
 
   
 
 

 ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                        ท่ี ๔๔๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 (O-NET ม.๓ และ ม.๖) โครงการ Super Cool True knowledge 2020 

                                  ---------------------------------------------------------------- 

              ด้ วยก ลุ่มบริหารวิ ชาการ  โ ร ง เรี ยนบางปะอิน  “ราชานุ เคราะห์  ๑” ร่ วมกับบริษัท                         
ทรู คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) จะจัดโครงการค่ายติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET           
ม.๓ และ ม.๖) โครงการ Super Cool True knowledge 2020 จัดติวเข้มในวิชาภาษาต่างประเทศ               
เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจ เสริมเติมเต็มความรู้ตลอดจนทักษะการท าข้อสอบ ในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในวันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
๘๔ พรรษา    

    อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ               
พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
ว่าท่ี ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน 
ว่าท่ี ร.ต. หญิงกรชนก  ธรรมิภกัดิ ์
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง 
นายปล้ืม  ปรีชา 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู ช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าท่ี  ๑. ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค สนับสนุน ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไป  
              ด้วยความเรียบร้อย 
          ๒. ก ากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
 
 
 



                                                คณะกรรมการด าเนินงาน    
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายชินวัทน์  คณัชธมวัจน์ ครู ช านาญการ กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู  กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ 

ครู 
ครู 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  ๑. วางแผนการด าเนินการ และสรุปผลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์          
         ๒. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของโครงการและประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ 
         ๓. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    คณะกรรมการดูแลและควบคุมนักเรียน                                                

                        ช้ั ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

   เวลา                ผู้รับผิดชอบ  
๐๘.๓๐ น.-๐๙.๓๐ น. 
  
 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์     ครู ช านาญการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์   ครู ช านาญการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                   ครู  
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ            ครู 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                  ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

  ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๒๐ น. 
 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด            ครู ช านาญการพิเศษ 
นายปล้ืม  ปรีชา                           ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์    ครู ช านาญการ 
นายสมพร  อมรเวช                      ครู        
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์     ครู 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

๑๐.๒๐ น.- ๑๑.๑๐ น. 
 

นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ์            ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์                 ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสุดาพร  ยิ้มสิน                       ครู ช านาญการ 
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์                ครู ช านาญการ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง            ครู  ผู้ช่วย 
๑๑.๑๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ         ครู 

นางจิดาภา  จูหว้า                        ครู ช านาญการ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน             ครู 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร              ครู 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                    ครูผู้ช่วย 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 
 
 

- ๒ - 



      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๒๐ น. 

   เวลา                     ผู้รับผิดชอบ  
๑๒.๓๐ น.-๑๓.๔๐ น. 
 

นางสาวสมาพร  สมสืบ                  ครู ช านาญการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร             ครู  
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก               ครู  
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์               ครูผู้ช่วย 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                       
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์              ครูผู้ช่วย     
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร                 ครูผู้ช่วย 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์                      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                        

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

๑๓.๔๐ น.-๑๔.๓๐ น. 
 

นางอารีวรรณ  แน่ประโคน             ครู ช านาญการพิเศษ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน            ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง                       ครู  
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์               ครูผู้ช่วย 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง             ครูผู้ช่วย 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร                 ครูผู้ช่วย 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์                      ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                        

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

๑๔.๓๐ น.-๑๕.๒๐ น. 
 

นางสาวพรทิพย์  อุดร                   ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์               ครู  
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน            ครู   
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล                   ครู 
นายวันเฉลิม  อุลิต                       ครู 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์             ครูผู้ช่วย  
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง            ครูผู้ช่วย 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์               ครูผู้ช่วย                                 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

                                                        
                                             คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
           นายประสพชัย  แน่ประโคน            ครู ช านาญการพิเศษ                      หัวหน้า 

นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี                ครู รองหัวหน้า 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                 ครู ผู้ช่วย 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                ครู ผู้ช่วย 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                   ครู ผู้ช่วย 
นางสาวน้ าฝน  เล้ียงช่ังทอง            ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
นายธรรมนญู  ระวังใน                 ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว    ผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี  ๑. จัดเตรียมหอประชุม  เก้าอี้ ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  จ านวน  ๔๐๐  คน 
๒. ติดป้ายไวนิลหน้าเวที  จัดโต๊ะวิทยากร  โต๊ะรับแขก โพเดียม  

         ๓. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน  ๔  ตัว   โต๊ะวางอาหารว่าง  ๑  ตัว   เก้าอี้ ๑๐ ตัว  ไว้บริเวณด้านหลัง    
             หอประชุม 

- ๓ - 



                                              คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
            นายพีระศิลป์  เอกฐิน                  ครู                                            หัวหน้า 
            นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                     ครูผู้ช่วย                                     รองหัวหน้า                                                              

            นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม             ครู                                            ผู้ช่วย       
            นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน           ครู                                            ผู้ช่วย 
            นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์             ลูกจ้างช่ัวคราว                              ผู้ช่วย 
 

หน้าท่ี   จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมในการด าเนินการ 

 

 

                                              คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
            นายชินวัทน์  คณัชธมวัจน์             ครู ช านาญการ                             หัวหน้า 
            นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์              ครู                                            รองหัวหน้า                                                              

            นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน            ครู                                            ผู้ช่วย  
            นางสาวกัญญา  อินทร์กอง            ครู                                            ผู้ช่วย   
            นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์               ครูผู้ช่วย                                     ผู้ช่วย 
 

หน้าท่ี   บันทกึภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ตลอดกิจกรรม 
 

                                                 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร   
  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์               ครู  
  นายภูวดล  ส าลี                         ครู  
  นายนัฐวุฒิ   สายันต์                    ครูผู้ช่วย 

 หัวหน้า 
 รองหัวหน้า 
 ผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี  ๑. ก าหนดขั้นตอนและด าเนินการตามข้ันตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         ๒. ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดติวเข้มฯ และเรื่องอื่นๆ  ท่ีเป็น 
             ประโยชน์กับนักเรียน  
         ๓. ดูแลให้ความช่วยเหลือ และประสานงานกับวิทยากร  

 

                               คณะกรรมการฝ่ายจดัเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
นางสาวอริยา  กันทะวงค์               ครู  
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                   ครู 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์             ครูผู้ช่วย  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี   จัดเตรียมและให้บริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องด่ืม ให้กับวิทยากรและครู  

 

                                             คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ        ครู 
   นางสาวพรทิพย์  อุดร                   ครู ช านาญการพิเศษ 
   นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์    ครู 
   นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์           ครูผู้ช่วย  

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 
 
 

- ๔ - 



หน้าท่ี   ๑. จัดท าแบบสอบถาม/ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
          ๒. ประเมิน สรุป รายงานผลเป็นรูปเล่ม จ านวน  ๓  เล่ม น าเสนอผู้บริหาร  

 

               ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ   เพื่อให้ 
บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป  

 

 

                          ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑”  
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