
 
  คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

                                                       ที่  557  / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 

---------------------------------- 

             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะดำเนินการจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ในวันที่ ๒3 ธันวาคม ๒๕๖5 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา เพื ่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินการดังนี้ 
 

 
คณะกรรมการอำนวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ 
 ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ      รองประธานกรรมการ 
 ว่าที ่ร.ต.สมรักษ ์ แทนลาน รองผู้อำนวยการ      กรรมการ 
 นางสาววนิดา กาบสุวรรณ      รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
 นายสาธิต  แสงปิยะ  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
 นายเกษม เมาลิทอง  คร ูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ  
 นางนงพงา  อิสสอาด  คร ูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินสนอง    คร ูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        คร ูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 นายปลื้ม  ปรีชา   คร ูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ  
หน้าที่   อำนวยความสะดวก กำกับ ดูแล  สนับสนุน ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค   
 ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวพิชามญชุ์  กุศล    คร ู    ประธานกรรมการ 
   นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู    กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู    กรรมการ 
นางสาวภริตา โอชารส   คร ู    กรรมการ 
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นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู    กรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู                                      กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  คร ู    กรรมการ 
นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการ 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    ๑. ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           ๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
           ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  

นางสาววิชญาพร   อุ่นมี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู    กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์    แก้วจันทร์ คร ู    กรรมการ 

 นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
 นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู    กรรมการ 

นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู    กรรมการ 

นายวีรวัฒน์  ลงผิว  คร ู    กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน   เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 นางสาวธนารักษ ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

นายธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
 นายอภิวัฒน์ ปลอดโปร่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมสถานที ่ประดับตกแต่ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้พร้อมสำหรับการ 
    ถ่ายทอดสดกิจกรรม Christmas Racha 2022 ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 
  ➢ ทําความสะอาด ประดับตกแต่งให้สวยงาม  
  ➢ จัดเตรียม โต๊ะหน้าขาว 8 ตัว 

➢ จัดเตรียม เก้าอ้ีห้อง จำนวน 100 ตัว  
 ➢ จัดเตรียม เก้าอ้ีสตู 2 ตัว 
 ➢ จัดเตรียม ชุดโซฟารับแขก 
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2. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่ง ลานหน้าหอประชุมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
              ให้พร้อมสำหรับกิจกรรม Lucky draw eeg (ตักไข่หรรษา) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 
  ➢ จัดเตรียม เต้นท์ขนาดใหญ่ 1 เต้นท์ 

➢ จัดทำ ที่วางของขวัญสำหรับวางรางวัลกิจกรรม Lucky draw egg (ตักไข่หรรษา) 
➢ จัดทำ ทางเดินเข้า-ออก สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    ประธานกรรมการ  

นางสาวพิชามญชุ์  กุศล    คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    กรรมการ 
นายหรันย์  เหมะนิล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่  ๑. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับขั้นตอน 
  ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  ๓. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด 
 

 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
 นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู    ประธานกรรมการ  

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์  คร ู    กรรมการ   
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่ ๑. ดำเนินการติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้าหอประชุมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
  ๒. ดำเนินการตรวจคัดกรองคณะกรรมการประเมิน คร ูและผู้ร่วมงานทุกคน มีบุคคลที่มีความเสี่ยง 
     หรือมีอาการที่เก่ียวข้องกับอาการโรคโควิด 19  
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 

 นายฉัตรดาว ฉันทะ   คร ู    ประธานกรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการ 

 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่ ๑. ควบคุม ดูแลนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมในหอประชุมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู    ประธานกรรมการ   
นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 

 นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวพัชรี บัวอาจ  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ สแตนโน้ต เพ่ือใช้ในงาน 
         ๒. ควบคุมเครื่องเสียง และจอ LED ในขณะทำการแสดง 
 3. จัดเตรียมลำโพงสนาม เครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว บริเวณซุ้มกิจกรรม Lucky draw egg  
     (ตักไข่หรรษา) 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์   ครู      ประธานกรรมการ 

นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู    กรรมการ 
นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในพิธีเปิดและขณะทำกิจกรรมทั้งหมด 
 

