
                                            
 
                                             
 

  

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี  ๓๔๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ 
----------------------------------------- 

  ด้วยในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่าน เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว 
โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการขึ้น ในวันอังคารท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓               
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เพื่อแสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการดังนี้  

คณะกรรมการอำนวยการ  

๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม      ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทิต  บัวประเสริฐ      ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔. นายเกษม  เมาลิทอง      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายปล้ืม ปรีชา       ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน    ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าท่ี    ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
    ใหก้ับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินการ 

๑. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน   ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเกษม  เมาลิทอง      ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิทิต  บัวประเสริฐ             ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายประสพชัย  แน่ประโคน      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายปล้ืม  ปรีชา       ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางปาริชาติ  ยมวรรณ      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางนงพงา  อิสสอาด      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์      ครู    กรรมการ 
๑๑. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม     ครู    กรรมการ 



๑๒. นางสาวสมาพร  สมสืบ      ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวอริยา  กันทะวงค์      ครู    กรรมการ 
๑๔. นายอัศวิน  ศรีบัว      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๕. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์      ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล    ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางจิตร์สมา  สมงาม      ครู ชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม  
    และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
๒. ควบคุมดูแลกำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

  ๓. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า       
๒. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
๓. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๔. นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๕. นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ  ครู   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      ครู   ผู้ช่วย 
๗. นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู   ผู้ช่วย 
๘. นายรณกร  ไข่นาค   ครู   ผู้ช่วย 
๙. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร ์  ครู   ผู้ช่วย 
๑๐. นายศิวกร  กรึงไกร  ครู   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ ครู   ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครู   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๖. นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๗. นายวีรวัฒน์  ลงผิว  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวน้ำฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๒๓. นางสาวณัฐภรณ์ วินัยกิจ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๒๔. นางสาวสรัญญา แป้นแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๒๕. นายวัชราสน์ ไชยสัจ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๒๖. นางสาวชุติมณฑ์ แท่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๒๗. นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี  ครู   เลขานุการ 

 



หน้าท่ี    ๑. ดำเนินการจัดห้องประชุม ๘๔ พรรษา ให้สวยงาม ประดับผ้า ตกแต่งดอกไม้  
             ๒. จัดโต๊ะวางของท่ีระลึกให้ครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ชุด 
            ๓. จัดเก้าอี้ ต่ังรดน้ำ บนเวที  

๔. ติดป้ายงานเกษียณอายุราชการบนเวที  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า 
๒. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู   รองหัวหน้า  
๓. นายภูวดล  สำลี   ครู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  ครู   ผู้ช่วย 
๕. นางจุฑามาส  จันทร์มณี  ครู   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  ครู   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๐. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย  
๑๑. นางสาวประดับภรณ์  กัณหาจันทร์ ครู   ผู้ช่วย   
๑๒. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  ครู   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔. นายหฤษฎ์ สุพลจิตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๕. นายชนะพล เฉลิมสถาน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๖. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. กรรมการหมายเลข ๑ – ๔ มีหน้าท่ีเป็นพิธีกร ดำเนินพิธีการบนเวที ตามลำดับข้ันตอน 
  ๒. กรรมการหมายเลข ๕ – ๙  มีหน้าท่ีติดตามผู้เกษียณอายุราชการ 
  ๓. กรรมการหมายเลข ๑๐ – ๑๔ มีหน้าท่ี จัดเตรียมน้ำเพื่อใช้ในพิธีแสดงมุทิตาจิต 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า  
๒. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ รองหวัหน้า 
๓. นางกษิรา  ละออ   ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสุกัลยา  เสือจำศีลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
๗. นางสาวอารีวรรณ  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๘. นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๑๑. นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์   ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย   
๑๒. นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 



๑๓. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ ครู   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ  ครู   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด ครู   ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู   ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู   ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๓. นางนปภา  ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๔. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ดูแล และต้อนรับผู้มีเกียรติในงาน 
             ๒. ประสานกับกรรมการฝ่ายต้อนรับเพื่อนำผู้มีเกียรติมานั่งประจำโต๊ะ 

๓. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการในการมอบของท่ีระลึกบนเวทีและการแสดงมุทิตาจิตบนเวที 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายรับของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ 

๑. นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า   
๒. นางพรรณี  เกตุถาวร  ครู ชำนาญการ  รองหัวหน้า 
๓. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  ครู    ผู้ช่วย 
๕. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๗. นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครู   ผู้ช่วย 
๙. นายสมพร  อมรเวช  ครู   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ ครู   ผู้ช่วย 
๑๒. นายศิวกร  กรึงไกร  ครู   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวสุรีย์  ทนคง  ครู   ผู้ช่วย 
๑๖. นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  ครู   ผู้ช่วย 
๑๗. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๙. นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู   ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวพิชามญช์  กุศล  ครู   ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 



