LED  
๓. ติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เพ่ือใช้ในพิธีบวงสรวง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการนำเสนอวีดีทัศน์ 
 ๑. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ ครูชำนาญการ                 ประธาน 
 ๒. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู         รองประธาน 
 ๓. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๔. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๕. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ ครูชำนาญการ        กรรมการ 
 ๗. นางสาวสมาพร  สมสืบ ครูชำนาญการ         กรรมการ 
 ๘. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ ครูชำนาญการ        กรรมการ 
 ๙. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครูชำนาญการ        กรรมการ 
 ๑๐.นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครูชำนาญการ                 กรรมการ 
 ๑๑.นายภูวดล  สำลี ครชูำนาญการ        กรรมการ 
 ๑๒.นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู         กรรมการ 
 ๑๓.นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู         กรรมการ 
 ๑๔.นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู         กรรมการ 
 ๑๕.นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย คร ู         กรรมการ 
 ๑๖.นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู         กรรมการ 

- ๔ - 



 
 ๑๗.นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู         กรรมการ 
 ๑๘.นายพีระศิลป์  เอกฐิน คร ู         กรรมการ 
 ๑๙.นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู         กรรมการ 
 ๒๐.นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา คร ู         กรรมการ 
 ๒๑.นายนัฐวุฒิ  สายันต์ คร ู         กรรมการ  
      ๒๒.นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 ๒๓.นายธนกฤต  ว่องธัญญาภรณ์ ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 ๒๔.นายพิทยา  ขุนน้อย ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 ๒๒.นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.  ดำเนินการจัดทำวีดีทัศนหัวข้อ “หนทางเดินสู่รางวัลพระราชทาน” 
      ๒.  ประสานกับฝ่ายควบคุมเครื่องเสียงในการเปิดให้ผู้มาร่วมงานได้รับชม 
      ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครูชำนาญการพิเศษ ประธาน 

 ๒. นายภูวดล  สำล ี ครูชำนาญการพิเศษ            รองประธาน 
 ๓. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์ คร ู                  กรรมการ 
 ๔. นายนัฐวุฒิ  สายันต ์ คร ู                  กรรมการ 
 ๕. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง คร ู                  กรรมการ 
 ๖. นายวันเฉลิม  อุลิต คร ู                   กรรมการ 
 ๕. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. เป็นพิธีกรดำเนินพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๒. เป็นพิธีกรในพิธีสงฆ์ 
๓. ประสานฝ่ายการเงิน เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน     รองผู้อำนวยการ       ประธาน 
๒. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์      ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
๓. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด     ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
๔. นางพรรณี  เกตุถาวร      ครูชำนาญการ       กรรมการ 
๕. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี      ครูชำนาญการ       กรรมการ 
๖. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ     ครูชำนาญการ       กรรมกา 
๗. นางจิตร์สมา  สมงาม      ครูชำนาญการ       กรรมการ 
๘. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์      คร ู         กรรมการ 
๙. นายศิวกร  กรึงไกร      คร ู         กรรมการ 

- ๕ - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3


 
๑๐. นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง      ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
๑๑. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี     ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
๑๒. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข      ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
๑๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง     คร ู         กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่ 

      ๑.  จัดเครื่องบวงสรวงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล       
พระอัฐมรามาธิบดินทร  ให้เหมาะสม 
      ๒.  ดำเนินการพิธีบวงสรวงในวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เวลา ๐๖.๓๐ น.                                                            
      ๓.  จัดรำถวายจำนวน ๑ ชุด 
      ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
 ๑.  นายเกษม  เมาลิทอง      ครูชำนาญการพิเศษ                   ประธาน 
      ๒.  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูชำนาญการพิเศษ                   รองประธาน 
 ๓.  นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.  นางสาวภริตา  โอชารส คร ู  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ คร ู  กรรมการ 
      ๖.  นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี คร ู  กรรมการ 
 ๖.  นายชิษณุพงษ์  กอบัวแก้ว ครูช่วยสอน กรรมการ  
 ๗.  นางสาวสมาพร  สมสืบ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
       ๑. จัดการแสดงในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร 

       ๒. จัดวงดนตรีไทยบรรเลงในช่วงเช้าก่อนพิธีการ 
       ๓. จัดการแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ เพ่ือแสดงศักยภาพของนักเรียน     
ในช่วงเวลารับประทานอาหาร 
       ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ 
 ๑.  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู  ประธาน 
 ๒.  นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู  รองประธาน 
 ๓.  นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ คร ู  กรรมการ 
 ๕.  นายพิทยา  ขุนน้อย ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. ดำเนินการถ่ายภาพตลอดพิธีทั้งหมดท้ังส่วนที่เป็นภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว 
๒. ออกแบบป้ายงานให้สวยงาม  และจัดฉายที่จอบนเวที หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
๓. รวบรวมภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซด์ของโรงเรียน 

- ๖ - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3


                                                           - ๗ - 
๔. ประสานกับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการจัดของที่ระลึก 
๑. นายสาธิต  แสงปิยะ รองผู้อำนวยการ ประธาน 

