
 
 ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี  ๙๘ / ๒๕๖๖ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ    

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
……………………………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุ เครำะห์ ๑” ก ำหนดจัดพิธีมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ   
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ขึ้นในวันพุธท่ี ๒๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”   เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์  และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

 ๕. นำยสำธิต  แสงปิยะ   รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
 ๖. นำยเกษม  เมำลิทอง    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๗. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร         
 ๘. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๙. นำยปล้ืม  ปรีชำ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร         
 ๑๑. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๑๒. นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 
หน้าที่   ก ำกับ ดูแล สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยแก้ปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำนให้กับฝ่ำย
ต่ำง ๆ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์  
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
๑. นำงนงพงำ  อิสสอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำนกรรมกำร 
๒. นายเกษม  เมาลิทอง ครู ช านาญการพิเศษ รองประธำนกรรมกำร   
๓. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำยวันเฉลิม  อุลิต  ครู  กรรมกำร 
๕. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครู  กรรมกำร 



๖. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู  กรรมกำร 
๗. นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์         ครู    กรรมกำร 
๘.  นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย  ครู  กรรมกำร 
๙. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    
หน้าที่ ๑.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 
          ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
               อ ำนวยกำร 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประดับผ้าตกแต่งเวที 
1. นำยเกษม  เมำลิทอง     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
2. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร                                                                                                                               
4. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู   กรรมกำร 
5. ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร                                                                                                                               
7. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
8. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
9. นำยธรรมนูญ  ระวังนัย   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร                                                                                                                               
10. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
11. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว    กรรมกำร  

 ๑๒. นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที่   ๑.  จัดเตรียมเก้าอี้ส าหรับนักเรียนในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา  จ านวน  ๖๐๐ ตัว 
 ๒.  จัดชุดรับแขก ๑ ชุด  เก้าอี้ส าหรับครู  จ านวน ๑๐๐  ตัว 
 ๓.  จัดโต๊ะเก้าอี้ส าหรับรายงานตัวหน้าหอประชุมอเนกประสงค์  โต๊ะจ านวน ๑๗ ตัว เก้าอี้จ านวน ๓๔ ตัว 
 ๔.  จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา  พระพุทธรูป  ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๕.  ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วมส าหรับนักเรียน   ด้านหลังอาคารคหกรรม 
 ๖.  ผูกผ้า  และจัดกระถางต้นไม้ตกแต่งบริเวณด้านหน้าเวที 
          ๗.  ปฎิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร 
๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร   ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 

-๒- 



๕. นายภูวดล  ส าลี  ครู ช านาญการ             กรรมการ 
๖. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี   ครู   กรรมกำร 
๗. นำยชยกร  อมรเวช   ครู  กรรมกำร 
๘. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ    ครู   กรรมการ 
๙. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์    ครู  กรรมการ 
๑๑. นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๒. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๓.  นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเอกสาร  ปพ.๑ บ   ปพ.๑ พ  และ ปพ.๒  ให้พร้อมท่ีจะมอบให้กับนักเรียนท่ีจะส าเร็จ         
                การศึกษา  จัดส่งประกาศนียบัตรและเอกสารต่างๆให้ประธานในพิธี 

 ๒. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการมอบเอกสารตามข้อ ๑ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 

๑. นำงนงพงำ  อิสสอำด     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง    ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด    ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายประสพชัย แน่ประโคน    ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน    ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๘. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๙. นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๒. นางชุลีกร  วงศ์จีน   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๓. นางจิตร์สมา  สมงาม   ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุรีย์  ทนคง  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๕. นางสุวรรณา  เอกฐิน  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๖. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู   กรรมการ 
๑๗. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ       ครู   กรรมการ 
๑๘. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู   กรรมการ 

-๓- 



๑๙.  นายปราณ์รณ  กาญจนากร  ครู   กรรมการ 
๒๐.  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครู    กรรมการ 
๒๑.  นายชยกร  อมรเวช  ครู   กรรมการ 
๒๒. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์    ครู   กรรมการ 
๒๓. นางสาวกัลพัตร์  เสรีชัย   ครู    กรรมการ 
๒๔. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ   ครู    กรรมการ 
๒๕. นายวีรวัฒน์  ลงผิว   ครู    กรรมการ 
๒๖. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน   ครู    กรรมการ 
๒๗. นางสาวญดา  แก้วพานิชย์   ครู    กรรมการ 
๒๘. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร   ครู    กรรมการ 
๒๙. นางวรรณวราค์  ทะนงสุทธิ์   ครู    กรรมการ 
๓๐. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   ครู   กรรมการ 
๓๑. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ   ครู    กรรมการ 
๓๒. นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง   ครู    กรรมการ 
๓๓. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
๓๔. นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓๕. นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ                         

