
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๔๙๖/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้ำงสุข ในสถำนศึกษำ 
“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ” 

…………………………………………………………….. 
 ด้วยงำนโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้ำงสุขในสถำนศึกษำ “เจริญพระพุทธมนต์ 
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติ”  ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ – ๖   จ ำนวน  ๕๙๘  คน  
ในวันอังคำรที่ ๑๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ดังนั้น เ พ่ือให้กำรจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้ำงสุข ในสถำนศึกษำ “เจริญพระพุทธมนต์   
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ” ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์สูงสุด อำศัยอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรกระทรวง ศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  นำยสำธิต  แสงปิยะ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 

นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงนงพงำ อิสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
๒. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป้นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 



คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ  อิสสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู    กรรมกำร 
  นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  ครู     กรรมกำร  
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู     กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม   อุลิต  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย คร ู    ผู้ช่วยกรรมกำรเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินกำร ประสำนงำน  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำย  
           ๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
 นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
 นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร  
  นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำที่ ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  เก้ำอ้ีส ำหรับครู   จ ำนวน  ๒๐  ตวั 

๒. จัดโต๊ะหน้ำขำวพร้อมเก้ำอ้ี  ส ำหรับรำยงำนตัวบนหอประชุมอเนกประสงค์ จ ำนวน ๒ ชุด 
๓. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ  พระพุทธรูป  ธงชำติและพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

          พร้อมดอกไม้ธูปเทียน และประดับตกแต่งเวทีให้สวยงำม 
 

 

๒



 
๔. ติดป้ำยไวนิลข้อควำมกำรจัดกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่        ครู             ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ ๑. ด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำรลงทะเบียน  รับลงทะเบียน 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
นำงนงพงำ อิสอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทรส์นอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ คร ู    กรรมกำร 
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ (ทุกห้องเรียนที่ไม่มีชื่อคุมสอบธรรมศึกษำ) กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม   
    ในกำรควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด  ให้ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในคำบว่ำงไม่มีคำบสอน 

          ๒. เป็นที่ปรึกษำคอยช่วยเหลือ แนะน ำแก้ไขปัญหำนักเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม  
    สุขภำพและอ่ืน ๆ ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยอำหำรในกำรให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มนักเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  คร ู    ประธำนกรรมกำร  

  นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง  คร ู    กรรมกำร 
  ว่ำที่ร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนที่นับถือศำสนำอ่ืน ๆ ในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อย    
              และจัดกิจกรรมทำงศำสนำให้กับนักเรียนตำมที่เห็นสมควร 
          ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 

๓



คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  นำยธนกฤษ  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรี  บัวอำจ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้ำ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์  

   และบันทึกภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดกำรอบรม  
          ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครู ผู้ช่วย   กรรมกำร 

 นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู    กรรมกำรเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพนิ่ง กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
          ๒. ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไชต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู           กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  คร ู    กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีกำรในกิจกรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้ำงสุขในสถำนศึกษำ  
               “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติ”         

๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
       ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย          คร ู    ประธำนกรรมกำร                         

  นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์ คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร        
หน้ำที่   ๑. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรประเมินสถำนศึกษำ 
           ๒. จัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน หรือหลักฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเงิน และรำยงำนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำร 

๓. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๔



คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู    ประธำนกรรมกำร                  

  นำวสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำววรรณศิริ  นำคเรือง  คร ู    กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้ำงสุขในสถำนศึกษำ  

    “เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติ”   
 ๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
สั่ง   ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
       

(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕



 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ในสถานศึกษา 
“เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เฉลิมพระเกียรติฯ” 

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เวลา รายการ/กิจกรรม 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    -  รับรำยงำนตัวและลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -  พิธีเปิดกิจกรรม 

-  นำยวันเฉลิม อุลิต หัวหน้ำงำนโรงเรียนวิถีพุทธ กล่ำวรำยงำน 
-  นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “ รำชำนุเครำะห์ ๑ ” 
   กล่ำวเปิดกิจกรรม 

 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. -  สวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต ์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. -  วิทยำกรบรรยำย จำกศูนย์อบรมเยำวชนพระนครศรีอยุธยำ ร่วมกับ  
   ศูนย์อบรมเยำวชนบำงปะหัน 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.    - กิจกรรมกลุ่มร่วมอภิปรำยสรุปหัวข้อบรรยำยจำกวิทยำกร 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.    - กิจกรรมเจริญพุทธมนต์สร้ำงสุข ในสถำนศึกษำ 

 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

 ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. - สวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต ์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พิธีปิด 

 
หมายเหตุ : กำรแต่งกำยผู้บริหำรและคณะครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม แต่งกำยด้วยเสื้อ สีขำว ( หญิงสวมกระโปรงสุภำพ ) 
    นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม แต่งกำยด้วยเสื้อ สีขำว กำงเกงพละของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 


