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ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที ่  ๔๐๗ / ๒๕๖5 

เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 
     ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ ้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำืได้ก ำหนดกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียนืครั้งที่ื70ืปีกำรศึกษำื2565ืระดับเขตพ ้นที่กำรศึกษำืระหว่ำงวันที่ื5ื–ื9ืกันยำยนื2565ืืืืื
เพ ่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ืควำมสำมำรถืตำมควำมถนัดืและควำมสนใจืเผยแพร่ผลส ำเร็จ
ของกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้สอนืและผลงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสู่สำธำรณชนืตลอดจนคัดเล อกตัวแทน
นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับชำติ โดยมอบหมำยให้ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ื
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำืโรงเรียนบำงปะอินื“รำชำนุเครำะห์ื๑”ืด ำเนินกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ื5ื–ื6ื
กันยำยนื2565ืนั้น 

 

เพ ่อให้กำรประกวดืแข่งขันบรรลุตำมวัตถุประสงค์ืและเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ืยุติธรรมื จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนืครั้งที่ื70ืปีกำรศึกษำื2565ืระดับเขตพ ้นที่กำรศึกษำื
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำืกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ืดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นำยประจวบโชคืืสร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
 นำงกำญจนีืืเหล องวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
 ว่ำที่ืร.ต.สมรักษ์ืืแทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 ว่ำที่ืร.ต.หญิงกรชนกืืธรรมมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 นำงสำววนิดำืืกำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
 นำยศักรินทร์ืืวงษ์แหยม ครูืช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยเกษมืืเมำลิทอง ครูืช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยศุภมงคลืือินทร์สนอง ครูืช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำยปล ้มืืปรีชำ ครูืช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำืืพรรณสุชล ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำงสำวสมำพรืืสมส บ ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 

หน้ำที่ื ืืก ำกับืดูแลืสนับสนุนืให้ค ำปรึกษำืข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆืให้กำรส่งเสริมสนับสนุน
อ ำนวยควำมสะดวกให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆื ในกำรปฏิบัติ งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื
ตำมวัตถุประสงค ์
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 นำงกำญจนีืืเหล องวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจันทนำืืกิ่งพุฒิ ครูืช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 นำงพรรณีืืเกตุถำวร ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำยอัศวินืืศรีบัว ครูืช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำงจิดำภำืืจูหว้ำ ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำงสำวชุลีกรืืวงศ์จีน ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำงสำวปัทมำืืกรีถำวร ครูื กรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพืดีละม้ำย ครูื กรรมกำร 
 นำงสำวทุเรียนืืไวยบุรี ครูื กรรมกำร 
 นำงสำวอุมำพรืืขำวแขก ครูื กรรมกำร 
 นำยทรรศนันท์ื ือุดมฤทธิ์ ครูื กรรมกำร 
 นำยพิชำนนท์ืืเนำเพ็ชร 

นำงสำวอริยำืืกันทะวงค์ 
นำยพีระศิลป์ืืเอกฐิน 
นำยสะอำดืทองสัมฤทธิ์ 
นำงสำวกัลย์พัตร์ืืเสรีชัย 
นำงสำวภิรมย์พรืใจหนักแน่น 

ครูผู้ช่วย 
ครูืช ำนำญกำร 
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 นำยชยกรืือมรเวช คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ืื 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดงำนืเตรียมงำนืประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆืที่เกี่ยวข้อง 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว 
 นำงสำวจุฑำทิพืดีละม้ำย ครูื ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจันทนำืืกิ่งพุฒิ ครูืช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอุมำพรืืขำวแขก ครูื กรรมกำร 
 นำงสำวสกุลทิพย์ืืชูพงษ์ ครูื กรรมกำร 
 นำงสำวโสภิตืืสุจิตตกุล ครูื กรรมกำร 
 นำงสำวนภัสวรรณืืชนชนะชัย ครูื กรรมกำร 
 นำงพรรณีืืเกตุถำวร ครูืช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. จัดท ำแบบรับรำยงำนตัวทุกกิจกรรม 
2. รับรำยงำนตัวนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมืกรณีมีแก้ไขืหร อเปลี่ยนแปลงรำยช ่อืให้แจ้งคณะกรรมกำร

ตัดสินทรำบ 
3. อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรตัดสินืครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่แข่งขัน 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และต้อนรับ 
 นำงสำวปัทมำืืกรีถำวร ครูื ประธำนกรรมกำร 
 นำยภูวดลืืส ำล ี คร ู รองประธำนกรรมกำร 
 นำงนปภำืืไต่เป็นสุข คร ู กรรมกำร 
 นำงสำวชุลีกรืืวงศ์จีน ครูืช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. ประชำสัมพันธ์ืต้อนรับืให้ค ำแนะน ำแก่ผู้เข้ำร่วมงำน 
2. อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และงำนจรำจร 
 นำยอัศวินืืศรีบัว ครูืช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 นำยธีระวัฒน์ืืเพ็ชร์วำรี คร ูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 นำยฉัตรดำวืืฉันทะ คร ู กรรมกำร 
 นำยชยกรืือมรเวช คร ู กรรมกำร 
 จ่ำสิบเอกธนพลืืสูงกลำง คร ู กรรมกำร 
 นำยรัชชุพงษ์ืืแก้วจันทร์ ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำงสำวบุญเร องืสังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
 นักศึกษำวิชำทหำร  กรรมกำร 
 นำงสำวทุเรียนืืไวยบุรี ครูื กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. จัดเตรียมสถำนที่ประกวดและแข่งขันืกองอ ำนวยกำรืสถำนที่รับรำยงำนตัวืตกแต่งสถำนที่ 
2. จัดที่นั่งส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมืจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงืๆืประสำนงำนและอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ดูแลควำมปลอดภัยืจัดระเบียบจุดรับื -ส่งืจุดจอดยำนพำหนะที่เหมำะสมือ ำนวยควำมสะดวกแก่

