
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๕๘๖ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดขบวนพำเหรด เปิดกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษำ “ปำริชำตเกมส์” 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
---------------------------- 

    ด้วย เครือข่ ำยส่ ง เสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมั ธยมศึกษำตอนปลำย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ได้ก ำหนดเปิด - ปิดกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษำ “ปำริชำตเกมส์” ครั้งที่ ๘ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”ได้รับ
มอบหมำยจำกสหวิทยำเขต ๓ เป็นตัวแทน  จัดขบวนพำเหรดเข้ำร่วมพิธี เปิด-ปิด ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๓. นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๔. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำงสยุมพร  นำคจรูญ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำยปลื้ม  ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ แนะน ำ และแก้ไขปัญหำให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด และควบคุมนักเรียน 

ขบวนที่ ๑ ขบวนธงและป้ำยโรงเรียน 
๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   หัวหน้ำ 

ขบวนที่ ๒ ขบวนริ้วธง 
๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครูผู้ช่วย    หัวหน้ำ 
๒. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๓. นำยธวชั  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

ขบวนที่ ๓ ขบวนเทิดพระเกียรติ รัชกำลที่ ๑๐ 
๑. นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์    ครู     หัวหน้ำ 
๒. นำยสำธิต  แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓. นำยวีรวัฒน ์ ลงผิว  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

 



๔. นำงสำวนัฐพร  ภวูงษ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

ขบวนที่ ๔ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที่ ๙ 
๑. นำยรณกร  ไข่นำค  ครู     หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก คร ู    ผู้ช่วย 
๓. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นำยสมพร  อมรเวช  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

ขบวนที่ ๕ ขบวนต่อต้ำนยำเสพติด 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ คร ู    ผู้ช่วย 
๔. นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู    ผู้ช่วย 
๕. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๖. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
๗. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

ขบวนที่ ๖ ขบวนเที่ยวอยุธยำ แดนประวัติศำสตร์ถิ่นมรดกโลก 
๑. นำงสุดำพร  ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๒. นำงกันต์ฤทัย  พันธ์สวัสดิ์ คร ูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย   
๓. นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๔. นำยภูวดล  ส ำล ี  คร ู    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน ์ คร ู    ผู้ช่วย 
๖. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู    ผู้ช่วย 

ขบวนที่ ๗ ขบวนนักกีฬำ 
๑. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำร ี ครู     หัวหน้ำ 
๒. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ คร ู    ผู้ช่วย 
๓. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  คร ู    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. จัดหำนักเรียนที่ร่วมเดินขบวนในส่วนที่รับผิดชอบ 
 ๒. ดูแลควบคุมนักเรียนในวันเดินขบวน 
 ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยจัดในกำรเดินขบวน 
 ๔. แต่งกำย แต่งหน้ำ ให้ผู้เดินขบวน 
 ๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรเดินขบวน และจัดเก็บเม่ือเสร็จงำน 
 ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 



คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๑. นำงพรรณี  เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๒. นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย คร ู    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวนัฐพร  ภวูงษ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  
๖. นักศึกษำวิชำทหำร ๑๐ คน     ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. จัดหำน้ ำดื่ม อำหำรว่ำง จ ำนวน ๓๕๐ ชุด ให้กับครูและนักเรียนที่เดินขบวน 
 ๒. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในกำรให้บริกำร 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต 
๑. นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวภริตำ  โอชำรส ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๓. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว   ผู้ช่วย 
๔. นักเรียนวงโยธวำทิต      ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมนักเรียนวงโยธวำทิตบรรเลงเพลงน ำขบวน 
 ๒. ประสำนงำนขั้นตอนพิธีกำรกับฝ่ำยจัดงำน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นำยชินวัจน ์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๒. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู    ผู้ช่วย 
๓. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู    ผู้ช่วย 
๔. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู    ผู้ช่วย 
๕. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู    ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. บันทึกภำพกำรจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงำน 
 ๒. เผยแพร่กำรจัดกิจกรรมในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าอุปกรณ์ 
๑. นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
๒. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี คร ู    ผู้ช่วย 
๓. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ คร ู    ผู้ช่วย 
๔. ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว     ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรเดินขบวน 
 ๒. ประสำนขบวนต่ำงๆ ในกำรจัดท ำ ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ในกำรเดินขบวน 
 ๓. จัดเก็บเมื่อเสร็จสิ้นงำน 



คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
๑. นำยศิวกร  กรึงไกร  คร ู    หัวหน้ำ 
๒. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำร ี คร ู    ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. จัดหำรถรับ-ส่ง นักเรียนที่ไปร่วมงำนพิธีเปิด ณ สนำมกีฬำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จ ำนวน ๑๔ คัน 
 ๒. ควบคุมกำรเดินทำงไปร่วมกิจกรรม 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นำงสำวจุฑำทิพย์  ดีละม้ำย คร ู    หัวหน้ำ 
๒. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. จัดหำยำ และอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 ๒. ให้ควำมช่วยเหลือ และปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย 

๓. ประสำนงำนกับหน่วยพยำบำลของกำรจัดงำนหำกมีปัญหำต้องส่งต่อ 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมิน 
๑. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี คร ู    หัวหน้ำ 
๒. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรแจกแบบกำรประเมินในกำรจัดขบวนพำเหรด และสรุปผลกำรจัดขบวน 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

     ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เสียสละ   
อุทิศตนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร                                         

   สั่ง   ณ  วันที่  ๑๗  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                      (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 


