
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ท่ี ๔๔๕ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 

 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ก ำหนดจัดประชุมผู้บริหำร

สถำนศึกษำในสังกัด ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธ ท่ี ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.                   
ณ ห้องประชุมเพชรรำชำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์                  
และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน ๔๕ คน 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกาญจนี   เหลือวัฒนนันท์   รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
 ๔. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน        รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
 ๕. นางสาววนิดา    กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
 ๖. นายศุภมงคล    อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๗. นายศักรินทร์    วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๘. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๙. นางสาวสมาพร สมสืบ    ครู ช านาญการ       กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นายเกษม เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแล และให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน  
    ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
   ๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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คณะกรรมการด าเนินการ 

  ๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน        รองผู้อ านวยการ    รองกรรมการ 
  ๓. นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๔. นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๕. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ๖. นำยสะอำดนำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
  ๘. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก  ครู   กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร 
  ๑๑. นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำน แก้ไขปัญหำ ให้กำรด ำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                        
      มีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์    ครู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมกำร  
๕. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๖. ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๗. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๘. นำยธรรมนญู ระวงัใน    ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๙. ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร  
๑๐. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี ๑. จัดโต๊ะ เก้ำอี้ และไมโครโฟน จ ำนวน ๒ ตัว บริเวณบนเวที ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี   
               กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
               มัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 
 ๒. จัดโน้ตบุ๊ก ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  
              บนเวที จ ำนวน ๑ เครื่อง 
 ๓. จัดโต๊ะลงทะเบียน บริเวณทำงเข้ำหอ้งประชุม 
 ๔. จัดโต๊ะส ำหรับวำงเกียรติบัตร บริเวณด้ำนข้ำงเวที 
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 ๕. จัดโต๊ะส ำหรับรับประทำนอำหำร บริเวณหอประชุมเอนกประสงค์ ๘ โต๊ะ โต๊ะละ ๖ คน 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  ๑. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน รองผู้อ านวยการ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครู   กรรมกำร 
  ๕. นำงนปภำ ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับผู้บริหำร ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒. ประสำนกับฝ่ำยพิธีกำร และให้ข้อมูลผู้มำร่วมงำน 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
  ๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรตลอดงำน 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
  ๑. นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  ๒. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ ครู   กรรมกำร 
  ๔. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ       ครู   กรรมกำร 

๕. นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
  ๖. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   ๑. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คณะผู้บริหำร ศึกษำนิเทศก์ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนขึ้น      
               ห้องประชุมเพชรรำชำ 
  ๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
  ๑. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์ ครู   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวตลอดงำน  
 ๒. จัดท ำวีดิทัศน์แนะน ำโรงเรียน  
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 ๓. จัดท ำป้ำยฉำกบนเวที (PowerPoint) 

 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง  
  ๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
  ๔. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน  กรรมกำร 
  ๕. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมเพชรรำชำ ให้พร้อมใช้งำน 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  ๑. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์   ครู  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวปรียภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู  กรรมกำร 
๔. นำงสำวภริตำ  รสโอชำ  ครู  กรรมกำร 
๕. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  ครู  กรรมกำร 
๖. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ  ครู  กรรมกำร 
๗. นำงสำวเมธำวี    จันทร์ประภำ  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
๘. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์  ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. ติดต่อประสำนงำน จัดหำอำหำรว่ำง เครื่องด่ืมและอำหำรเย็น ส ำหรับผู้เข้ำประชุม จ ำนวน ๔๕ คน 
 ๒. จัดอำหำรเย็น ส ำหรับผู้ติดตำมและพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน ๔๕ คน 

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
  ๑.  นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยฉัตรดำว ฉันทะ   ครู   กรรมกำร 

กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
วันพุธ ท่ี ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมเพชรรำชำโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
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  ๔.  นำยธรรมนญ ระวังใน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  กรรมกำร 
  ๕. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. ควบคุม ดูแลระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียน 
 ๒. อ ำนวยควำมสะดวก และรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้มำร่วมงำน 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน 
  ๑. นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก ครู  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. จัดท ำแบบลงทะเบียนผู้มำร่วมงำน  
 ๒. รับลงทะเบียนผู้มำร่วมงำน 
 ๓. สรุปจ ำนวนผู้มำร่วมงำนมอบฝ่ำยประเมินผล 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวจุทำฑิพ ดีละม้ำย ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. จัดท ำแบบประเมินผล 
 ๒. สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม และรำยงำนส ำนักงำนเขตฯ 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งต้ังทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำท่ีให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด  
โดยค ำนึงถึงหลักกำรมีส่วนร่วมและควำมเรียบร้อยเป็นส ำคัญ 

  ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

   (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 



ก าหนดการ 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที่ ๑/๒๕๒๔ 
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑ " จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
เวลำ ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลำ ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.  เปิดกำรประชุม โดย นำยณัฐภณ ดวงท้ำวเศษ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
 พระนครศรีอยุธยำ 

เวลำ ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
เวลำ ๑๖.๓๐ น.    ปิดกำรประชุม 

         
 

หมายเหตุ  
รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม เวลำ ๑๔.๐๐ น. 
ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
กำรแต่งกำย : ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใส่เส้ือโขมพัสตร์ 
 


