
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๔๓๐/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕  
------------------------------------------------------ 

ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหำรำชบรมนำถบพิตร และเพื่อปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้กับลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร ผู้บังคับบัญชำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” เข้ำร่วมจ ำนวน ๑๒๐ คน ในวันท่ี ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต้ังแต่เวลำ ๐๗.๓๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” บริเวณพระพุทธรูป        
หลวงพ่อด ำ และบริเวณหอประชุมอ ำเภอบำงปะอิน (ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ) 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี เหลือวัฒนนนัท์  รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี   ด าเนินโครงการฯ ประสานงานกับทุกฝ่าย อ านวยความสะดวก ก ากับ ดูแล  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา    
 ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของ
 โครงการฯ 
 
 
 



-๒- 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงกัญญำชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร  
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร  
นำยปล้ืม ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

     อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  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  
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร  
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดโต๊ะลงทะเบียน ๑ ตัว โต๊ะรับแขก ๑ ชุด  
๒. จัดตกแต่งสถำนท่ีและดูแลสถำนท่ี อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ 

 ๓. ติดป้ำยไวนิลด้ำนหน้ำเวที 
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
  นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 



-๓- 
  นำยฉัตรดำว ฉันทะ  ครู   กรรมกำร 

นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
  นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ คณะเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ท่ีเข้ำโรงเรียน บริเวณด้ำนหลัง  
              หอประชุมอเนกประสงค์ 
 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

หน้ำท่ี  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 

 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม 
  นำงกัญญำชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   ๑. รับลงทะเบียน รำยงำนตัวลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและนักศึกษำวิชำทหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร 
              ศึกษำ  
 ๒. ต้อนรับผู้มำร่วมงำนแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 
 ๓. แจกและเก็บแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ให้ลูกเสือ เนตรนำรี           
     ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร ครูและบุคลำกรโรงเรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชุด 
 ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู    ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวญดำ แก้วพำนิชย์  ครู   กรรมกำร 

นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมน้ ำด่ืม อำหำรว่ำงให้กับแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน จ ำนวน ๒๐ ชุด และลูกเสือ เนตรนำรี        
     ยุวกำชำดและนักศึกษำวิชำทหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๖๐ ชุด 
 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 



-๔- 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 

  ผู้ควบคุมลูกเสือ 
  นำยปล้ืม ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู    กรรมกำร 
  นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำร ี  ครู    กรรมกำร 
  นำยธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครู    กรรมกำร 
  ผู้ควบคุมเนตรนารี   
  นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู    กรรมกำร 
  นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวปัทมำ  กีถำวร  ครู    กรรมกำร 
  ผู้ควบคุมยุวกาชาด 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร ขำวแขก  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

ผู้ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร 
  นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู     กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
หน้ำท่ี  ๑. ก ำกับ ดูแล ควบคุมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และนักศึกษำวิชำทหำร และจิตอำสำในกำรจัด 
     กิจกรรมตำมโครงกำรฯ  

๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี เหลือวัฒนนนัท์  รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 



-๕- 
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู    กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู    กรรมกำร  

  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวยุวดี สุภำเรือง   ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. เข้ำร่วมโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ตำมวัน เวลำ สถำนท่ีท่ีก ำหนด 
  ๒. กำรแต่งกำยด้วยชุดจิตอำสำพระรำชทำน 

     คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเคร่ืองเสียง 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    ประธำนกรรมกำร  
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมอเนกประสงค์ 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
๒. ปฏิบติัหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เสียสละ และ 

บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 

 
(นำยประจวบโชค สร้อยสม)  

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 


