
 
คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที่ ๔๐๔ / ๒๕๖๓ 
 เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด   ประจําปี ๒๕๖๓ 
……………………………………………………… 

ตามท่ีโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้
สมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน   ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๓   โดยมีการ
ประเมินในระดับเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด นั้น    โรงเรียนได้รับการประเมิน สถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะรับการประเมินในระดับ
จังหวัด  และระดับกลุ่มจังหวัด  โดยกําหนดประเมินระดับจังหวัด  ในวันพุธที ่  ๔   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ ตาม
เป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ  

๑. นายประจวบโชค    สร้อยสม  ผู้อํานวยการ                    ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนี   เหลืองวัฒนานันท์     รองผู้อํานวยการ          รองประธาน 
๓. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน     รองผู้อํานวยการ          กรรมการ 
๔. นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ         รองผู้อํานวยการ             กรรมการ    
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อํานวยการ                กรรมการ 
๖. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
๗. นายเกษม   เมาลิทอง       ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการ    
๘. นายศุภมงคล     อินทร์สนอง       ครูชํานาญการพิเศษ           กรรมการ 
๙. นายปลื้ม ปรีชา       ครูชํานาญการพิเศษ           กรรมการ 
๑๐ .นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล       ครูชํานาญการ          กรรมการ  
๑๑. นายวิทิต บัวประเสริฐ  ครูชํานาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. ให้การสนับสนุนและดําเนินการ กํากับ ติดตาม ดูแล การดําเนินการประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกําหนดแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมาย 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. นายวิทิต   บัวประเสริฐ              ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม     ครูชํานาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ 



๓. นายเกษม   เมาลิทอง       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอัศวิน   ศรีบัว       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง      ครูชํานาญการพิเศษ  กรรรมการ 
๖. นางสุกัลยา   เสือจําศิลป์        ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางพรรณี   เกตุถาวร       ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๘. นายชินวัจน์  คณัชธมวัจน ์      ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๙. นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย      ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๑๐. นางชญาภา   คําแหงฤทธิ์      ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางจิตร์สมา   สมงาม      ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๑๒. นางสุรีย์  ทนคง       คร ู    กรรมการ 
๑๓. นางสาวอริยา   กันทะวงค์      คร ู    กรรมการ 
๑๔. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์          คร ู    กรรมการ 
๑๕. นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี     คร ู    กรรมการ 
๑๖ นายพีระศิลป์   เอกฐิน     คร ู    กรรมการ 
๑๗. นายศิวกร   กรึงไกร      คร ู    กรรมการ 

          ๑๘. นางสาวสมาพร   สมสืบ     ครูชํานาญการ  กรรมการและ 
                                                                                              เลขานุการ 

หน้าที่  

๑. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการประเมินที่กําหนด  
๒. กําหนดรูปแบบในการรับการประเมินจากคณะกรรมการและเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย  
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการประเมิน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 

๑. นายเกษม เมาลิทอง               คร ูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายประสพชัย แน่ประโคน       คร ูชํานาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ  

๓. นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู    กรรมการ  
๔. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ   คร ู    กรรมการ  
๕. นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ     คร ู    กรรมการ  
๘. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   คร ู    กรรมการ  
๙. นายสมพร อมรเวช    คร ู    กรรมการ  
๑๐. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
๑๑. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย   คร ู    กรรมการ  



๑๒. นายธวชั วงศ์สุวัฒน์     ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์     ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๑๔. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง     ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๑๕. นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ    
๑๗. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๘. นางสาวลักขณา   ภาคโภคี     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๑๙. นางสาวน้ําฝน  เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๒๐. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๒๑. นายธรรมนูญ ระวังใน             ลูกจ้างชั่งคราว   กรรมการ 
๒๒. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์          ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๒๓. ลูกจ้างประจํา - ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
๒๔. นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี      คร ู                         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมสถานที่ทุกแห่งให้พร้อมรับการประเมิน  
๒. จัดห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อใช้เป็นห้องประเมินให้สวยงามดังนี้ 