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการถ่ายทอดสด 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    ประธานกรรมการ   
นายพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู    กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู    กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
นาวสาวยุวดี  สุภาเรือง  คร ู    กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู    กรรมการ 
นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.จัดเตรียมระบบถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage Racha1 Foreign Languages  
    Department ระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
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   ๒. รวบรวมคะแนนการแข่งขันทุกการแข่งขัน 
 3. ประสานงานต่างๆกับพิธีกร ในการดำเนินงาน 
 4. แจ้งผลคะแนนให้แก่ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดร้องเพลง (The Voice Racha Contest) 
 นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายภูวดล สำลี     คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวภริตา โอชารส     คร ู    กรรมการ 
   นายนัฐวุฒิ สายันต์     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    กรรมการ 

นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
 ๒. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. กำหนดเกณฑ์การแข่งขัน และแจ้งให้ผู้ประกวดทราบ 
 ๔. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 
 

 

คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดเต้น (Dancing Contest) 
 นางสาวพิชามญชุ์  กุศล    คร ู    ประธานกรรมการ   
 นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์    คร ู    รองประธานกรรมการ 
   นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง    คร ู    กรรมการ 
   นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
          ๒. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
          ๓. กำหนดเกณฑ์การแข่งขัน และแจ้งให้ผู้ประกวดทราบ 
          ๔. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 

 

คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดเดินแบบ (The Christmas Icon) 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    ประธานกรรมการ   
 นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์    คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด   คร ู    กรรมการ 
 นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่   ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
          ๒. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
          ๓. กำหนดเกณฑ์การแข่งขัน และแจ้งให้ผู้ประกวดทราบ 
          ๔. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ 
   นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายวีรวัฒน์  ลงผิว  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นาวสาวยุวดี  สุภาเรือง  คร ู    กรรมการ 
 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่   ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดบัตรอวยพร 
 นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู                                     ประธานกรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสรวงสุดา ทองแท่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ ปลอดโปร่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาสจากวัสดุรีไซเคิล 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 Mr. Arthur William Duff ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 

Mr. Mohammadreza   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
     Dehghanivarnamkhasti      
Mr. Anthony Afam Igweokolo ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
Mr.Jang  Gwangyil  ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ  
Miss.Lu Mingli   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 

 นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ 
 นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู    ประธานกรรมการ 

นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู    กรรมการ 

 นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 

 
 



-7- 

 

คณะกรรมการกิจกรรมซุ้มกิจกรรม Lucky draw egg (ตักไข่หรรษา) 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน์ ปลอดโปร่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 นางสาวสรวงสุดา ทองแท่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดซื้อของรางวัล 2,500 ชิ้น สำหรับกิจกรรมซุ้มกิจกรรม Lucky draw egg (ตักไข่หรรษา) 
 ๒. จัดทำสลากและตั๋วจำนวน 2,500 ใบ  
 3. ตกแต่งซุ้ม ดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรม Lucky draw egg (ตักไข่หรรษา) ให้เป็นไปด้วย 
     ความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมหน้าเสาธง 
 นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    ประธานกรรมการ 

นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล    คร ู    กรรมการ 
Mr. Arthur William Duff ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
Mr. Mohammadreza   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 

      Dehghanivarnamkhasti  
Mr. Anthony Afam Igweokolo ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
Mr.Jang  Gwangyil  ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
Miss.Lu Mingli   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
นางสาวเกวลิน พิกุล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนกล่าวประวัติวันคริศต์มาส 
 ๒. ประสานงานครูต่างชาติอวยพรหน้าเสาธง 
 3. ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลง Jingle bell ร่วงกับวงดุริยางค์ 
 4. จัดเตรียมลูกอมและลูกโป่งสำหรับแจกนักเรียนหน้าเสาธง 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 
นางสาวภริตา โอชารส   คร ู    ประธานกรรมการ 
นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นักเรียนดุริยางค ์ 

