
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ท่ี  ๓๔๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-๑๙ เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี ๒๕๖๓  

………………………………………………………………………………….. 
 

 ตำมส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ด ำเนินกำรโครงกำรยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-๑๙  เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  ประจ ำปี ๒๕๖๓  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรยุวกำชำด
บ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-๑๙ เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี ๒๕๖๓  
เพื่อให้สมำชิกยุวกำชำดมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์  มีโอกำสได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  และเป็นกำรประชำสัมพันธ์กิจกำรด้ำนยุวกำชำด ให้เป็นท่ี
รู้จักอย่ำงแพร่หลำยยิ่งขึ้น โดยจัดโครงกำรขึ้นในวันพุธ ท่ี ๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชรรำชำ 
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครูช ำนำยกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ว่ำท่ีร้อยตรีสมรักษ์ แทนลำน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำยเกษม  เมำลิทอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำงสยุมพร  นำคจรูญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยปล้ืม  ปรีชำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ แก้ไขปัญหำ ก ำกับติดตำมและอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 
 
 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำงนงพงำ   อิสสะอำด  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  

นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  ครชู ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวอริยำ   กันทะวงค์  คร ู    กรรมกำร 
 นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครชู ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่   ๑. ท ำหนังสือเชิญประธำนในพิธี 
 ๒. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประสำนงำนและก ำกบัดูแลโครงกำร ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
 นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์    คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำรลงทะเบียน  รับลงทะเบียน และสรุปกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

คณะกรรมการจัดหาวัสดุ 
 นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์  ส ำหรับท ำควำมสะอำดสถำนท่ีสำธำรณะและหน้ำกำกอนำมัย 
 



คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 นำยประสพชัย   แน่ประโคน ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำยธีระวฒัน์  เพ็ชร์วำรี    คร ู    กรรมกำร 
 นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

หน้าที่  ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชุด  เก้ำอี้ส ำหรับครู  จ ำนวน ๒๐ ตัว  
 ๒. จัดหำโต๊ะหน้ำขำวพร้อมเก้ำอี้  ส ำหรับลงทะเบียน จ ำนวน ๒ ตัว 
 ๓. จัดหำโต๊ะหน้ำขำวส ำหรับวำงอำหำรและของว่ำง จ ำนวน ๓ ตัว  
 ๔. จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชำ  พระพุทธรูป  ธงชำติและพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ๑. จัดหำค ำกล่ำวรำยงำนกำรเปิดงำน 
 ๒. เป็นพิธีกรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมก ำหนดเวลำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน คร ู   กรรมกำร 
 นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนท่ีในกำรจัดเครื่องเสียง  เครื่องไฟฟ้ำ  บริเวณท่ีประชุมตลอดงำน 
 ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
 นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  บันทึกภำพกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ของยุวกำชำดตลอดกำรจัดกิจกรรม 
 



คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ควบคุมดูแลกำรแจกอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำง เครื่องด่ืม  แก่ครูและนักเรียนตลอดงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยเงินให้กับฝ่ำยต่ำงๆ 
 

คณะกรรมการควบคุมและก ากับดูแลยุวกาชาด 
ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
 นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
 นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์   คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำร   
 นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน คร ู   กรรมกำร 
 

หน้าที่  ๑.ควบคุมดูแลยุวกำชำดระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ท ำควำมสะอำดสถำนท่ี วัดชุมพลนิกำยำรำมรำช
วรวิหำร  ถนนเลียบแม่น้ ำเจ้ำพระยำข้ำงหอประชุมริมน้ ำ อ ำเภอบำงปะอิน และสถำนีรถไฟบำงปะอิน  
 ๒. ดูแลกำรโดยสำรรถรับส่ง และควำมปลอดภัยของนักเรียน 
 
 



ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร    
 นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 

หน้าที่  ควบคุมดูแลยุวกำชำดระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย 
 

คณะกรรมฝ่ายประเมิลผล 
 นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนหลังเสร็จส้ินกิจกรรมฯ  
 ๓. สรุปผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยทรำบ ภำยในวันท่ี ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๓ 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อ

บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร  

 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓   เดือน  กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

                                              (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

 



ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการยุวกาชาดบ าเพญ็ประโยชน์ป้องกันภัย COVID – ๑๙ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วันพุธ  ที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม/แบ่งกลุ่ม 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด / บรรยำยพิเศษ 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๙๐.๓๐ น.  แบ่งกลุ่มตำมกิจกรรม 
เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  ปฏิบัติกิจกรรมตำมโครงกำร 
     ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ออกเดินทำงไปท ำกิจกรรม
     ท ำควำมสะอำดสถำนท่ีสำธำรณะ ตำมสถำนท่ีก ำหนดดังนี ้
     ๑. ถนนสำธำรณะบริเวณหอประชุมอ ำเภอบำงปะอิน  
     (หอประชุมริมแมน่้ ำเจ้ำพระยำ) 
     ๒. วัดชุมพลนิกำยำรำมรำชวรวิหำร 
     ๓. สถำนีรถไฟบำงปะอิน 
     ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
     ท ำกิจกรรม จัดท ำหน้ำกำกอนำมัย ณ ห้องประชุมเพชรรำชำ     
     โรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  ปฏิบัติกิจกรรม (ต่อ) 
เวลำ ๑๒.๐๐ –  ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ –  ๑๔.๓๐ น.  ปฏิบัติกิจกรรม (ต่อ) 
เวลำ ๑๔.๓๐  –  ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๔.๔๕  –  ๑๕.๓๐ น.   ปฏิบัติกิจกรรม (ต่อ) 
เวลำ ๑๕.๓๐  –  ๑๖ .๐๐ น.   ปิดกิจกรรม 
 
 
หมายเหตุ    กำรแต่งกำยผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่งเครื่องแบบยุวกำชำด 
  ก ำหนดกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