 ทําความสะอาด ประดับผ้าราวบันไดให้สวยงาม 
 จัดตกแต่งโต๊ะแสดงผลงาน จํานวน ๕ ด้าน 
 จัดโต๊ะแสดงเกียรติประวัติและเกียรติยศของโรงเรียน ๑ โต๊ะ  
 จัดโต๊ะกรรมการจํานวน ๑ ชุด 
 จัดโต๊ะรับแขกจํานวน ๑ ชุด  
 จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงาม  
 จัดโต๊ะสําหรับวางอาหารว่าง น้ํา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๑ ชุด  
 จัดเตรียมโต๊ะอาหารกลางวัน จํานวน ๓ โต๊ะ  
 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ํา  
 ติดป้ายรับการประเมิน 

การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับจังหวัด  

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

๓. จัดเตรียม ประดับตกแต่งสถานที่โดมเอนกประสงค์สําหรับจัดนิทรรศการ  



๔. จัดเตรียมห้องประชุมเพฃรราชาในการต้อนรับกรรมการ 
๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระน้ําให้สวยงาม 
๖. จัดประดับตกแต่งเรือนท่าน้ําให้สวยงาม จัดโต๊ะ เก้าอ้ีสําหรับกรรมการชมการแสดง 
๗. จัดที่นั่งกรรมการและผู้มีเกียรติชมกิจกรรมเคารพธงชาติ 
๘. จัดประดับตกแต่งผ้า จัดตั้งโต๊ะเครื่องบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘  
๙. จัดประดับตกแต่งผ้า  และความสะอาด ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
๑๐. จัดประดับธงโรงเรียน  บริเวณทางเข้าโรงเรียนให้สวยงาม  
๑๑. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 

 ๑. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย      ครูชํานาญการ            ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสวุรรณา  สุดปรึก          คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีรวัฒน ์ลงผิว      ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
๔. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา      ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
๕. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา      ครูผู้ช่วย                   กรรมการ 
๖. นางสาวนปภา   ไต่เป็นสุข     ครูผู้ช่วย           กรรมการ  
๙. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล     ครูชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และแขกผู้มาร่วมการประเมิน 
  ๒. จัดเตรียมของที่ระลึกกรรมการ 

๓. ดูแล อํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการประเมิน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นายพีระศิลป์   เอกฐิน      ครู          ประธานกรรมการ 
๒. นายธวชั   วงศส์ุวัฒน์              ครูผู้ช่วย                 กรรมการ 
๓. นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน        กรรมการ   
๓. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม         คร ู                           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดมราชาวดีภิรมย์ 
หน้าเสาธง และบริเวณสระน้ํา 

๒.  ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

๑. นายชินวัจน ์คณัชธมวัจน์         ครูชํานาญการ               ประธานกรรมการ  
๒. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู            กรรมการ 
๓. นายพีระศิลป์ เอกฐิน    คร ู            กรรมการ  
๔. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน   คร ู                 กรรมการ  
๕. นางสาวกัญญา อินทร์กอง  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. ดําเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการประเมิน 
๒.ประชาสัมพันธ์ภาพการประเมินลงในเว็บไซต์โรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายนําเสนอวีดิทัศน์ 

๑. นางชญาภา   คําแหงฤทธิ์ ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายชินวัจน ์คณัชธมวัจน์   ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
๒. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
๓. นายพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวอาภรณ์   ภาคอุบล     นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ  
๘. นางสาวสรัญญา   แป้นแก้ว นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๙. นางสาวณัฐภรณ์  วินัยกิจ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๑๐. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. จัดทําวีดิทัศน์ นําเสนอประวัติโรงเรียนและสรุปผลงานทั้ง ๕ ด้าน  
๒. ควบคุม กํากับดูแล การนําเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  คร ู                  ประธานกรรมการ 
๒. นายภูวดล สําลี   คร ู            รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิชามญช์ กุศล  คร ู            กรรมการ 
๔. นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
๕. นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

 



หน้าที่ 

๑. จัดลําดับขั้นตอนพิธีการในการต้อนรับคณะกรรมการและดําเนินการอื่น ๆ บนเวที 
  ๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรดําเนินการบนเวที  

๓. จัดเตรียมนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ 
    ภาษาเกาหลี  
๔. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการจัดทําป้าย 

           ๑. นางชญาภา คําแหงฤทธิ์  ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ  
           ๒. นางณัษฐพร ฮีมวาต์   ครู ชํานาญการ    กรรมการ 
           ๓. นางสาวกัญญา อินทร์กอง คร ู     กรรมการ  

๔. นางสาวอาภรณ์   ภาคอุบล     นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ  
๕. นางสาวสรัญญา   แป้นแก้ว นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐภรณ์  วินัยกิจ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

                     ๗. นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น  ครู            กรรมการและ             
                                                                                                        เลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. ออกแบบป้ายแสดงผลงานต่าง ๆ ที่นําเสนอ ทั้ง ๕ ด้านโดยประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน  
๒. ออกแบบปกผลงานต่างๆให้เหมือนกันทั้งรูปแบบ ตัวอักษร ขนาด โดยกําหนดสีของแต่ละด้านดังนี้ 

ด้านที่ ๑ สีฟ้า  
ด้านที่ ๒ สีชมพู  
ด้านที่ ๓ สีเหลือง 

    ด้านที่ ๔ สีแดง 
ด้านที่ ๕ สีเขียว  

๓. จัดทําแผ่นพับสูจิบัตรประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อแจกให้กรรมการประเมินและผู้         
    มาร่วมการประเมิน  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดแสดง  สายน้ําเจ้าพระยา  สู่บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
        ๑. นายศักรินทร์   วงษ์แหยม    ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
        ๒. นางสุดาพร ยิ้มสิน     ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์    ครู ชํานาญการ   กรรมการ  
        ๔. นางพรรณี เกตุถาวร     ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
        ๕. นางสาวสมาพร   สมสืบ    ครูชํานาญการ   กรรมการ  



        ๖. นางสาวจุฑามาศ   จันทร์มณี   คร ู    กรรมการ 
        ๗. นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี    คร ู    กรรมการ  
        ๘. นางสาวสุวรรณา สดุปรึก    คร ู    กรรมการ 
        ๙. จ่าสิบเอกธนพล   สงูกลาง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       ๑๐. นายสุทธิพงษ์   มูลอาสา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
       ๑๑. นายศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ชํานาญการพิเศษ     กรรมการและ 
                                                                                              เลขานุการ 

 

หน้าที่ 

๑. จัดหานักเรียน ฝึกซ้อม  พร้อมแต่งกายในการแสดงชุด     สายน้ําแห่งเจ้าพระยา สู่บางปะอิน 
    ราชานุเคราะห์ ๑ 
๒. จัดเตรียมและทําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
๓. จดัเตรียมเรือจํานวน ๕ ลํา  
๔. ควบคุม ลําดับขั้นตอนการแสดง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการจัดการแสดงนักเรียน 

๑. นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุดาพร ยิ้มสิน  ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  
๔. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  ครู ชํานาญการ   กรรมการ  
๕. นางสาวภริตา โอชารส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
๖. นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ   กรรมการและ     
                                                                                    เลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. ฝึกซ้อมและแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ของนักเรียน เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชม 
              ความสามารถด้านศิลปะของนักเรียน  

๒. ฝึกซ้อมการแสดงต่างประเทศ จํานวน ๒ ชุด  
    คณะกรรมการจัดแสดง 
๑. นางสาววิชญาพร อุ่นมี  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นายหฤษฏ์ สุพลจิตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๓. นางสาวชนิสรา สีรือแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการและเลขนุการ 

หน้าที่ 

 ๑. จัดหานักเรียน ฝึกซ้อม  พร้อมแต่งกายในการแสดง ๒ ชุด  



๒. จัดเตรียมและทําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
๓. จดัเตรียมเครื่องแต่งกาย 
๔. ควบคุม ลําดับขั้นตอนการแสดง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานเครือข่ายการศึกษา 
๑. นางจิตร์สมา สมงาม       ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ

 ๒. นางสุกัลยา เสือจําศิลป์     ครู ชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวอาภรณ์ สายจันดี     ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด     คร ู    กรรมการ  
๕. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ     ครูธุรการ   กรรมการและ 
                                                                                    เลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. จัดทําหนังสือเชิญตัวแทนชุมชน ตัวแทนพระสงฆ์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่า และ 
อ่ืนๆ เพ่ือเข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียน และให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการประเมิน  

๒. จัดทําแบบประเมินให้คณะกรรมการประเมิน  
๓. สรุปรายงานประสานเครือข่ายการศึกษาที่มาร่วมงานให้ฝ่ายต้อนรับจัดเตรียมอาหารว่าง และ 

              อาหารกลางวัน  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑.นางพรรณี   เกตุถาวร  ครูชํานาญการ          ประธานกรรมการ
 ๒. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์             ครู ชํานาญการ           กรรมการ 

๓. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการประเมินสถานศึกษา  
๒. จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ในด้านการเงิน  และรายงานค่าใช้จ่ายการ 
    ดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน 

          ๓  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑. นางสาวอริยา กันทะวงค์  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 



๓. นายเสกสรรค์    สุขมา  คร ู    กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๖. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗. นางสาวภริตา   โอชารส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘. นางสาวน้ําฝน  เลี้ยงช่างทอง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๙. นักเรียน จํานวน ๑๕ คน     กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและ 
                                                                                  เลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ให้พอเพียงกับผู้ประเมิน และผู้มาร่วมงาน  
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

   ๑. นายอัศวิน ศรีบัว      ครู ชํานาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ  
   ๒. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
   ๓. นักศึกษาวิชาทหาร จํานวน ๒๐ นาย    กรรมการ  

           ๔. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง   ครูผู้ช่วย    กรรมการและ 
                                                                                                        เลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. จัดสถานที่จอดรถให้กับคณะกรรมการและผู้มาร่วมการประเมิน คือบริเวณด้านหน้าหอประชุม 
              ๘๔ พรรษา 

 ๒. ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้าอาคาร ๔ สนามปูนด้านทิศเหนือของ  
     โรงเรียน และโรงจอดรถด้านเหนือติดรั้วโรงเรียน  
๓. จัดนักศึกษาวิชาทหารเป็นจราจรในการอํานวยความสะดวกในวันประเมิน  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

        ๑. นายศิวกร กรึงไกร     คร ู    ประธานกรรมการ 
        ๒. นายอรรคพล เรืองจันทร์   พนักงานขับรถ   กรรมการ 

      ๓. นายจตุรพล แสงอุทัย      พนักงานขับรถ   กรรมการและ 
                                                                         เลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับ – ส่ง คณะกรรมการประเมิน 



  ๒. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือบริการบุคลากรในการดําเนินงานต่าง ๆ  
๓. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับส่งผู้มาร่วมประเมิน 
๔. ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 

         ๑. นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
                  ๒. นางปาริชาติ ยมวรรณ              ครู ชํานาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
                  ๓. นางเจียมจติร บัวประเสริฐ  ครู ชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
                   ๔. นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์  ครู ชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
                   ๕. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู              กรรมการ 
                   ๗. นายฉัตรดาว ฉันทะ   คร ู             กรรมการ 
                   ๘. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง                กรรมการ 
                   ๙. นางนงพงา อิสสอาด   ครู ชํานาญการพิเศษ       กรรมการและ 
                                                                                                        เลขานุการ 
หน้าที่ 

๑. ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง และดําเนินการกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

๒. ควบคุม ดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอน การเดินแถวระหว่างเปลี่ยนชั่วโมงเรียน และการ  
ปฏิบัติของนักเรียน  

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู          ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี  คร ู                   กรรมการ 
๓. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย                   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

              ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลการดําเนินงาน 
     ๒. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นการประเมิน ฯ  
             ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 

สั่ง   ณ     วันที่      ๒๖     ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                (นายประจวบโชค สร้อยสม) 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

 

  


