
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที ่ ๔๖๘/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา 
“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ” 

……………………………….. 
 ด้วยงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธ
มนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติ”  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำนวน  
๗๒๓  คน  ในวันพฤหัสบดีที ่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางปะอิน              
“ราชานุเคราะห์ ๑”  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ” ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย 
   

คณะกรรมการอำนวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี เหลือวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

  นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
   
หน้าที่ ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
        ให้กับฝ่ายต่างๆในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 



-๒- 
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน ์ ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร   ดีสวัสดิ์ ครู ผู้ช่วย   กรรมการ  
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย คร ูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย  
           ๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
           ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
  นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นายธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที่ ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  เก้าอ้ีสำหรับครู   จำนวน  ๒๐  ตวั 

๒. จัดโต๊ะหน้าขาวพร้อมเก้าอ้ี  สำหรับรายงานตัวบนหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ชุด 
๓. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา  พระพุทธรูป  ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

          พร้อมดอกไม้ธูปเทียน และประดับตกแต่งเวทีให้สวยงาม 
๕. ติดป้ายไวนิลข้อความการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่        ครู ชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
นางสาวชุติมา แท่นจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

หน้าที่ ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
นายศุภมงคง  อินสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
นางนงพงา อิสสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 



-๓- 
นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นายฉัตรดาว ฉันทะ  คร ู    กรรมการ 
นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู    กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ (ทุกห้องเรียนที่ไม่มีช่ือคุมสอบธรรมศึกษา) กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม   
    ในการควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด  ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในคาบว่างไม่มีคาบสอน 

          ๒. เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ แนะนำแก้ไขปัญหานักเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม  
   สุขภาพและอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือกับฝ่ายอาหารในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น 
นางสาวปรียาภัทร   ดีสวัสดิ ์ ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ  

  นางสาวลักขณา    ภาคโภค ี ครูอัตตาจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ์    ไกรสมโภชน์ ครูอัตตาจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ดูแลควบคุมนักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืนๆในระหว่างการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย    
            และจัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับนักเรียนตามที่เห็นสมควร 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
  นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู   กรรมการและเลขานุการ            
หน้าที่  ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้า บริเวณหอประชุม 

   อเนกประสงค ์และบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆตลอดการอบรม  
          ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมการเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. บันทึกภาพนิ่ง กิจกรรมต่างๆตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู          กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ 



-๔- 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย           ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ                         
  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู   กรรมการและเลขานุการ        
หน้าที่  ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
          ๒. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย   เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู   ประธานกรรมการ                  
  นาวสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์     คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวพิชามญชุ์   กุศล                คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที่    ๑. จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ    
 
 ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่
ทางราชการ 
 

สั่ง    ณ   วันที่  ๑๘  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
       
 

               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา 
“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ” 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
..................................................... 

 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   -  รับรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อเนกประสงค์ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   -  พิธเีปิดการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   –  วทิยากรบรรยาย จากศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  
                                รว่มกับ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   -  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   –  กิจกรรมกลุ่มร่วมอภิปรายสรุปหัวข้อบรรยายจากวิทยากร  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ -  ๑๔.๓๐ น.   –  กจิกรรมเจริญพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.  –  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.   –  สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พิธีปิด 
 
………………………………………………. 
 
 
หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


