
                                                                         
ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

                                                          ท่ี   ๙๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธไีหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

 ตำมท่ีโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ขึ้น  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔  ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.             
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  เพื่อเป็นกำรสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรม          
อันดีงำมของไทยให้คงอยู่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเกิดควำมเข้ำใจในพิธีไหว้ครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย ให้ด ำรงสืบต่อไป  

          

 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖                
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ 
 ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยปล้ืม ปรีชำ 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   

        หน้ำท่ี   ๑.  ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
             ๒.   ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
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                                         คณะกรรมการด าเนินงาน                
นำงสำวสมำพร  สมสืบ                        ครู ช ำนำญกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง                    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยเกษม  เมำลิทอง                           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                             ครู ช ำนำญกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร                             ครู ช ำนำญกำร                
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์                      ครู 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                      ครู 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                          ครู 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส                        ครูผู้ช่วย 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ                      ครู ช ำนำญกำร 

         ประธำนกรรมกำร 
         รองประธำนกรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำร 
         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

หน้ำท่ี   ๑.  วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป   
               ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 
          ๓.  ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

 

 
 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
     นำยประสพชัย  แน่ประโคน                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนกรรมกำร 
              นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง              ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               รองประธำนกรรมกำร 
      นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                              ครู                กรรมกำร 
            นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี                        ครู                                     กรรมกำร 
            นำงสำวภริตำ  โอชำรส                        ครูผู้ช่วย                              กรรมกำร 
            นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                              กรรมกำร     
            นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                     ครูอัตรำจ้ำง                          กรรมกำร 
            นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง                    ครูอัตรำจ้ำง              กรรมกำร 
            นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์                       ครูอัตรำจ้ำง                           กรรมกำร 
            นำยธรรมนูญ  ระวังใน                        ครูอัตรำจ้ำง                            กรรมกำร 
            นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                     ครูจ้ำงสอน                            กรรมกำร 
            นำยณัฏฐ์ปพน  แก้วข ำ                        นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ           กรรมกำร 
            นำยปรัชญ์ชกรณ์  วรำนะเศรษฐกุล    นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ         กรรมกำร 
            นำยกฤษณะพงศ์  น้อมผล                   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ           กรรมกำร 



-๓- 
 

            ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว               กรรมกำร 
            นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี                      คร ู                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชุด และเก้ำอี้ส ำหรับครู  แขกผู้มีเกียรติ  จ ำนวน ๒๐ ตัว 
          ๒. จัดท่ีบรรเลงวงปี่พำทย์ 
 ๓. จัดเตรียมเส่ือและพรมยำวส ำหรับให้นักเรียนนั่ง 
 ๔. จัดโต๊ะต้ังเครื่องสังเวยบนเวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 

 ๕. จัดโต๊ะหมู่บูชำพระรัตนตรัย  ธงชำติ และพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 ๖. จัดท่ีนั่งส ำหรับท ำพิธีของครูผู้อ่ำนโองกำร  

          ๗. จัดเตรียมแท่นกล่ำวเปิดงำน 

          ๘. จัดโต๊ะอำหำรว่ำง จ ำนวน ๒ โต๊ะ 

                    ๙. จัดโต๊ะลงทะเบียนผู้ท่ีเข้ำร่วมงำน จ ำนวน ๒ โต๊ะ 

           

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ ์
    นำงสำวสมำพร  สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร                  ประธำนกรรมกำร 
             นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช ำนำญกำร                  รองประธำนกรรมกำร 
             นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                ครู ช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
             นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                  ครูผู้ช่วย                          กรรมกำร                                             
             นำยณัฏฐ์ปพน  แก้วข ำ            นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     กรรมกำร 
             นำยปรัชญ์ชกรณ์  วรำนะเศรษฐกุล นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     กรรมกำร 
             นำยกฤษณะพงศ์  น้อมผล       นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     กรรมกำร 
             นำงสำวภริตำ  โอชำรส              ครูผู้ช่วย                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี  ๑. ประชำสัมพันธ์งำนพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย 
          ๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
          ๓. รับลงทะเบียนผู้ท่ีเข้ำร่วมงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเคร่ืองพิธีกรรมและเคร่ืองสังเวย 
     นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                             ครู ช ำนำญกำร                  ประธำนกรรมกำร 
           นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม                        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           รองประธำนกรรมกำร 
           นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                             ครูผู้ช่วย                          กรรมกำร 
           นำงสำวภริตำ  โอชำรส                            ครูผู้ช่วย                          กรรมกำร 
           นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                    ครูผู้ช่วย                           กรรมกำร 
           นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ                   ครู ช ำนำญกำร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  จัดเตรียมเครื่องพิธีกรรมและเครื่องสังเวย 
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คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
         นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง              ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 

 นำยเกษม  เมำลิทอง                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           รองประธำนกรรมกำร 
 นำยปล้ืม  ปรีชำ                           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
 นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
 นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                       ครู ช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
 นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ                ครู ช ำนำญกำร       กรรมกำร 
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ                   ครู ช ำนำญกำร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑.  เป็นพิธีกรและด ำเนินรำยกำรตลอดกำรประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย 
          ๒.  จัดเตรียมวงปี่พำทย์บรรเลงเพลงหน้ำพำทย์ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย 
          ๓.  จัดเตรียมนักเรียนร ำถวำยมือ 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
       นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                ครู                                 ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์                     ครู                                 รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ                  ครู ช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
 นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ         ครู                                  กรรมกำร 

