
 
 
  

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ท่ี  ๖๗๑  / ๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่   
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

       

  ด้วย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  
ประจ ำปี  ๒๕๖๕  ในวันศุกร์ท่ี ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้นักเรียน
สืบสำนประเพณีท่ีดีงำมของไทย ได้เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันและกำรวำงตนให้เหมำะสมในสังคม  ตลอดจนให้ครูและ
นักเรียนได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน  สร้ำงควำมรักควำมผูกพันซึ่งกันและกัน และเปิดโอกำสให้นักเรียนกล้ำแสดงออก
อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ ำนวยกำร          ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ      รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
  นำยสำธิต  แสงปิยะ  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
  นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร  
  นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร       กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 หน้ำท่ี  อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ดูแล  สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค   
  ให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร     ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      รองประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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  นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู   กรรมกำร   
  นำยวันเฉลิม    อุลิต  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้
     เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
          ๒. ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำและประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ   

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู   กรรมกำร   
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู   กรรมกำร 
นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร  
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี ๑. จัดอำสนะส ำหรับพระ  โต๊ะหมู่บูชำ  และเก้ำส ำหรับครูและบุคลำกรบริเวณด้ำนหน้ำเสำธง 
            ๒. จัดโต๊ะส ำหรับวำงข้ำวสำร อำหำรแห้ง ใส่บำตร ด้ำนหน้ำเสำธงยำวตลอดแนวนักเรียนเข้ำแถว
      ต้ังแต่ระดับ ม.๑ – ม.๖ และจัดเจ้ำหน้ำท่ียกออกจำกหน้ำแถวหลังจำกใส่บำตรเรียบร้อยแล้ว
      เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ล ำดับต่อไป   
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
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นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรี บัวอำจ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ณ บริเวณสนำมฟุตบอล 
           ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. ปฏิบัติติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู   กรรมกำร 
นำยพิทยำ  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
  ๒. ปฏิบติัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ  ครู   กรรมกำร                            
  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี ๑. จัดล ำดับข้ันตอนพิธีตำมพิธีกำรทำงศำสนำและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด  
  ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี    ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู   กรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     กรรมกำร                           
  ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี ๑. เตรียมอุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน  
  ๒. ตัดสินกำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร 
  นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. นิมนต์พระสงฆ์ จ ำนวน ๗๐ รูป ส ำหรับรับบิณฑบำต 
                    ๒. ก ำกับห้องสอบหรือปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๓. เป็นเจ้ำหน้ำท่ีดำเนินกำรพิธีสงฆ์ ดูแลควบคุมกำรใส่บำตรของครู นักเรียน ให้เป็นไปด้วย 
      ควำมเรียบร้อย 
  ๔. เตรียมนักศึกษำวิชำทหำรเดินตำมรับของใส่บำตรจำกพระและถุงส ำหรับใส่ของท ำบุญ 
  ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
  นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร  
  นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงจิตรีย์   รุ่งวัฒนำวุฒริักษ์    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยธีระวฒัน์  เพ็ชร์วำรี    ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว ฉันทะ   ครู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครู   กรรมกำร 
  นำยพรพิชิต   พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  ครูท่ีปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี   ๑. ตรวจบริเวณต่ำงๆและดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบ
      เรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม 

๒. ครูท่ีปรึกษำดูแลนักเรียน และจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในช้ันเรียนของตนเอง ท ำควำม 
    สะอำดหลังรับประทำนอำหำรให้เรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
  นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู             ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู    กรรมกำร 



-๕- 
  นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำยธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  

  นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี   ๑. เตรียมยำและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริกำรในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม 
          ๒. เป็นเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฐมพยำบำลครู นักเรียน และบุคลำกรของโรงเรียนในระหว่ำงกำรจัด 
      กิจกรรม ในกรณีมีผู้ป่วยท่ีไม่สำมำรถให้กำรปฐมพยำบำลได้ ให้น ำส่งโรงพยำบำลต่อไป 

๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู             ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครู    กรรมกำร 

  นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำท่ี   ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
          ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  

             ท้ังนี้    ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

   ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๑๙   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
 
         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      

 
ก าหนดการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนับปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม 

๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. -  พิธีกำรทำงศำสนำและกิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. -  กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. -  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน 

๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. -  ครูท่ีปรึกษำและนักเรียนรับประทำนอำหำรร่วมกัน 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๒๐ น. -  กิจกรรมวัน Christmas 
    กำรประกวดแข่งขัน Dancing contest 
    กำรประกวดแข่งขัน The Voice Racha 
    กำรประกวดแข่งขัน The Christmas Icon 
    มินิคอนเสิร์ตจำกวงสบำยๆ  

   

  หมำยเหตุ   ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
       กำรแต่งกำย - ครูเส้ือกีฬำใหม่ 
                       - นักเรียนเส้ือกีฬำสี  

 


