
                                            
 
                                             
 

  

ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่  ๔๔๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
----------------------------------------- 

  ด้วยในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จ านวน ๕ ท่าน เพ่ือแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว 
โรงเรียนจึงก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒               
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เพ่ือแสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพัน และเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ  

๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม      ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทิต  บัวประเสริฐ      คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกษม  เมาลิทอง      คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      คร ูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน    คร ูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าที่    ๑. วางแผนและก าหนดการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
    ให้กบัฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒. ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินการ 

๑. นายวิทิต  บัวประเสริฐ      คร ูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายเกษม  เมาลิทอง      คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      คร ูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายประสพชัย  แน่ประโคน      คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางปาริชาติ  ยมวรรณ      คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางนงพงา  อิสสอาด      คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



๘. นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์  คร ูช านาญการ  กรรมการ 
๙. นายสาธิต  แสงปิยะ      ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมาพร  สมสืบ      คร ูช านาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์      คร ู    กรรมการ 
๑๒. นายอัศวิน  ศรีบัว      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์      คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล    คร ูช านาญการ  กรรมการ 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน คร ูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางจิตร์สมา  สมงาม      คร ูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ด าเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม  
    และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
๒. ควบคุมดูแลก ากับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 

  ๓. ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่

๑. นายประสพชัย  แน่ประโคน   คร ูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า       
๒. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
๓. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ  คร ู   ผู้ช่วย 
๕. นายรณกร  ไข่นาค   คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นายชณาสิน  นาคาวงค์  คร ู   ผู้ช่วย 
๗. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู   ผู้ช่วย 
๘. นายศิวกร  กรึงไกร   คร ู   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๑. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๒. นายวีรวัฒน์  ลงผวิ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๗. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู   เลขานุการ 
๑๘. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ด าเนินการจัดห้องประชุม ๘๔ พรรษา ให้สวยงาม ประดับผ้า ตกแต่งดอกไม้  
             ๒. จัดโต๊ะวางของที่ระลึกให้ครูผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน ๕ ชุด 



            ๓. จัดเก้าอ้ี ตั่งรดน้ า บนเวที  
๔. ติดป้ายงานเกษียณอายุราชการบนเวที  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นายวิทิต  บัวประเสริฐ  คร ูช านาญการพิเศษ       หัวหน้า 
๒. นางธนิดา  สิลุจจยานนท์  คร ูช านาญการ  รองหัวหน้า 
๓. นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
๔. นายภูวดล  ส าลี   คร ู   ผู้ช่วย 
๕. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นางจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
๑๑. นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวประดับภรณ์  กัณหาจันทร์ คร ู   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวลัดดา  สุขกุดี  คร ู   ผู้ช่วย   
๑๔. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู   เลขานุการ 

หน้าที่    ๑. กรรมการหมายเลข ๑ – ๕ มีหน้าที่เป็นพิธีกร ด าเนินพิธีการบนเวที ตามล าดับขั้นตอน 
  ๒. กรรมการหมายเลข ๖ – ๑๐  มีหน้าที่ติดตามผู้เกษียณอายุราชการ 
  ๓. กรรมการหมายเลข ๑๑ – ๑๖ มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ าเพ่ือใช้ในพิธีแสดงมุทิตาจิต 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางปาริชาติ  ยมวรรณ  คร ูช านาญการพิเศษ หัวหน้า  
๒. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  คร ูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
๓. นางกษิรา  ละออ   คร ูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์  คร ูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  คร ูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางสยุมพร  นาคจรูญ  คร ูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๗. นางสาวพรทิพย์  อุดร  คร ูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
๘. นางสาวอารีวรรณ  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๐. นางจิดาภา  จูหว้า  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 



๑๑. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
๑๒. นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์   คร ูช านาญการ  ผู้ช่วย   
๑๓. นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์ คร ู   ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ดูแล และต้อนรับผู้มีเกียรติในงาน 
             ๒. ประสานกับกรรมการฝ่ายต้อนรับเพื่อน าผู้มีเกียรติมานั่งประจ าโต๊ะ 

๓. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการในการมอบของที่ระลึกบนเวทีและการแสดงมุทิตาจิตบนเวที 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายรับของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ 