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 นำงสำวอริยำืืกันทะวงค์ ครูื ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวทุเรียนืืไวยบุรี คร ู รองประธำนกรรมกำร 
 นำงจิดำภำืืจูหว้ำ ครูืช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำงสำวนัฐพรืภูวงษ์ คร ู กรรมกำร 
 นำงสำวญดำืแก้วพำนิชย์ คร ู กรรมกำร 
 นำงสำวนำฏศิลป์ืืคชประเสริฐ คร ู กรรมกำร 
 นำงสำวปรียำรัตน์ืืสนิทไชย คร ู กรรมกำร 
 นำงสำวอุมำพรืืขำวแขก คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้ำที่ื ื 
1. จัดเตรียมืบริหำรอำหำรและเคร ่องด ่มแก่คณะกรรมตัดสินกำรแข่งขันและคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆ 
2. อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนืครูืและคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
 นำยพีระศิลป์ืืเอกฐิน ครูื ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตยำืืนำคกลั่น คร ู รองประธำนกรรมกำร 
 นำยอดิศวรืืขจรโชติพงศ์ ครูช่วยสอน กรรมกำร 
 นำงสำวพัชรีืบัวอำจ ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. จัดเตรียมเคร ่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่ำงืๆืจัดผู้ดูแลเคร ่องเสียงในกำรจัดกิจกรรมต่ำงืๆ 
2. อ ำนวยควำมสะดวกตลอดระยะเวลำกำรประกวดืแข่งขัน 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 นำยสะอำดืทองสัมฤทธิ์ คร ู ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำือินทร์กอง คร ู รองประธำนกรรมกำร 
 นำยพิทยำืขุนน้อย ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 นำยชยกรืือมรเวช คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. บันทึกภำพนิ่งืภำพเคล ่อนไหวกิจกรรมตลอดงำน 
2. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 นำงสำวกัลย์พัตร์ืืเสรีชัย คร ู ประธำนกรรมกำร 
 นำงพรรณีืืเกตุถำวร ครูืช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวชุลีกรืวงศ์จีน ครูื ช ำนำญกำร กรรมกำร 
 นำงสำวปัทมำืกรีถำวร ครูื กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรประกวดืแข่งขัน 
2. ด ำเนินกำรเบิกื-ืจ่ำยงบประมำณกำรประกวดืแข่งขันืให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
3. ด ำเนินกำรจัดซ ้อืจัดจ้ำงืวัสดุอุปกรณ์ในกำรประกวดืแข่งขัน 
4. ก ำกับืติดตำมกำรเบิกื-ืจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยรำยงำนผลกำรแข่งขันออนไลน์ 
 นำยชยกรืือมรเวช คร ู ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจันทนำืืกิ่งพุฒิ ครูืช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพืืดีละม้ำย คร ู กรรมกำร 
 นำยทรรศนันท์ืือุดมฤทธิ์ ครูื กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. รับผลคะแนนกำรแข่งขันและกรอกคะแนนในโปรแกรมรำยงำนผลกำรแข่งขันให้ถูกต้อง 
2. พิมพ์คะแนนจำกโปรแกรมรำยงำนผลกำรแข่งขันืให้คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจทำนืตรวจควำมถูกต้อง

ก่อนประกำศผลในโปรแกรม 
3. พิมพ์เกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงืๆ 
4. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 นำงสำวภิรมย์พรืใจหนักแน่น คร ู ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวกัญญำณัฐืสมภำร ครูื รองประธำนกรรมกำร 
 นำงวรรณวรำงค์ืทนงสุทธิ์ คร ู กรรมกำร 
 นำงสำวสุธิตำืสุขสมรัมภ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 นำงสำววรำงคณำืพิณสำมสำย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 นำยธรรมนูญืระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. ด ำเนินกำรติดตั้งเคร ่องคัดกรองบริเวณหน้ำห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติื๘๔ืพรรษำ 
2. ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองครูืนักเรียนืและผู้ร่วมงำนทุกคนืมีบุคคลที่มีควำมเสี่ยงืหร อ มีอำกำรที่

เกี่ยวข้องกับอำกำรโรคโควิดื๑๙ืให้ประสำนกับโรงพยำบำลบำงปะอินทันที 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 นำงสำวจุฑำทิพืืดีละม้ำย คร ู ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวชุลีกรืืวงศ์จีน ครูืช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
 นำยพิชำนนท์ืืเนำเพ็ชร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 นำยทรรศนันท์ือุดมฤทธิ์ ครูื กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ื ื 
1. ประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมืครั้งที่ื70ืปีกำรศึกษำื2565ื

ระดับเขตพ ้นที่กำรศึกษำืให้ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และผู้บริหำรทรำบ 
2. สรุปเป็นรูปเล่มรำยงำนืจ ำนวนื3ืเล่ม 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ ่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ทั้งนี้ืให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งืปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถืเสียสละและตั้งใจ
เพ ่อให้บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
  
  สั่งืืณืืวันที่ืื2๙ืืสิงหำคมืืพ.ศ.ื๒๕๖5 
 
 
 
        
      (นำยประจวบโชคืืสร้อยสม) 
   ืืื ืืืืืืืผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอินื“รำชำนุเครำะห์ื๑” 