                 นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร             ครู                                กรรมกำร 
 นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล         ครูผู้ช่วย                           กรรมกำร 
 นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์              ครู                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑.  จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 
          ๒.  จัดเตรียมอำหำรกลำงวันและน้ ำด่ืม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำน  จ ำนวน ๒๕๐ คน 
 

                                        คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลนักเรียน 
       นำยเกษม  เมำลิทอง                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 

 นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี            ครู                                 รองประธำนกรรมกำร 
                 นำยณัฏฐ์ปพน  แก้วข ำ           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     กรรมกำร 
                 นำยปรัชญ์ชกรณ์  วรำนะเศรษฐกุล นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     กรรมกำร 
                 นำยกฤษณะพงศ์  น้อมผล      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     กรรมกำร 

 นำงสำวภริตำ  โอชำรส            ครูผู้ช่วย        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  

หน้ำท่ี   จัดนักเรียน ควบคุมและดูแลนักเรียนท่ีเข้ำร่วมในกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 
          
 
 

 



-๕- 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
     นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น                ครูผู้ช่วย                       ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร                   ครู                     รองประธำนกรรมกำร 
              นำยธรรมนญู  ระวงัใน                        ครูอัตรำจ้ำง                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               

หน้ำท่ี   คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน คณะครู และบุคลำกรฯ ท่ีเข้ำร่วมในพิธีไหว้ครู 
           และครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกัน             
           และควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน 
          “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

                                                คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                               ประธำนกรรมกำร 
              นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม                        ครู                              รองประธำนกรรมกำร 
              นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                  ครู                              กรรมกำร 
              นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                     ครูจ้ำงสอน                    กรรมกำร 
              นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                           ครูผู้ช่วย                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี   จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษำตลอดกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
     นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์                       ครู                              ประธำนกรรมกำร 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                      รองประธำนกรรมกำร 
              นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                      ครู                              กรรมกำร 
              นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำท่ี   บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคล่ือนไหว พิธีไหว้ครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย ตำมล ำดับขั้นตอนในก ำหนดกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

              นำงพรรณี  เกตุถำวร                            ครู ช ำนำญกำร               ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย                      ครู                      รองประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวสมำพร  สมสืบ                           ครู ช ำนำญกำร                กรรมกำร 
              นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ                     ครู ช ำนำญกำร                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำท่ี   จัดท ำเรื่องเบิกงบประมำณค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง 
 
 

 
 



-๖- 
 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
     นำงสำวสมำพร  สมสืบ                       ครู ช ำนำญกำร                ประธำนกรรมกำร   
              นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ     ครู ช ำนำญกำร                รองประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                         กรรมกำร 
              นำงสำวภริตำ  โอชำรส                 ครูผู้ช่วย                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑. จัดท ำแบบสอบถำม/ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
          ๒. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกทุกฝ่ำย 
          ๓. ประเมิน สรุป รำยงำนผลเป็นรูปเล่ม จ ำนวน  ๓ เล่ม น ำเสนอผู้บริหำร  

 

              ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เสียสละและต้ังใจ 
เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
 

                      ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๗   มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

                                                                                              
                                                                  (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

ก าหนดการ 

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี  นาฏศิลป์ไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา    โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

************************************************************* 
เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.     ผู้เข้ำร่วมพิธี  ลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี   
                                     นำฏศิลป์ไทย  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

    เวลำ ๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ น.      นำงสำวสมำพร  สมสืบ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  กล่ำวรำยงำน 
- นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบำงปะอิน  

“รำชำนุเครำะห์ ๑” กล่ำวเปิดพิธี 
                                          -    คณะผู้บริหำร ครู และนักเรียนถ่ำยรูปร่วมกัน  
   เวลำ ๐๙.๐๙ –  ๑๕.๐๐ น.     เริ่มพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
    -    นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบำงปะอิน  

“รำชำนุเครำะห์ ๑”  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรยั หน้ำเครื่องสังเวยและจุด
เทียนชัยบูชำครู 

    -    ครูผู้ประกอบพิธี ประกอบพิธีอ่ำนโองกำร 
    -    ร ำถวำยมือ โดย คณะครู นักเรียน ชุมนุมนำฏศิลป์ โรงเรียนบำงปะอิน  
                                               “รำชำนุเครำะห์ ๑”   
                                          -    พิธีครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย 

-    บรรเลงดนตรีไทยถวำยมือ โดย นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย วงรำชำวดี 
     โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”   

   เวลำ  ๑๕.๐๐ น.          เสร็จพิธี  
 
หมายเหตุ 
 ส ำหรับผู้ท่ีจะเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นำฏศิลป์ไทย ทำงคณะกรรมกำรจัดงำน ได้จัดเตรียม            
ขันก ำนลไว้ให้แล้ว ให้เตรียมค่ำบูชำขันก ำนล จ ำนวน ๑๒ บำท  
 


