
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที่  ๓๕๒  / ๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร 
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  

๒๘ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
       

 ด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดีและถวำยพระพรชัยมงคลแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ โดมรำชำวดีภิรมย์ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ ำนวยกำร          ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
  ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ ์แทนลำน       รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
  นำยเกษม เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร  
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม        คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยปลื้ม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร สมสืบ   คร ูช ำนำญกำร       กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ดูแล  สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค   
  ให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร     ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม      เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 



-๒- 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร  
  นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู   กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร อุ่นมี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  คร ู   กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ สำยันต ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้
     เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
          ๒. ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำและประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ   

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์  ครู    รองประธำนกรรมกำร  
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  คร ู    กรรมกำร  
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
นำยธรรมนูญ ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร  

  นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  หน้ำที่ ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ   พระพุทธรูป  ธงชำติ   และพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  
      ประดับแจกัน หรือพุ่มดอกไม้ พร้อมตั้งพำนธูปเทียนแพและกรวยดอกไม้ ณ โดมรำชำวดีภิรมย์ 
  ๒. จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีและสมุดลงนำมถวำยพระพร ภำยในบริเวณท่ีมีควำมเหมำะสมและ 
     สมพระเกียรติ 
  ๓. จัดเก้ำอ้ีจ ำนวน ๑๐๐ ตัวส ำหรับคณะครู ผู้บริหำรนั่งสวดมนต์ รับพรพระ  
            ๔. จัดเตรียมพุ่มเงินพุ่มทอง ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมโต๊ะส ำหรับวำงพำนพุ่ม 
  ๕. จัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำวส ำหรับวำงของตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง 
  ๖. จัดเตรียมอำสนะส ำหรับพระสงฆส์ ำหรับท ำพิธีสงฆ์ 
  ๗. จัดเตรียมต้นไม้เพ่ือปลูกบริเวณพ้ืนที่ต่ำงๆ 
  ๘. จัดเตรียมหลุมปลูกต้นไม้และต้นไม้ส ำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
  ๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงจิตรีย์      รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช         วงศ์สุวัฒน์ คร ู   กรรมกำร 
    ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยปลื้ม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
  นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   กรรมกำร   
  นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. จัดล ำดับขั้นตอนกำรถวำยพระพรและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด  
  ๒. จัดเตรียมค ำกรำบบังคมทูลถวำยพระพรชัยมงคล 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   ประธำนกรรมกำร 



-๔- 
  นำยอัศวิน ศรีบัว   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร อุ่นมี  คร ู   กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ สำยันต ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร                          
  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
  นักศึกษำวิชำทหำร     กรรมกำร 
   นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. นิมนต์พระสงฆ์จ ำนวน ๒๐ รูปเพื่อท ำพิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง 
  ๒. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีสงฆ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๓. จัดชุดอำหำรข้ำวสำรอำหำรแห้งจ ำหน่ำยให้เพียงพอ 
  ๔. จัดนักศึกษำวิชำทหำรยกกระสอบข้ำวสำรอำหำรแห้ง  
  ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาธิต 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส  คร ู   ประธำนกรรมกำร  
  นักเรียนวงโยธวำธิต  นักเรียน   กรรมกำร 
       นำยอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ครูช่วยสอนดนตรีสำกล กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 หน้ำที่   ๑. จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบำรมี  
        ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู    ประธำนกรรมกำร  
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรี บัวอำจ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ณ โดมรำชำวดีภิรมย์  
           ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ปฏิบัติติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 



-๕- 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
 ๒. ปฏิบัติติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู                       ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
           ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ทั้งนี้    ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๑๘   กรกฎำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  
 
 
 
         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก ำหนดกำร 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร 

มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม 
ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  

วันพุธที่  ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
................................................................................ 

 
 

เวลำ รำยกำร/กิจกรรม 

07.๓0 – 08.๑0 น. - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

๐๘.๑0 – ๐๙.๐0 น. - ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ ๑๐ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมกัน 
  บริเวณโดมราชาวดีภิรมย ์
- ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานในพิธี เดินทาง 
  มาถึงบริเวณพิธี 
- วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์รับประธานในพิธี 
- ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยกระทง 
   ดอกไม้ธูปเทียนแพ (ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมๆ กัน) 
- ประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติและน ากล่าวค าถวายสัตย์ 
   ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี 
- วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
- วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา 
- ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกันเมื่อสิ้นสุดเพลงสดุดีจอมราชา  
- เสร็จพิธี 
- ถ่ายภาพร่วมกัน 

๐๙.๐0 – ๐๙.๓0 น. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการปลูกต้นไม้ในโรงเรียน 
- ตัวแทนนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา Big cleaning 
  (การแต่งกาย: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสื้อสีเหลือง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ  - ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
       - กำรแต่งกำย ๑. ข้ำรำชกำรครู ชุดปกติขำว (กำงเกงขำว/กระโปรงขำว) 
      ๒. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสื้อสีเหลือง 
      ๓. นักเรียน แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
      ๔. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์แต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำของแต่ละสถำบัน 
       ๕. สวมหน้ำกำกสีขำว 
      ๖. หลังเสร็จพิธี เรียนเชิญคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถ่ำยภำพร่วมกัน 
 
 

 


