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                                            ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่  274  /๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
………………………………………………………..... 

             ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โรงเรียนเรียนบางปะอิน      
“ราชานุเคราะห์ 1” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ จึงก าหนดจัด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่ชาติ ประจ าปี 2563 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทาง Online การแข่งขัน Science Show การแข่งขัน
การประกวดชุดรีไซเคิล ในหัวข้อ Anti Covid-19 เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ    ดังนี้    

 
                                          คณะกรรมการอ านวยการ 

      นายประจวบโชค     สรอ้ยสม       ผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
      นายวิทิต              บัวประเสริฐ      ครู ช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
      นายเกษม             เมาลิทอง      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      นายบัณฑิต    อรุณเสถียร      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

       นายศกัรินทร์          วงษ์แหยม      คร ูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
       นายศุภมงคล         อินทร์สนอง      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ  
       นางสยุมพร    นาคจรูญ      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
       นายปลื้ม     ปรีชา       ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ           

      ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์    แทนลาน      คร ูช านาญการ     กรรมการ 
 

หน้าที ่  วางแผนด าเนินการ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงานให้เป็นไป 
           ด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนพัฒน์      ครู ช านาญการ     ประธานกรรมการ 
นายชินวัทน์            คณัชธมวัจน์      ครู ช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
นาย ศักรินทร์           วงษ์แหยม      คร ูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายประสพชัย    แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายเกษม               เมาลิทอง      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
นางกษิรา               ละออ       ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

 



๒ 
 

นายสาธิต     แสงปิยะ       ครู ช านาญการ     กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์    สายจันดี      คร ูช านาญการ      กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา    จ านงค์บุญรัตน์      คร ูช านาญการ     กรรมการ 
นางชญาภา    ค าแหงฤทธิ์      ครู ช านาญการ     กรรมการ 
นางณัษฐพร    ฮีมวาต์       ครู ช านาญการ     กรรมการ 
นายสะอาด    ทองสัมฤทธิ์      คร ู       กรรมการ 
นายภูวดล     ส าลี       คร ู       กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก       คร ู        กรรมการ 
นายศิวกร     กรึงไกร       คร ู       กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด      คร ู       กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์      คร ู       กรรมการ 
นายเสกสรรค์     สุขมา       คร ู              กรรมการ                                
นางสาวศิรินภา    มุลาลินน์      คร ู       กรรมการ 
นางสาววิจิตรา    อ่อนสกุล      คร ู       กรรมการ 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน       คร ู       กรรมการ 
นายภานุพันธ์    จันทร์หอม      คร ู       กรรมการ 
นางสาวกัญญา   อินทร์กอง      คร ู       กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น      คร ู       กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สงค์      ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์    กันนิดา       ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
นางสาวณภัค    เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 

      นางสาวชมนภสั   ประจิตร       นักศึกษา      กรรมการ 
นางสาวขวัญชนก   พานตะสี      นักศึกษา      กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล      นักศึกษา      กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์   วินัยกิจ       นักศึกษา      กรรมการ 
นางสาวสรัญญา   แป้นแก้ว      นักศึกษา      กรรมการ 
นางจิตร์สมา    สมงาม       คร ูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

            
หน้าที ่ วางแผน ประสานงาน ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
                                             

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
      นายประสพชัย แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
      นายธีรวัฒน์    เพ็ชร์วารี      คร ู       รองประธานกรรมการ 
      นางสาวณภัค    เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
      นักการภารโรงทุกคน          กรรมการ 
      นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์      คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าเสาธง 



๓ 
 
                                  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
      นายศักรินทร์   วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
      นายเสกสรรค์    สุขมา       คร ู       รองประธานกรรมการ 
      นางกษิรา    ละออ       ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      นางจิตร์สมา   สมงาม       คร ูช านาญการ     กรรมการ 
      นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์      ครู ช านาญการ     กรรมการ 

     นางสาวอาภรณ์   สายจันดี      ครู ช านาญการ      กรรมการ 
     นางสาวพิมพ์ธาดา   จ านงบุญรัตน์      ครู ช านาญการ     กรรมการ 
     นางชญาภา    ค าแหงฤทธิ์      ครู ช านาญการ     กรรมการ 

นางณัษฐพร    ฮีมวาต์       ครู ช านาญการ     กรรมการ 
นายสะอาด    ทองสัมฤทธิ์      คร ู       กรรมการ 
นายภูวดล     ส าลี       คร ู       กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก       คร ู        กรรมการ 
นายศิวกร     กรึงไกร       คร ู       กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด      คร ู       กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์      คร ู       กรรมการ                              
นางสาวศิรินภา    มุลาลินน์      คร ู       กรรมการ 
นางสาววิจิตรา    อ่อนสกุล      คร ู       กรรมการ 
นายพีระศิลป์   เอกฐิน       คร ู       กรรมการ 
นายภานุพนัธ์    จันทร์หอม      คร ู       กรรมการ 
นางสาวกัญญา   อินทร์กอง      คร ู       กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น      คร ู       กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สงค์      ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์    กันนิดา       ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
นางสาวณภัค    เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 

