คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๔๓๐/ ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรโครงกำร ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕
-----------------------------------------------------ด้ ว ยส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำและโรงเรี ย นบำงปะอิ น “รำชำนุ เ ครำะห์ ๑”
ดำเนินกำรจัดโครงกำร ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหำรำชบรมนำถบพิตร และเพื่อปลูกฝัง สร้ำงจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ
เนตรนำรี ยุวกำชำด นักศึกษำวิ ชำทหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร ผู้บัง คับบัญชำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” เข้ำร่วมจำนวน ๑๒๐ คน ในวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้ง แต่เวลำ ๐๗.๓๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” บริเวณพระพุทธรูป
หลวงพ่อดำ และบริเวณหอประชุมอำเภอบำงปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ)
เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
นางกาญจนี เหลือวัฒนนันท์
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นายปลื้ม ปรีชา
นางสาวสมาพร สมสืบ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
นายเกษม เมาลิทอง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดาเนินโครงการฯ ประสานงานกับทุกฝ่าย อานวยความสะดวก กากับ ดูแล สนับสนุน ให้คาปรึกษา
ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ

-๒คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงกัญญำชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
กรรมกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. กำหนดแนวทำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
อำนวยกำร
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดโต๊ะลงทะเบียน ๑ ตัว โต๊ะรับแขก ๑ ชุด
๒. จัดตกแต่งสถำนที่และดูแลสถำนที่ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ
๓. ติดป้ำยไวนิลด้ำนหน้ำเวที
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการจุดคัดกรอง
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

-๓นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ คณะเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ที่เข้ำโรงเรียน บริเวณด้ำนหลัง
หอประชุมอเนกประสงค์
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
หน้ำที่ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมกำหนดกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
นำงกัญญำชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียน รำยงำนตัวลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและนักศึกษำวิชำทหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
๒. ต้อนรับผู้มำร่วมงำนแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน
๓. แจกและเก็บแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ให้ลูกเสือ เนตรนำรี
ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร ครูและบุคลำกรโรงเรียน จำนวน ๑๒๐ ชุด
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวญดำ แก้วพำนิชย์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมน้ำดื่ม อำหำรว่ำงให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน จำนวน ๒๐ ชุด และลูกเสือ เนตรนำรี
ยุวกำชำดและนักศึกษำวิชำทหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน ๑๖๐ ชุด
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๔คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน
ผู้ควบคุมลูกเสือ
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
ผู้ควบคุมเนตรนารี
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงชุลีกร เพชรทองบุญ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวปัทมำ กีถำวร
ครู
กรรมกำร
ผู้ควบคุมยุวกาชาด
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครู
กรรมกำร
นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด
ครู
กรรมกำร
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
ผู้ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
หน้ำที่ ๑. กำกับ ดูแล ควบคุมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และนักศึกษำวิชำทหำร และจิตอำสำในกำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรฯ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
นางกาญจนี เหลือวัฒนนันท์
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
กรรมกำร
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
กรรมกำร

-๕นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ครู
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. เข้ำร่วมโครงกำร ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่กำหนด
๒. กำรแต่งกำยด้วยชุดจิตอำสำพระรำชทำน
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอน
กรรมกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมอเนกประสงค์
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม
๒. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เสียสละ และ
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