๒. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี ครชูำนาญการ กรรมการ 
๓. นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔. นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
 ๑. จัดหาของที่ระลึก เพ่ือมอบให้กับผู้มาร่วมงาน 
 ๒. ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมงานให้ครบถ้วน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 ๑.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครูชำนาญการ ประธาน 
 ๒.  นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๓.  นางจิตร์สมา  สมงาม ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดทำหนังสือเชิญ พร้อมกำหนดการจัดงาน และดำเนินการจัดส่งให้เรียบร้อย 
๒. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 ๑.  นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น คร ู  ประธาน 
 ๒.  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู  กรรมการ 
 ๓.  ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๔.  นายธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕.  นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในกรณีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการเดินขบวน 
๒. จัดแอลกอฮอล์เพ่ือใช้ในการทำความสะอาดบริเวณหน้าประตูทางเข้าหอประชุม ๘๔ พรรษา 
๓. ดำเนินการจัดส่งผู้ป่วยกรณีเกิดเจ็บป่วยกระหันและไม่สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 ๑.  นายอัศวิน  ศรีบัว ครูชำนาญการพิเศษ   ประธาน 
 ๒.  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง คร ู  กรรมการ 
 ๓.  นายวีนัส  เกิดแก่น พนักงาน รปภ กรรมการ 
 ๔.  นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
 ๕.  นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

 



หน้าที่ 
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน เกี่ยวกับรถนำขบวน  และเจ้าหน้าที่จราจร

อำนวยความสะดวกในการเดินขบวนตลอดระยะทาง 
๒. จัดการจราจรภายในโรงเรียนให้เรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 
๓. จัดที่จอดรถให้กับครูและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ประธาน 
 ๒.  นางพรรณี   เกตุถาวร ครูชำนาญการ รองประธาน 
 ๓.  นางสาวปัทมา  กรีถาวร คร ู  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย คร ู  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. รับเงินบริจาค เพ่ือสมทบทุนจัดสร้างห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”  
พร้อมจัดทำบัญชีเสนอผู้บริหาร 

๒. รับ-จ่ายเงินในการจัดงาน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 
 ๑.  นางนงพงา  อิสสอาด ครูชำนาญการพิเศษ       ประธาน 
 ๒.  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูชำนาญการพิเศษ             รองประธาน 
 ๓.  นายอัศวิน  ศรีบัว ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ  
 ๔.  นางสาวพรทิพย์  อุดร ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.  นางอารีวรรณ  แน่ประโคน ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๖.  นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 ๗.  นาจิดาภา  จูหว้า ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 ๘.  นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์ ครูชำนาญการ     กรรมการ 
 ๙.  นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู      กรรมการ 
 ๑๐.นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์ คร ู      กรรมการ 
 ๑๑.นางสาววิชญาพร  อุ่นมี คร ู      กรรมการ 
 ๑๒.นางสาววรรณสิริ  นาคเรอืง คร ู      กรรมการ 
 ๑๓.นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู               กรรมการ 
 ๑๔.นายฉัตรดาว  ฉันทะ คร ู               กรรมการ 
 ๑๕.จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง คร ู               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดแถวนักเรียนเป็นสองแถวตั้งแต่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนฝั่งพระราชวังเว้นระยะให้สวยงามจนถึง
หอประชุมอเนกประสงค์ 

๒. ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาจัดงาน 
                                              

- ๘ - 



                                                 -๙- 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวน 
 ๑.  ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน รองผู้อำนวยการ ประธาน 
 ๒.  นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี คร ู  รองประธาน 
 ๓.  นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
       ๔.  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ คร ู  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวนภสัวรรณ  ชนชนะชัย คร ู  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย คร ู  กรรมการ 
 ๘.  นายฮาซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๙.  นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๑.นายสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      ๑๒.นายธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๓.นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว ครูช่วยสอน กรรมการ 
 ๑๔.นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดหารถอัญเชิญตั้งรางวัลพระราชทาน พร้อมตกแต่งรถด้วยผ้า ดอกไม้ ให้สวยงาม 
๒. จัดรูปแบบขบวนตามรูปแบบที่กำหนด 
๓. ควบคุมดูและขบวนให้สวยงามตั้งแต่เริ่มออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะอินจนถึงโรงเรียน 
๔. ดูแลความปลอดภัยของครู นักเรียน และผู้ร่วมขบวนตลอดระยะทาง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการชุดปกติขาวเดินขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทาน 
๑. นายประสพชัย  แน่ประโคน ครูชำนาญการพิเศษ ประธาน 
๒. นายเสกสรร  สุขมา คร ู  รองประธาน 
๓. นายปลื้ม  ปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๖. นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน ครูชำนาญการ กรรมการ 
๗. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๘. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครชูำนาญการ กรรมการ 
๙. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง คร ู  กรรมการ 
๑๐. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู  กรรมการ 
๑๑. นายชยกร  อมรเวช คร ู  กรรมการ 
๑๒. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู  กรรมการ 
๑๓. นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู  กรรมการ 

                                          



                                            -๑๐- 
๑๔. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู  กรรมการ 
๑๕. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู  กรรมการ 
๑๖. นางสาวรวิพรรณ  โชคสมบัติ คร ู  กรรมการ 
๑๗. นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร คร ู  กรรมการ 
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๙. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๐. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  
๑. แต่งชุดปกติขาว(สวมหมวก)ร่วมเดินในขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทาน ตามกำหนดการ 
๒. ควบคุมนักเรียนในขบวนให้สวยงามสง่างามตลอดตั้งแต่เริ่มขบวนจนถึงโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน 
 ๑.  นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู  ประธาน 
 ๒.  นางสาวสุรีย์   ทนคง ครูชำนาญการ กรรมกร 
 ๓.  นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์ คร ู  กรรมการ 
 ๔.  นายชยกร  อมรเวช คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ดำเนินการประเมินผล สรุปผลจัดทำเป็นรูปเล่ม 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบ เพ่ือให้บังเกิดผลดี        
ต่อราชการ 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 