หน้าท่ี   ๑. รับรายงานตัว จัดนักเรียนในการปกครองเรียงล าดับเลขท่ีนั่งบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์  เวลา     
              ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.และให้นักเรียนเซ็นช่ือรับเอกสาร ปพ.๑  และ ปพ.๒ ของฝ่ายบริหารวิชาการ  
              เวลา ๑๑.๔๐ น.  
          ๒. จัดนักเรียนเข้าแถวเรียงล าดับเลขท่ี ร่วมกิจกรรม “ ถนนแห่งไมตรี ” เตรียมพร้อมรับประกาศนียบัตร 
          ๓. ควบคุมดูแลและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในการปกครองตลอดเวลา   จนส้ินสุดกิจกรรมพิธีมอบ 
              ประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 
 

คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งที่นั่งประธานบนเวทีและบริเวณหน้าเวที 

๑. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม     ครู ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์    ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
๔. นายสุทธิพงษ์  มูลอาสา  ครู    กรรมการ 
๕. นายนัฐวุฒิ  สายันต์    ครู                             กรรมการ 
๖. นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  ครู    กรรมการ 
๗. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  ครู    กรรมการ 

-๔- 



๘. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู    กรรมการ 
๙. นายวีรวัฒน์  ลงผิว    ครู    กรรมการ 
๑๐. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครู    กรรมการ 
๑๑. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครู    กรรมการ 
๑๒. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครู    กรรมการ 
๑๓.  นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู     กรรมการ 
๑๔.  นายกันตภณ  วาทะพุกณะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ   

 
หน้าท่ี ๑. ตกแต่งท่ีนั่งประธานในพิธี จัดแจกันดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา และบริเวณหน้าเวทีให้สวยงาม 
           ๒. เริ่มด าเนินการตามท่ีประธานกรรมการงานมอบหมายให้เรียบร้อยพร้อมใช้ในวันจัดกิจกรรม 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าด้ายสายสิญจน์   
๑. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   ประธานกรรมการ 
๒. นางจิดาภา  จูหว้า ครู ช านาญการ           รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   ครู    กรรมการ 
๖. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   ครู   กรรมการ 
๗. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 
๘. นางสาวววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ                                                            

หน้าท่ี  ๑. จัดหานักเรียนจ านวนตามความเหมาะสมท าหน้าท่ีถือธง ให้นักเรียนลอดซุ้มธง “ถนนแห่งไมตรี”บริเวณ 
             ด้านข้างหอประชุมอเนกประสงค์หน้าหอประชุมเพชรน้ าหนึ่งและเพชรราชา  
         ๒.  เตรียมด้ายสายสิญจน์ในพิธีผูกขวัญสรรชีวิตจากใจครูสู่ศิษย์  ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรยีน                                                                    
         ๓. น าด้ายสายสิญจน์ไปท าพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล  ท่ีวัดมาใช้ในพิธีปัจฉิมนิเทศ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก  และซุ้มธง 
๑. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครู ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี   ครู ช านาญการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู ช านาญการ กรรมการ 
๔. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู ช านาญการ กรรมการ 
๕. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  ครู  กรรมการ 
๖. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู กรรมการ  
๗. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย ครู กรรมการ 

-๕- 



๘. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู  กรรมการ 
๙. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ ครู กรรมการ 
๑๐. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครู กรรมการ 
๑๑. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครู กรรมการ 
๑๒. นางสาวภริตา   โอชารส ครู กรรมการ 
๑๓. นายเสกสรร สุขมา ครู กรรมการ 
๑๔. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครู กรรมการ 
๑๕. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู  กรรมการ 
๑๖. นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  ครู  กรรมการ 
๑๗. นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  ครู  กรรมการ 
๑๘.  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๙.  ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒๐. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒๑. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒๒. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๓. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์      ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
๒๔.  นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๕.  นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒๖.  นายชิษณุพงษ์  กอบัวแก้ว  ครูช่วยสอน  กรรมการ 
๒๗. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๒๘. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                ครู กรรมการและเลขานุการ      