๑. นางนงพงา  อิสสอาด  คร ูช านาญการพิเศษ หัวหน้า   
๒. นางพรรณี  เกตุถาวร  คร ูช านาญการ  รองหัวหน้า 
๓. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๕. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๗. นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ คร ู   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
๑๐. นายสมพร  อมรเวช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ คร ู   ผู้ช่วย 
๑๒. นายศิวกร  กรึงไกร  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๖. นายรณกร  ไข่นาค  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๗. นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  คร ู   ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวบุญเรือง  สังฆศ์ุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 



๑๙. นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู   ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวพิชามญช์  กุศล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๒๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู   เลขานุการ 

หน้าที่    ๑. รับของที่ระลึกจากผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
             ๒. ด าเนินการจัดเก็บและดูแลของที่ระลึกจนจบงาน โดยรับผิดชอบดังนี้ 
    หมายเลข   ๓ – ๖  รับของที่ระลึกของ นางเอมอร  สมสืบ 
   หมายเลข   ๗ – ๑๐  รับของที่ระลึกของ นางส าเนาว์  ศรีอรุณ 
   หมายเลข ๑๑ – ๑๔ รับของที่ระลึกของ นางพเยาว์  ไวยโรจน์ 
   หมายเลข        ๑๕ – ๑๘  รับของทีร่ะลึกของ นางสาวสังวาลย์  วรรณม่วง 
   หมายเลข ๑๙ – ๒๒ รับของที่ระลึกของ นางสาวราตรี  บัวงาม 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

๑. นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ คร ูช านาญการ  หัวหน้า  
๒. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองหัวหน้า  
๓. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  

หน้าที่    ๑. ด าเนินการจัดท าประวัติและ VTR ผู้เกษียณอายุราชการ 
๒. จัดบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศในงาน 
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดงานลงในเว็บไซต์โรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 

๑. นายสาธิต  แสงปิยะ  คร ูช านาญการ  หัวหน้า 
๒. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๕. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  

หน้าที่    ๑. ควบคุม ดูแล ประสานงาน จัดการระบบแสง สี เสียง 

คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 

๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูช านาญการ  หัวหน้า 
๒. นางสุดาพร  ยิ้มสิน   คร ูช านาญการ   รองหัวหน้า 
๓. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
๔. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 



๕. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นายชณาสิน  นาคาวงค์  คร ู   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  คร ู   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๑. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๓. นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๖. นายวีรวัฒน์  ลงผวิ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๘. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
๑๙. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  คร ูช านาญการ  เลขานุการ  

หน้าที่    ๑. ด าเนินการจัดการแสดง จ านวน ๒ ชุด 
๒. ด าเนินการจัดวงดนตรีเพื่อบรรเลงในงาน   

คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม 

๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  คร ู   หัวหน้า 
๒. นายปลื้ม  ปรีชา   คร ูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
๓. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   ผู้ช่วย 
๕. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๗. นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
๙. นายธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
๑๐. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าที่ ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการ อาหารและเครื่องดื่ม จัดหาโต๊ะจีน จ านวน ๓๐ โต๊ะ แก่ผู้มาร่วมงาน  
    จ านวน ๓๐๐ คน 

 ๒. ประสานงานด้านสวัสดิการกับผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  

๑. นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 



๒. นายสมัคร  น้อยสกุล  คร ูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๕. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

หน้าที่    ๑. ควบคุม ดูแลระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
  ๒. อ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

๑. นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์  คร ูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์  คร ูช านาญการ  รองหัวหน้า   
๓. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  คร ู   ผู้ช่วย 

หน้าที่    ๑. ด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในการจัดงาน 
  ๒. รับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  

๑. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูช านาญการ  หัวหน้า 
๒. นางจิตร์สมา  สมงาม  คร ูช านาญการ  รองหัวหน้า   
๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ครูธุรการ  ผู้ช่วย 

หน้าที่    ๑. ด าเนินการออกแบบสอบถามการจัดงาน แจกผู้มีเกียรติในงาน 
๒. สรุปความพึงพอใจด้านต่างๆ ในการจัดงาน 
๓. จัดท าสรุปการจัดงานเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ จ านวน ๓ เล่ม  น าเสนอผู้อ านวยการ  

ทั้งนี้ ให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ      
เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
              สั่ง   ณ  วันที่   ๑๗   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 