๒๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู   เลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. รับของท่ีระลึกจากผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
             ๒. ดำเนินการจัดเก็บและดูแลของท่ีระลึกจนจบงาน โดยรับผิดชอบดังนี้ 
    หมายเลข   ๓ – ๖  รับของท่ีระลึกของ นางธนิดา  สิลุจจยานนท์ 
   หมายเลข   ๗ – ๑๐  รับของท่ีระลึกของ นางสยุมพร  นาคจรูญ 
   หมายเลข ๑๑ – ๑๔ รบัของท่ีระลึกของ นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์ 
   หมายเลข        ๑๕ – ๑๘  รับของท่ีระลึกของ นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
   หมายเลข ๑๙ – ๒๒ รับของท่ีระลึกของ นายธัญวุฒน์  ไวยเมฆ 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

๑. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์    ครู   หัวหน้า  
๒. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   รองหัวหน้า  
๓. นายชินวัทน์  คณัชธมวัจน์  ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๔. นายรณกร  ไข่นาค   ครู   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวอาภรณ์ ภาคอุบล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   เลขานุการ  

หน้าท่ี    ๑. ดำเนินการจัดทำประวัติและ VTR ผู้เกษียณอายุราชการ 
๒. จัดบันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวบรรยากาศในงาน 
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดงานลงในเว็บไซต์โรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู   หัวหน้า 
๒. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   รองหัวหน้า 
๓. นายสาธิต แสงปิยะ   ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๔. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู   ผู้ช่วย 
๕. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 
๖. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ  

หน้าท่ี    ๑. ควบคุม ดูแล ประสานงาน จัดการระบบแสง สี เสียง 

คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 

๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  หัวหน้า 
๒. นางสุดาพร  ยิ้มสิน   ครู ชำนาญการ   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 
๕. นายกานนท์ แก้วขำ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๖. นายปรัชญ์ชกรณ์ วรานะเศรษฐกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๗. นายกฤกษณะพงศ์ น้อมผล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๘. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ชำนาญการ  เลขานุการ  



หน้าท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแสดง จำนวน ๑ ชุด 
     ๒. ดำเนินการจัดวงดนตรีเพื่อบรรเลงในงาน   

คณะกรรมการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู   หัวหน้า 
๒. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู   รองหัวหน้า 
๓. นายเสกสรรค์  สุขมา  ครู   ผู้ช่วย 
๔. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ  ครู   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวศิริวรรณ  โอริส  ครู   ผู้ช่วย 
๗. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘. นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๙. นายธรรมนญู  ระวังใน  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวฏิญาฎา  ใจดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวมณีแก้ว ศรีดีแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวนวพรรณ  ภาเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวชนิสรา  สีรือแสง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวขวัญชนก  พานตะสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวชมนภัส  ประจิตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการ อาหารและเครื่องด่ืม จัดหาโต๊ะจีน จำนวน ๓๐ โต๊ะ แก่ผู้มาร่วมงาน  
    จำนวน ๓๐๐ คน 

 ๒. ประสานงานด้านสวัสดิการกับผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  

๑. นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า 
๓. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู   ผู้ช่วย 
๔. นายมัรซูกีย์ อบัดุลวาริษ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๕. นายศุภกิจ นามเสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๖. นายอนุภัทร เอี่ยมสุวรรณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย 
๗. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ควบคุม ดูแลระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
  ๒. อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

๑. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  ครู ชำนาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  ครู ชำนาญการ  รองหัวหน้า   
๓. นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๔. นางกษิรา ละออ   ครู ชำนาญการพิเศษ เลขานุการ 



หน้าท่ี    ๑. ดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในการจัดงาน 
  ๒. รับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  

๑. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  หัวหน้า 
๒. นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  รองหัวหน้า   
๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ครูธุรการ  เลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ดำเนินการออกแบบสอบถามการจัดงาน แจกผู้มีเกียรติในงาน 
๒. สรุปความพึงพอใจด้านต่างๆ ในการจัดงาน 
๓. จัดทำสรุปการจัดงานเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ จำนวน ๓ เล่ม  นำเสนอผู้อำนวยการ  

ท้ังนี้ ให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ      
เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
              ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๓  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ  
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑๗.๓๐ น. - ครูและบุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
๑๗.๔๕ น. - การแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
๑๘.๐๐ น. - ชมวีดีทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการ 
๑๘.๑๕  - เชิญครูผู้เกษียณอายุราชการขึ้นเวที   
๑๘.๓๐ น. - พิธีแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ (รดน้ำอวยพร) 
๑๙.๐๐ น.        - การแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
๑๙.๑๐ น. - นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงมุทิตาจิต 
๑๙.๒๐ น.  - นายประสิทธิ์ พ่วงภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กล่าวแสดงความรู้สึกแก่ 
                       ผู้เกษียณอายุราชการ 
๑๙.๓๐ น.        - มอบของท่ีระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  
๒๐.๐๐ น. - ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก 
๒๑.๐๐ น.  - ปิดงาน 

 
          ***การแต่งกาย ธีมเดอะฟลาวเวอร์ 
          ****กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 


