
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที ่ ๕๖๕  / ๒๕๖๒  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำ ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติพุทธศักรำช 2562   

………………………………..  
            ด้วย  โรงเรียนได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหำ ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ วันพุธที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลำ ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังนี้  
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
           นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นางสยุมพร  นาคจรูญ               ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นายปลื้ม     ปรีชา                   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นายเกษม      เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน     ศรีบัว  คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายสาธิต      แสงปิยะ  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 นายชินวัจน์   ธนโชคปัณณภรณ์ คร ูช านาญการ   กรรมการ 
 นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
 นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



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

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายธีรวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู    กรรมการ 
 นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
 นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ  ธงชำติ   และพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ                            
               ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ประดับแจกัน หรือพุ่มดอกไม้   พร้อมตั้งพำนธูปเทียนแพและกรวย     
               ดอกไม้  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๘ 
 ๒. จัดเตรียมพุ่มเงินพุ่มทอง ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมโต๊ะส ำหรับวำงพำนพุ่ม 
          3. ช่วยงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมกำร  
  นำยสมัคร      น้อยสกุล  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมกำร                              
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงปำริชำติ    ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสุดำพร     ยิ้มสิน  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสำธิต      แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
           นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  คร ู   กรรมกำร 
                    นำยฉัตรดำว    ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
           นำงสำวสุรีย์    ทนคง  คร ู   กรรมกำร      
  นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู   กรรมกำร 
           นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์  ครู   กรรมกำร 

นำยภูวดล    ส ำลี  คร ู   กรรมกำร 
           นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
  นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  

 



-๓- 
    ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร  
  นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที่   ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี  
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ู            ประธานกรรมการ 
  นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมกำร                           
  นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   กรรมกำร    
  นำยปลื้ม    ปรีชำ            คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที่ ๑. จัดล ำดับขั้นตอนกำรถวำยพระรำชสดุดีและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด   
 ๒. จดัเตรียมเอกสำรค ำกล่ำวถวำยรำชสดุดี 
 

คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ  
  นักเรียนดุริยำงค์   นักเรียน   กรรมกำร 
       นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ ์ คร ูอัตราจ้าง  กรรมกำรและเลขำนุกำร              
หน้ำที่  ๑.  จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์  
         ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายสาธิต       แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 นายธวัช    วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมการเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘  
         ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายชินวัจน์   ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นายพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครูผู้ช่วย   กรรมการ                                          
 นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆตามล าดับก าหนดการตลอดพิธี 
 
 
 
 
 



-๔- 
                                   คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
                   นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครูผู้ช่วย                      ประธานกรรมการ             
                   นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครูผู้ช่วย                      รองประธำนกรรมกำร  
                   นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร  
                   นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ทั้งนี้    ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๒   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ-            
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

ในวันพุธที่  4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

..................................................... 
                    เวลำ  ๐๗.๔๐  น.  -  กิจกรรมหน้ำเสำธง            
                    เวลำ  ๐๘.๑๕  น.  -  คณะครู  นักเรียนตั้งแถวพร้อมกันบริเวณพิธี 
                    เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ประธำนในพิธี        
                                               ถึงบริเวณพิธี 
                    เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  -  วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์  

     -  ประธำนขึ้นสู่แท่นประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
      -  ประธำนถวำยเครื่องรำชสักกำระ เปิดกรวยดอกไม้ วำงพำนพุ่ม ถวำยควำม 
                                    เคำรพ (ผู้เข้ำร่วมพิธีถวำยควำมเคำรพพร้อมๆกัน) 
     -  ประธำนลงจำกแท่น  ประจ ำแท่นพิธีกำร   
                          -  กล่ำวถวำยรำชสดุดี น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
                          -  เสร็จพิธี  
     - ครูและนักเรียนร่วมกันท ำจิตอำสำพัฒนำโรงเรียนเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล  

………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
การแต่งกาย 
               - การแต่งกายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใส่เสื้อสีเหลือง 
               - นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


