
 
คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี  350/๒๕๖5 
       เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา 
                               วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5 

……………………………….. 
         ด้วยโรงเร ียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเท ียนพรรษา                 
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาขึ้น ในวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ และ 
แห่เทียนพรรษาไปถวาย วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร  วัดวิเวกวายุพัด และ
วัดกำแพง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
4. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
5. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
6. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
        ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
9. นางกันฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
๑๐.  นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู    กรรมการ  



๑๑.  นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู    กรรมการ  
๑๒.  นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู    กรรมการ 
๑๓.  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู    กรรมการ 
๑๔.  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   ครู    กรรมการ 
๑๕.  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู    กรรมการ 
๑๖.  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.  นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.  วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย  
           ๒.  เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
           ๓.  รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
 

     คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
1. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
4. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 
5. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู   กรรมการ  
6. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
7. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
8. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
9. ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10. นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี            ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.  จัดทำความสะอาดหอประชุมเตรียมหอประชุมอเนกประสงค์ 
 ๒.  เตรียมอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา เช่น กระทะใบบัวต้มเทียน  เตา  แบบหล่อเทียน ฯลฯ 
          ๓.  ประดับ ตกแต่งสถานท่ีและเวทีดนตรีไทยให้สวยงาม 
          ๔.  จัดทำป้ายไวนิล สืบสานประเพณีไทย “ราชาฯ” ร่วมใจ หล่อเทียนพรรษา 
          5.  จัดเก้าอี้สำหรับประธาน และผู้ร่วมงาน เก้าอี้นักเรียน 250 ตัว 
          6.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายหล่อเทียน 
1. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวโสภิต  สุจิตกุล  ครู   กรรมการ 
5. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ 
7. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครู   กรรมการ 
8. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
9. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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10. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี 1.  วางแผนควบคุมดูแลดำเนินการ และเตรียมอุปกรณ์ในการใช้หล่อเทียน ให้ผู้มาร่วมงานหล่อเทียน 
 2.  ควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างกิจกรรมหล่อเทียน 

๓.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการควบคุมดูแลขบวนแห่เทียน 
คณะสม่ีวง วัดนิเวศธรรมประวัติ 

๑. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ ์  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู    กรรมการ 
๕. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  ครู   กรรมการ 
๖. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗. ครูท่ีปรึกษาคณะสีม่วงทุกคน     กรรมการ 
๘. นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

คณะสฟี้า วัดชุมพลนิกายาราม 
๑. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายชยกร  อมรเวช   ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุกัลยา  เสือจำศีลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
๖. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๗. ครูท่ีปรึกษาคณะสีฟ้าทุกคน     กรรมการ 
๘. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครู   กรรมการและเลขานุการ  

คณะสีแดง วัดวิเวกวายุพัด 
๑. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๔. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมการ 
๖. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ 
๗. ครูท่ีปรึกษาคณะสีแดงทุกคน     กรรมการ 
๘. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   กรรมการและเลขานุการ  

 
คณะสีเหลือง วัดกำแพง 

๑. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 
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๖. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗. ครูท่ีปรึกษาคณะสีเหลืองทุกคน    กรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี   ๑.  ร่วมขบวนแห่เทียนกับนักเรียนและร่วมถวายเทียนพรรษา ตามวัดท่ีกำหนด 
 ๒.  ควบคุมนักเรียนในการเดินทางไปและกลับให้ปลอดภัย 

๓.  จัดหานักเรียนตัวแทนอาราธนาศีล กล่าวคำถวายเทียน คำถวายผ้าอาบน้ำฝนและศาสนพิธีอื่น ๆ ท่ี    
     เกี่ยวข้อง 

 ๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
1. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นักศึกษาวิชาทหาร  
5. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   1.  ควบคุม ดูแล การจัดขบวนและการปล่อยขบวน ตามลำดับ 
 2.  จัดนักศึกษาวิชาทหาร เป็นจราจรในการอำนวยความสะดวกในวันทำกิจกรรม 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายดนตรี 
๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   1.  จัดดนตรีไทยบรรเลง ในพิธีหล่อเทียน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 
 2.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
         

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายนิเทศ 
1. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
4. นายวันเฉลิม อุลิต   ครู   กรรมการ 
5. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย          ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
 2.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนแห่เทียนและต้นเทียน 
1.  นางกันฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2.  นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒริักษ ์  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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4.  นางสาวภริตา  โอชารส  ครู   กรรมการ 
5.  นางสาวชญาภา  ลีวรรณ          ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดขบวนแห่เทียนและต้นเทียน 
 2.  เป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่เทียนและต้นเทียน และสรุปผลการตัดสิน 
 ๓.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครูช่วยสอน  กรรมการ 
3. นายธนกฤต  ว่องธัญญาภรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม 
 2.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
1. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   กรรมการ 
3. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู   กรรมการ 
4. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑.  ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 
๒.  ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไชต์ช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิพงษ์   มูลอาสา  ครู   กรรมการ 
3. นางสาวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   1.  วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ 
 ๒.  เป็นพิธีกรดำเนินงานช่วงพธิีหล่อเทียนภาคเช้า 
 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
1. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นายธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี   ๑.  เตรียมจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานภาคเช้า (หล่อเทียน) 
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          2.  เตรียมยาและเวชภัณฑ์ ให้พร้อมท่ีจะปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
          3.  จัดนักเรียนดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีร่วมขบวนแห่แต่ละขบวนและประสานกับโรงพยาบาลหากเกิด 
               เหตุฉุกเฉิน 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย          ครู   ประธานกรรมการ                         
2. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมการ   
3. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
4. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครู   กรรมการและเลขานุการ    

หน้าท่ี   ๑.  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
 2.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับเงินร่วมทำบุญ กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  สรุปรายรับ  รายจ่าย ในการจัดกิจกรรม 
 4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู   ประธานกรรมการ                  
2. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย    ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
3. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ    ครู   กรรมการและเลขานุการ       

หน้าท่ี   ๑.  จัดทำแบบประเมินกิจกรรม 
 ๒.  จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน 3 เล่ม 
 
 ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
   

ส่ัง    ณ   วันท่ี  7  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
  

 
(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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