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ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี ๑๔๔/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรเตรียมกำรประเมินสถำนศึกษำเพื่อขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
……………………………….. 

 ตำมท่ีโรง เรียน  บำงปะอิน  “รำชำนุ เครำะห์  ๑” ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำมัธยมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำได้สมัครเข้ำรับกำรประเมินเพื่อขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ          
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๓   

 ดังนั้น เพื่อให้กำรประเมินดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพและบรรลุ             
ตำมเป้ำหมำย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๓. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๔. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน            รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 

 ๖. นำยเกษม เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๗. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๘. นำยปล้ืม ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๙. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๑๑. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้ำท่ี   
          ๑. ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง ก ำกับ ดูแล และแกไ้ขปัญหำอุปสรรคให้กำรประเมินด ำเนินกำร  
              เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

๒. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน            รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 

 ๔. นำยเกษม เมำลิทอง            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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 ๕. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๖. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๗. นำยอัศวิน ศรีบัว    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๘. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๑๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๑๒. นำงสำวสุรีย์  ทนคง   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๑๓. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     กรรมกำร 
 ๑๔. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่           ครู    กรรมกำร 
 ๑๕. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู     กรรมกำร 

๑๖. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 
          ๑๗. นำยศิวกร กรึงไกร    ครู     กรรมกำร 
 ๑๘. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู     กรรมกำร 
 ๑๙. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน   ครู     กรรมกำร 

๒๐. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๑. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ    ครูผู้ช่วย             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  
          ๑. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินกำร ประสำนงำน  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำย  
          ๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
 ๑. นำยเกษม เมำลิทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู    กรรมกำร 

๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมกำร                                          
 ๕. นำยสมพร อมรเวช   ครู    กรรมกำร 

๖. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู             กรรมกำร  
๗. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู    กรรมกำร 
๘. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ            ครู    กรรมกำร 
๙. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๑๐. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๑๑. นำงสำวน้ ำฝน เล้ียงช่ังทอง  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน ์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๑๓. นำยธรรมนญู ระวงัใน   ลูกจ้ำงช่ังครำว   กรรมกำร 
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๑๔. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๕. ลูกจ้ำงประจ ำ - ลูกจ้ำงช่ัวครำว      กรรมกำร 
๑๖. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี    
          ๑. จัดเตรียมสถำนท่ีทุกแห่งให้พร้อมรับกำรประเมิน 
          ๒. จัดบริเวณศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นสถำนท่ีประเมินให้สวยงำมดังนี้ 
     - ท ำควำมสะอำด ประดับผ้ำให้สวยงำม 
     - จัดตกแต่งโต๊ะแสดงผลงำน จ ำนวน ๔ ฐำน ๑๒ กิจกรรม 
     - จัดโต๊ะกรรมกำรจ ำนวน ๑ ชุด 
     - จัดโต๊ะรับแขกจ ำนวน ๑ ชุด 
     - จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงำม 
     - จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง ผ้ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไว้บริเวณห้องคหกรรม ๑ ชุด 
     - จัดเตรียมโต๊ะอำหำรกลำงวันบริเวณห้องเพชรรำชำ จ ำนวน ๓ โต๊ะ 
     - ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องผ้ำ 
     - ติดป้ำยรับกำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 
๓. จัดเตรียมห้องประชุมเพชรรำชำในกำรต้อนรับกรรมกำร 
๔. จัดท่ีนั่งกรรมกำรและผู้มีเกียรติชมกิจกรรมเคำรพธงชำติ 
๕. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หมำยเหตุ   ๑. ฐำน M (คุณธรรมน ำสุข) บริเวณตู้น้ ำข้ำงห้องคหกรรม 
 ๒. ฐำน A (เพียงพอก็พอเพียง) ภำยในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ฐำน C (วิถีพอเพียงเล้ียงชีพ) ภำยในห้องคหกรรม 
 ๔. ฐำน E (เกษตรอินทรีย์วิถีใหม่) บริเวณห้องน้ ำหญิงฝ่ังคหกรรม 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 
 ๑. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก  ครู    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ  ครู    กรรมกำร 

กำรประเมินสถำนศึกษำเพื่อขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
วันท่ี............................................... 
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 ๔. นำงชุลีกร เพชรทองบุญ  ครู             กรรมกำร 
 ๕. นำงนปภำ ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์               ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรประเมิน และแขกผู้มำร่วมกำรประเมิน 
          ๒. จัดเตรียมของท่ีระลึกกรรมกำร 
          ๓. ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือคณะกรรมกำรประเมิน 
          ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย           

คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน   ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม   ครู     กรรมกำร 
 ๔. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ บริเวณหน้ำเสำธง ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
              ห้องประชุมเพชรรำชำ 
          ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๑. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง                 ครู                                       กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๕. นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน   ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวตลอดกำรประเมิน 
          ๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำรประเมินลงในเว็บไซต์โรงเรียน 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอวีดิทัศน์ 
 ๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงณัษฐพร ฮีมวำต์    ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
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๔. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง                 ครู                                       กรรมกำร 