หน้าที่  1. ฝึกซ้อมนักเรียนบรรเลงเพลง Jingle bell 
2. ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร บรรเลงเพลง Jingle bell หน้าเสาธง 
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คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวพิชามญชุ์  กุศล    คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส           คร ู                                      กรรมการ 
 Miss.Lu Mingli   ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
 นาวสาวยุวดี  สภุาเรือง  คร ู                                     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่มาร่วมกิจกรรม 
          ๒. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบคณะผู้บริหาร 
          ๓. ดูแล อํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคณะผู้บริหาร  
          ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว่าง 
 นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู                                     ประธานกรรมการ 
  นายวีรวัฒน์  ลงผิว  คร ู    กรรมการ 
 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 

นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและเตรียมของขวัญ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล    คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส           คร ู    กรรมการ 

 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง คร ู    กรรมการ 
 นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดเตรียมรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ชนะในการประกวดแข่งขัน 
           ๒. ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรม 
 

 

คณะกรรมฝ่ายประเมินผล 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  คร ู    ประธานกรรมการ 
นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 

 นายวีรวัฒน์  ลงผวิ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ (QR Cord) 
 ๒. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วรายงานให้คณะกรรมการอำนวยการทราบ 
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ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บังเกดิผลดี
ต่อโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

 
 

                      สั่ง  ณ  วันที่   13   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
                                                           
 
 

ดการ Christmas 

                                                         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

 
 



กำหนดการ Christmas Racha 2022  
Facebook Live : Christmas Racha Christmas or kiss me คิดซิคิดซิ 

วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 
ณ หอประชุม 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 

 

08:20 น.  กิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง 
   - นักเรียนกล่าวประวัติวันคริสต์มาสพอสังเขป ตอบคำถาม 3 ข้อ 
   - อวยพรวันคริสต์มาส 4 ภาษา 
   - ดุริยางค์บรรเลงเพลง Jingle bell และร่วมขับร้องโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
     ซานต้าและซานตี้แจกของขวัญวันคริสต์มาสแก่นักเรียนในสนาม 
12:30 น.  เปิดไลฟ์ 
   - การแสดงเปิดตัวพิธีกร 
   - ศิลปินเล่นเปิดงาน 2 เพลง   
   - คณะผู้บริหารโรงเรียน 5 คน อวยพรวันคริสต์มาสและจับสลากแจกของขวัญแก่นักเรียน  
13:00 น.  การประกวดแข่งขัน Dancing contest 
   - แนะนำกรรมการ 
   - การแข่งขันการเต้นจากผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย 
   - เปิดโหวตทางเพจกลุ่มสาระฯ เมื่อทีมแรกเริ่มแสดง 

  - เมื่อวงสุดท้ายแสดงเสร็จ วงโฟล์คซอง เล่นเพลง 1 เพลง / ปิดโหวต 
  - จับสลากของขวัญจากหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

13:30 น.  การประกวดแข่งขัน The Voice Racha 
   - แนะนำกรรมการ 
   - การแข่งขันร้องเพลงจากผู้เข้ารอบ 6 ทีม/วงสุดท้าย 
   - เปิดโหวตทางเพจกลุ่มสาระฯ เมื่อคน/ทีมแรกเริ่มร้อง 
   - เมื่อวงสุดท้ายแสดงเสร็จ วงโฟล์คซอง เล่นเพลง 1 เพลง / ปิดโหวต 
   - จับสลากของขวัญจากครูในโรงเรียน 
14:00 น.  การประกวดแข่งขัน The Christmas Icon 
   - แนะนำกรรมการ 
   - การเดินแบบและตอบคำถามจากผู้เข้ารอบสุดท้าย 
   - เปิดโหวตทางเพจกลุ่มสาระฯ เมื่อคนแรกเริ่มเดิน 
   - เมื่อคนสุดท้ายตอบคำถามเสร็จ  

  - จับสลากของขวัญจากครูในโรงเรียน  / ปิดโหวต 
   - วงโฟล์คซอง เล่นเพลง 3 เพลง  
14:30 น. พิธีมอบมอบรางวัล  

- Dancing contest 
- The voice Racha 2022 
- The Christmas Icon 
- รางวัลอ่ืนๆ 

15:00 – 16.00 น. ปิดไลฟ์ 
  - มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจนถึง 16.00 น. 
   

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


