คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๑๖๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิธีถวำยพวงมำลำ และพิธีบวงสรวง
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
………………………………..
ด้ ว ย ในวั น ที่ ๙ มิ ถุ น ำยน ของทุ ก ปี เป็ น วั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตของพระบำทสมเด็ จ พระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๘ ผู้ทรงบริจ ำคพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์
จำนวน ๖,๓๐๐ บำท สร้ำงอำคำรเรียนบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เพื่อเป็นกำรแสดง
ควำมกตัญญูกตเวทิตำ และสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณต่อพระองค์ท่ำน ในปีนี้จึงกำหนดจัด พิธีถวำยพวงมำลำ
และพิธีบวงสรวง ขึ้นในวันอังคำร ที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
โรงเรี ย นบำงปะอิน “รำชำนุ เครำะห์ ๑” เพื่อให้ กำรด ำเนินงำนดังกล่ ำวเป็นไปด้ว ยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
นำงสยุมพร นำคจรูญ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคให้กับฝ่ำยต่ำงๆใน
กำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
คณะกรรมการดาเนินงาน
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยชินวัทน์ คณัชธมวัจน์
ครู ชำนำญกำร
นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๒นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผน ดำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ควบคุม ดูแล กำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๓. ให้คำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพชร์วำรี
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
ครู
กรรมกำร
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำควำมสะอำด ประดับผ้ำ ธงชำติ ธงโรงเรียน ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
๒. จัดโต๊ะหน้ำขำวสำหรับพิธีบวงสรวง ถวำยรัชกำลที่ ๘ จำนวน ๒ ตัว
๓. จัดเตรียมขำตั้งวำงพวงมำลำ โต๊ะวำงเครื่องบวงสรวง ติดป้ำยไวนิลชื่องำนพิธี
๔. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่าย พิธีถวายพวงมาลา และพิธีบวงสรวง
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
กรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน จัดนักเรียนส่งเทียนฉนวนเพื่อให้ประธำนจุด ธูปเทียน และจัดเตรียม
เครื่องบวงสรวง

-๓๒. กำหนดและควบคุมขั้นตอนของพิธีพิธีบวงสรวงและพิธีถวำยพวงมำลำให้เป็นไปตำมขั้นตอน
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำรและฝ่ำยอำหำร
๔. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายจัดทาพวงมาลา
ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์ ครู
นำยศิวกร กรึงไกร
ครู
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
หน้าที่ ๑. จัดทาพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีถวายพวงมาลา
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเสิร์ฟนาดื่ม อาหารว่าง ผ้าเย็นไว้ให้บริการผู้มีเกียรติ โดยประสานงานกับฝ่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม
2. ให้การต้อนรับดูแลอานวยความสะดวกให้กับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นำงสำวอริยำ กัณทะวงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ช่วย
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลำกรฯที่มำร่วมงำนให้
เพียงพอ
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
ประธานกรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
รองประธานกรรมการ

-๔นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
กรรมการ
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดคณะกรรมกำรสภำนักเรียนเชิญพวงมำลำให้ประธำน ผู้วำงพวงมำลำ และนำพวงมำลำออก
จำกขำตั้งหลัก ออกไปวำงไว้ที่ขำตั้งด้ำนข้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘ ที่เตรียมไว้ให้
เป็นระเบียบสวยงำม
๒. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์
ครู ชำนำญกำร
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. จัดลำดับขั้นตอน พิธีถวำยพวงมำลำ และพิธีบวงสรวง ควบคุม รำยกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนด
๒. จัดเตรียมเอกสำรประกำศรำชสดุดีรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ รัชกำลที่ ๘
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
หน้ำที่ ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในกำรจัดดำเนินกำร
๒. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยชินวัทน์ คณัชธมวัจน์
ครู ชำนำญกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ตำมลำดับกำหนดกำรตลอดงำน
คณะกรรมการจุดคัดกรอง
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
นำงวรรณวรำงค์ ทะนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ลูกจ้ำงชั่วครำว

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๕หน้ำที่ ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของแขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลำกรฯที่มำร่วมงำนให้
เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ทั้ง นี้ ให้ ค ณะกรรมกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยอย่ ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

กาหนดการพิธีถวายพวงมาลาและพิธีบวงสรวง รัชกาลที่ ๘
วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.....................................................
วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๐๗.๓๐ น. - คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พร้อมกันบริเวณพิธี
๐๘.๐๙ น. - พิธีบวงสรวง
- ประธำนจุดเครื่องทองน้อย และถวำยพวงมำลัยคล้องพระกรพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
- พิธีถวำยพวงมำลำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
- ตัวแทนผู้วำงพวงมำลำ วำงพวงมำลำตำมลำดับ
- ประธำนในพิธีวำงพวงมำลำ ถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
- ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและแขกผู้มีเกียรติ ถวำยพวงมำลัยพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
- ประธำนอ่ำนประกำศรำชสดุดีรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
( อ่ำนจบ พิธีกรสั่งสงบนิ่ง เป็นเวลำ ๑ นำที เพื่อสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร)
- เสร็จพิธี
...................................................................
หมายเหตุ - กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
- กำรแต่งกำยข้ำรำชกำรชุดปกติขำว
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุดโรงเรียน (ผ้ำโขมพัสตร์)
- แขกผู้มีเกียรติ ชุดสุภำพ
- นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน

