
                                                                         
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

                                                           ที่  ๔๐๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐                   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                   ---------------------------------- 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กันยายน 
๒๕๖๕  ซึ่งโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน ๑๒๙ กิจกรรม 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๓๔ คน  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายศักรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

  
 

หน้าที่   ๑.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินการ 
               ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
           ๒.   ให้การสนับสนุนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

                                                      คณะกรรมการดำเนินงาน 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์             รองผู้อำนวยการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ                     ครู ชำนาญการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                     ครู ชำนาญการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                   ครู ชำนาญการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์       ครู ชำนาญการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร                        ครู ชำนาญการ                     
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี               ครู  
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่                คร ู
นางสาวภริตา  โอชารส                      คร ู
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                       คร ู     

       ประธานกรรมการ 
       รองประธานกรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ      
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 



                                                     -๒-         

นางสาวพิชามณชุ์  กุศล                    ครู                   
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                ครู ชำนาญการ 
 

 

       กรรมการ 
       กรรมการและเลขานุการ               

หน้าที่   ๑.  วางแผน ดำเนินการ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  

 
 
 
 

                                      คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนไปแข่งขัน 
วันที่  ๕  กันยายน ๒๕๖๕ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี              คร ู                                  
นายปลื้ม  ปรีชา                              ครู ชำนาญการพิเศษ              
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย     คร ูชำนาญการ                  
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์     คร ูชำนาญการ                   
นางสาวสุรีย์  ทนคง                          ครู ชำนาญการ                    
นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย                      คร ู                                

     นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                      ครู                                  
     นายนัฐวฒุิ  สายันต์                          ครูผู้ช่วย                         
     นายกันตภน วาทะพุกกณะ                  ครูผู้ช่วย 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๗ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางปะหัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        

             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                       ครู ชำนาญการ                  

     นายอัศวิน  ศรีบัว                             ครู  ชำนาญการพิเศษ           
นางจิดาภา   จูหว้า                           ครู ชำนาญการ          
นางพรรณี  เกตุถาวร                         ครู ชำนาญการ          
นางชุลีกร  วงศ์จีน                            ครู ชำนาญการ                  

       นายชยกร  อมรเวช                          คร ู                                
     นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย                   คร ู                                      
     นางสาวอุมาพร  ขาวแขก     ครู                                
     นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์                   ครู       
     นางสาวปัทมา  กีถาวร                       ครู                            
     นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร                     ครูผู้ชว่ย                                

  หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๒๐ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
            ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     นายเกษม  เมาลิทอง                          ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นางสาวภริตา  โอชารส                      ครู 
     นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                    ครูผู้ช่วย 
     นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์                   ครูชว่ยสอน       

 



-๓- 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๒๔ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
          ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

วันที่  ๖  กันยายน ๒๕๖๕ 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

     นายอัศวิน  ศรีบัว                         ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นายชยกร  อมรเวช                          ครู 
     นายพิชานนท ์ เนาเพ็ชร                    ครูผู้ช่วย    

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๓ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”           
          ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่              ครู  
     นางอารีวรรณ  แน่ประโคน                 ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นายประสพชัย  แน่ประโคน                ครู ชำนาญการพิเศษ 
     จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง                   คร ู
     นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ               คร ู
     นายวันเฉลิม  อุลิต                           คร ู
     นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                     คร ู
     นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์                 คร ู
     นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง                 ครูผู้ช่วย       

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๒๓ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด              ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นายปราณ์รณ  กาญจนากร                 คร ู
     นายฉัตรดาว  ฉันทะ                         คร ู
     นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                 คร ู 
     นางนปภา ไต่เป็นสุข                         คร ู
     นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง                 คร ู
     นางสาววชิญาพร  อุ่นมี                      คร ู
     นายวีรวัฒน์  ลงผวิ                           คร ู 
     นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์                  คร ู        

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๗ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วิทยาศาสตร์) 
     นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์                  ครู  
     นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                ครู  
 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๓ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 



-๔- 
 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 
     นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                    ครู ชำนาญการ 
     นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น                คร ู
     นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                    คร ู
     นายภานุพันธ์  จันทร์หอม                   คร ู
     นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                  ครู      
     นายพทิยา  ขุนน้อย                          ครูผู้ชว่ย    
     นางสาวพัชรี  บัวอาจ                        ครูผู้ช่วย 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๘ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

วันที่  ๖ – ๗  กันยายน ๒๕๖๕ 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วิทยาศาสตร์) 

     นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์        ครู ชำนาญการ 
     นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์          ครู ชำนาญการ 
     นางสาวอาภรณ์  สายจันดี                  ครู ชำนาญการ 
     นางจิตร์สมา  สมงาม                        ครู ชำนาญการ                                                            
     นายภวูดล  สำลี                              ครู 
     นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด              ครู 
     นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์                  ครู 
     นายเสกสรรค์  สุขมา                        ครู   

             นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                    ครู  
             นางสาววิจิตรา  ออ่นสกุล                   ครู 
             นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                คร ู     
             นายศิวกร  กรึงไกร                          คร ู
หน้าที่   ควบคมุดูแลนักเรียน จำนวน ๒๔ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 

วันที่  ๗  กันยายน ๒๕๖๕ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วิทยาศาสตร์) 

     นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรกัษ์                ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์          ครู ชำนาญการ      
 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๓ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 
     นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                    ครู ชำนาญการ 
     นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น                ครู 
     นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                    คร ู
     นายพีระศิลป์ เอกฐิน                        คร ู
     นายภานุพันธ์  จันทร์หอม                   คร ู



-๕- 

     นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                  ครู      
     นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์                ครูผู้ช่วย    
     นางสาวพัชรี  บัวอาจ                        ครูผู้ช่วย 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๘ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์              ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง              คร ู 
     นางสาวนภสัวรรณ  ชนชนะชัย             คร ู 
     นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย                คร ู
     นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                    คร ู
     นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง                  ครูผู้ช่วย 
     นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์              ครูอัตราจ้าง 
     นางสาวลักขณา  ภาคโภคี                   ครูอัตราจ้าง 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๘ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ดนตรีสากล) 
     นายเกษม  เมาลิทอง                          ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นางสาวภริตา  โอชารส                      ครู      
     นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์                   ครูชว่ยสอน                                

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๒๒ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
          ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
     นางสาวพิชามญชุ์  กุศล              ครู  
     นางสาวศิริวรรณ  โอริส                      คร ู
     นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                คร ู
     นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์                   คร ู 
     นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                      คร ู
     Mr. Jang  Gwangyil                        ครตู่างชาติ 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๒๔ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

วันที่  ๘  กันยายน ๒๕๖๕ 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     นางสาวภิรมย์พร  ใจหนกัแน่น              ครู  
     นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                 คร ู
     นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์                 คร ู
     นางสาวสธุิตา  สุขสมรัมภ์                   ครผูู้ช่วย      
 



-๖- 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๔ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนภาชี“สุนทรวิทยานกุูล” ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์                        ครู  
     นางสาวอริยา   กันทะวงค ์                 คร ูชำนาญการ 
     นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                         คร ู
     นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ               คร ู

             นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล            ครูผู้ชว่ย 
             นางสาวทิพย์สุดา  ทองม ี                   ครูผู้ช่วย 
หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๙ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล”  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๕ 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
     นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์              คร ูชำนาญการ  
     นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี                     คร ูชำนาญการ 
     ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร                  ครผูู้ชว่ย 
     นางสาววรางคณา  พิณสามสาย            ครผููช้่วย      
     นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                    ครูอัตราจ้าง 
     นายธรรมนูญ  ระวังใน                       ครูอัตราจ้าง 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๘ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนภาชี“สุนทรวิทยานุกูล” ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 
 

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     นายเกษม  เมาลิทอง                          ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นายศุภมงคล  อินทร์สนอง                  ครู ชำนาญการพิเศษ 
     นางสุดาพร  ยิ้มสิน                           ครู ชำนาญการ 
     นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                    ครู ชำนาญการ 
     นางสาวสมาพร  สมสืบ                      ครู ชำนาญการ 
     นางสาวภริตา  โอชารส                      ครู      
     นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์                   ครูชว่ยสอน                                

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๓๐ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” 
          ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
     นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์                  ครู  
     นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ                คร ู

             นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                         คร ู
             นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล             ครูผู้ชว่ย 
             นางสาวทิพย์สุดา  ทองม ี                   ครูผู้ช่วย 
             นางสาวเมธาวี  จนัทรประภา               ครูผูช้่วย 



-๗- 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน ๑๒ คน  ไปแข่งขนั  ณ  โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล”  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
              นางพรรณี  เกตุถาวร                          ครู ชำนาญการ                     ประธานกรรมการ 
     นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                      ครู                                   รองประธานกรรมการ 
              นางสาวสมาพร  สมสืบ                       ครู ชำนาญการ                     กรรมการ 
              นายภูวดล  สำลี                                ครู                                   กรรมการและเลขานุการ                                            

หน้าที่   ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง รายงานการใช้ 
              งบประมาณ          
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
              

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
              นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                  ครู ชำนาญการ                     ประธานกรรมการ 
     นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                  ครู                                   รองประธานกรรมการ 
              นายชยกร  อมรเวช                            ครู                                   กรรมการ  
              นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์                     ครู                                     กรรมการและเลขานุการ                              

หน้าที่   ๑. ติดตามและรวบรวมผลการแข่งขันทุกกิจกรรม 
          ๒. จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๓ เล่ม 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

              ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละและตั้งใจ 
เพ่ือให้บังเกดิผลดีต่อทางราชการ 

             สั่ง   ณ   วันที่  ๒๙  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
                                                                                                                                                                            
                                                                    (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 

    

 
     

 