 ๕. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม   ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. จัดท ำวีดิทัศน์ น ำเสนอประวัติโรงเรียนและสรุปผลงำนท้ัง ๔ ฐำน และทุกตัวช้ีวัด 
          ๒. ควบคุม ก ำกับดูแล กำรน ำเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้าย 
 ๑. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน   ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงณัษฐพร ฮีมวำต์    ครูช ำนำญกำร    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง                 ครู                                       กรรมกำร 
 ๕. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม   ครู     กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. ออกแบบป้ำยแสดงผลงำนต่ำง ๆ ท่ีน ำเสนอ ท้ัง ๔ ฐำนโดยประสำนกับผู้รับผิดชอบในแต่ละฐำน 
          ๒. ออกแบบปกผลงำนต่ำงๆให้เหมือนกันท้ังรูปแบบ ตัวอักษร ขนำด โดยก ำหนดสีของแต่ละด้ำนดังนี้ 
    - ฐำนท่ี ๑ สีเหลือง 
    - ฐำนท่ี ๒ สีเขียว 
    - ฐำนท่ี ๓ สีฟ้ำ 
    - ฐำนท่ี ๔ สีชมพู  
          ๓. ออกแบบปกตัวชี้วัดท้ัง ๓ ด้ำนให้เหมือนกันท้ังรูปแบบ ตัวอักษร ขนำด โดยก ำหนดสีดังนี้ 
    - สีเขียว 
          ๔. จัดท ำแผ่นพับสูจิบัตรประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำง ๆ ของโรงเรียนเพื่อแจกให้กรรมกำรประเมิน 
              และผู้มำร่วมกำรประเมิน 
          ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครูช ำนำญกำร    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยปล้ืม  ปรีชำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๔. นำยภูวดล ส ำลี   ครู             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. จัดล ำดับข้ันตอนพิธีกำรในกำรต้อนรับคณะกรรมกำรและด ำเนินกำรอื่น ๆ บนเวที 
          ๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรด ำเนินกำรบนเวที 
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๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

          ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงนักเรียน 
 ๑. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสุดำพร ยิ้มสิน   ครูช ำนำญกำร             รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวภริตำ โอชำรส   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. ฝึกซ้อมและแสดงนำฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสำกล ของนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ชม 
              ควำมสำมำรถด้ำนศิลปะของนักเรียน 
          ๒. จัดเตรียมและท ำวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง 
          ๓. จัดเตรียมเครื่องแต่งกำย 
          ๔. ควบคุม ล ำดับขั้นตอนกำรแสดง 
          ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน            รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงพรรณี เกตุถำวร                        ครูช ำนำญกำร    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอำภรณ์ สำยจันทร์ดี              ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรประเมินสถำนศึกษำ 
          ๒. จัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน หรือหลักฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเงิน และรำยงำนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำร 
              เมื่อเสร็จส้ินกำรประเมิน 
          ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ๑. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์  ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยเสกสรรค์ สุขมำ    ครู     กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   ครู     กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๖. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๗. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวภริตำ โอชำรส   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
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 ๙. นำงสำวน้ ำฝน เล้ียงช่ังทอง   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 ๑๐. นักเรียน จ ำนวน ๑๕ คน       กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์   ครูผู้ช่วย             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี     
          ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องด่ืม อำหำรกลำงวัน ให้พอเพียงกับผู้ประเมิน และผู้มำร่วมงำน 
          ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 ๑. นำยอัศวิน ศรีบัว    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 ๓. นักศึกษำวิชำทหำร จ ำนวน ๒๐ นำย      กรรมกำร 
 ๔. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. จัดสถำนท่ีจอดรถให้กับคณะกรรมกำรและผู้มำร่วมกำรประเมิน คือบริเวณด้ำนหน้ำหอประชุม 
              ๘๔ พรรษำ 
          ๒. ประชำสัมพันธ์สถำนท่ีจอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณสวนกำญจนำ โรงจอดรถด้ำนเหนือติดรั้ว  
              โรงเรียนและหลังอำคำร ๒ 
          ๓. จัดนักศึกษำวิชำทหำรเป็นจรำจรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในวันประเมิน 
          ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๑. นำยศิวกร กรึงไกร    ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยอรรคพล เรืองจันทร์   พนักงำนขับรถ    กรรมกำร 
 ๓. นำยจตุรพล แสงอุทัย    พนักงำนขับรถ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี    
          ๑. จัดเตรียมยำนพำหนะเพื่อรับ – ส่ง คณะกรรมกำรประเมินไปยังฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
          ๒. จัดเตรียมยำนพำหนะเพื่อบริกำรบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
          ๓. จัดเตรียมยำนพำหนะเพื่อรับส่งผู้มำร่วมประเมิน 
          ๔. ประสำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 
 ๑. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงปำริชำติ ยมวรรณ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวพรทิพย์ อุดร                       ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
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๖. นำยฉัตรดำว ฉันทะ  ครู กรรมกำร 
๗. ครูท่ีปรึกษำทุกห้อง  กรรมกำร 
๘. นำงนงพงำ อิสสอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   
 ๑. ควบคุมกิจกรรมหน้ำเสำธง และด ำเนินกำรกิจกรรมหน้ำเสำธงให้เป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย 
 ๒. ควบคุม ดูแลนักเรียนในเรื่องกำรเรียนกำรสอน กำรเดินแถวระหว่ำงเปล่ียนช่ัวโมงเรียน และกำร 
     ปฏิบัติของนักเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงสำวสุรีย์  ทนคง  ครูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี ครู  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   
 ๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนหลังเสร็จส้ินกำรประเมิน ฯ 
 ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่
ทำงรำชกำร 

 ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๖  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”