หน้าท่ี  ๑. จัดท าซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกให้สวยงามบริเวณด้านข้างพระบรมรูป ร.๘   จ านวน ๒ ซุ้ม    
         ๒. จัดเตรียมธงโรงเรียนกิจกรรมเดินลอดซุ้มธงบริเวณถนนแห่งไมตร ี
         ๓. จัดท าป้ายไวนิลช่ือกิจกรรม “พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕” 

คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
๒. นายภานุพันธ์  จันทร์หอม  ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน   ครู    ครู  

หน้าท่ี  ๑. จัดระบบแสง สี เสียงโสตทัศนูปกรณ์ ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
          ๒. จัดท าป้าย “ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” 

-๖- 



 
 
 
 
 
 
 

 

          ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

๑. นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์         ครู             ประธานกรรมการ 
๒. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน              ครู                           รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นายพิทยา ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง             ครู                           กรรมการและเลขานุการ   

หน้าท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆตามล าดับก าหนดการตลอดงาน 
          ๒. อ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายปล้ืม  ปรีชา  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๔. นายภูวดล  ส าลี    ครู ช านาญการ            กรรมการ 
๕. นางนปภา  ไต่เป็นสุข   ครู    กรรมการ 
๖. นายสุทธิพงษ์  มูลอาสา    ครู    กรรมการ 
๗. นายนัฐวุฒิ  สายันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๘. นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ธุรการ   กรรมการ 
๙. นางสาวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู   กรรมการและเลขานุการ                    

หน้าท่ี   ๑.  ด าเนินการฝึกซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตร  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  ในวัน 
               จันทร์ท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป         
          ๒.  เป็นพิธีกรตลอดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ในวันพุธท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   
               ด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 

 
พิธีมอบ 

ประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันพุธที่ ๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรยีนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 

-๗- 



คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 ) 
๑. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
๒. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์               ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครู   กรรมการ 
๔. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง ครู   กรรมการ 
๕. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘. นายธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.  เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างการจัดกิจกรรม 
          ๒.  เป็นเจ้าหน้าท่ีในการปฐมพยาบาลนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม 
          ๓. ในกรณีมีผู้ป่วยท่ีไม่สามารถให้การปฐมพยาบาลได้   ให้น าส่งโรงพยาบาลต่อไป    
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑.  นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย  ครู ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔.  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ ครู กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี จัดท าแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

               ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำร 

                       ส่ัง    ณ วันท่ี  ๘  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 
                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 

 

-๘- 



 
 

ก าหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
..................................................... 

 
        ๐๘.๐๐ น. -   ครูที่ปรึกษารับรายงานตัวและจัดนักเรียนเข้านั่งเป็นแถวเรียงตามเลขท่ี                           
                                    บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์  

๐๘.๓๐ น.  -   กิจกรรม “ ถนนแห่งไมตร”ี ลอดซุ้มธง เดินขึ้นหอประชุม ๘๔ เข้าประจ าท่ี 
                   เตรียมพร้อม รับประกาศนียบัตร 

       ๐๙.๐๐ น.  -   พิธีรับประกาศนียบัตร  
       ๑๐.๐๐ น.  -   นายประจวบโชค สร้อยสมประธาน กล่าวให้โอวาท 
       ๑๐.๑๐ น.  -   นายประจวบโชค สร้อยสมผู้อ านวยการกล่าวปัจฉิมนิเทศ 
              ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ กล่าวความรู้สึก       
       ๑๐.๓๐ น.  -   พิธีผูกขวัญสรรชีวิตจากใจครูสู่ศิษย์ (จัดท่ีนั่งให้คุณครูนั่งเก้าอี้เป็นรูปตัวยู นักเรียน 
                          นั่งพื้นเข้าพบครูผูกสายสิญจน์ข้อมือ แล้วเดินออกประตูด้านหน้าหอประชุม ) 
       ๑๑.๓๐ น.  -   เสร็จพิธีนักเรียนทุกคนอ าลาครู 
       ๑๑.๓๐ น.  -   ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.๓ และม.๖ แจกเอกสารและให้นักเรียนลงลายมือช่ือไว้ 
                          เป็นหลักฐาน 
 

………………………………………………. 
 
หมายเหตุ    -   ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- การแต่งกาย เส้ือเขียวโขมพัตร์ สุภาพสตรีสวมกระโปรง 
 
 

  
 
 
 
 

 