      นางสาวชมนภสั   ประจิตร       นักศึกษา      กรรมการ 
      นางสาวขวัญชนก   พานตะสี      นักศึกษา      กรรมการ 
      นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล      นักศึกษา      กรรมการ 

     นางสาวณัฐภรณ์   วินัยกิจ       นักศึกษา      กรรมการ 
     นางสาวสรัญญา   แป้นแก้ว      นักศึกษา      กรรมการ 

      ครูที่ปรึกษาทุกห้อง          กรรมการ 
      นักการภารโรงทุกคน          กรรมการ 
      นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนพัฒน์      ครู ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที ่ ๑.  จัดโต๊ะหมู่บูชา อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ๒.  จัดเครื่องบูชาประกอบด้วยแจกันดอกไม้ ๒ คู่ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เครื่องทองน้อย 
           ๓.  จัดท าพวงมาลัยคล้องพระหัตถ์ 
  ๔. จัดท าค ากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ 



๔ 
 
  ๕. เข้าร่วมพิธีถวายค าสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๕ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
การจัดป้ายนิเทศ 

       นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์      คร ู       ประธานกรรมการ 
       นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล      คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นางสาวชมนภัส   ประจิตร       นักศึกษา      กรรมการ 
       นางสาวขวัญชนก   พานตะสี      นักศึกษา      กรรมการ 
       นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล      นักศึกษา      กรรมการ 

      นางสาวณัฐภรณ์   วินัยกิจ       นักศึกษา      กรรมการ 
      นางสาวสรัญญา     แป้นแก้ว      นักศึกษา      กรรมการ 
      นางสาวนฏัฐาภรณ์   ใหญ่ยอด      คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ จัดป้ายนิเทศ  ในวันที่ ๑๐ – ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓ หน้าห้องวิทยาศาสตร์ 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพ  Science Art  
       นายสะอาด    ทองสัมฤทธิ์      คร ู       ประธานกรรมการ 
       นายภวูดล    ส าลี       คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นางณัษฐพร    ฮีมวาต์       ครู ช านาญการ     กรรมการ 
       นางสาวกัญญา   อินทร์กอง      คร ู       กรรมการ 
       นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สงค์      ครูผู้ชว่ย      กรรมการ   
           นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น      คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. กรรมการตัดสินการประกวดภาพ Science Art  ส่งผลงานลงในเพจของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทาง Online  
       นายพีระศิลป์    เอกฐิน       คร ู       ประธานกรรมการ 
       นางจิตร์สมา   สมงาม       ครู ช านาญการ     รองประธานกรรมการ 

      นางสาวสวุรรณา สุดปรึก       คร ู       กรรมการ 
      นายศิวกร     กรึงไกร       คร ู       กรรมการ 
      นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์      คร ู       กรรมการ 
      นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์      คร ู       กรรมการ 

       นางสาวณภัค    เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
       นางชญาภา    ค าแหงฤทธิ์      คร ูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 



๕ 
 
หน้าที ่ ๑. จัดท าข้อสอบในการแข่งขันตอบปัญหาทาง Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

๒. กรรมการจัดการแข่งขันในการตอบปัญหา แบบ Online ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

 ๓. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ Anti Covid-19  
       นายสาธิต     แสงปิยะ       คร ูช านาญการ     ประธานกรรมการ 
       นางสุดาพร    ยิ้มสิน       คร ูช านาญการ     รองประธานกรรมการ 

      นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนพัฒน์      คร ูช านาญการ     กรรมการ 
       นางสาวพิมพ์ธาดา   จ านงบุญรัตน์      ครู ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. กรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพวาดภาพ หัวข้อ Anti Covid-19  ก าหนดส่งในวันที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๓ 
๒. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล หัวข้อ Anti Covid-19 

       นางกษิรา    ละออ       ครู ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
       นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์      ครู ช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
       นายศักรินทร์   วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
       นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์      คร ู       กรรมการ 
       นายภานุพันธ์    จันทร์หอม      คร ู       กรรมการ 
       นางสาวสวุรรณา   สุดปรึก       ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล หัวข้อ Anti Covid-19  (อัดคลิปวิดิโอ 1-3 นาที)   

แล้วส่งในเพจของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดส่งในวันที่  
8-15 สิงหาคม ๒๕๖๓   
๒. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Science Show ม.ต้น/ม.ปลาย 
       นางสาวอาภรณ์    สายจันดี      คร ูช านาญการ     ประธานกรรมการ 
       นางสาวนฏัฐาภรณ์   ใหญ่ยอด      คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล      คร ู       กรรมการ 
       นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สงค์      ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
       นายเสกสรรค์     สุขมา       คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
 



๖ 
 
หน้าที ่ ๑. กรรมการตัดสินการแข่งขัน Science Show (อัดคลิปวิดิโอ 5-10 นาที)  แล้วส่งในเพจของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งในวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖3  
๒. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
      นายภวูดล    ส าลี       คร ู       ประธานกรรมการ 
      นางกษิรา    ละออ       ครู ช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
      นางสาวสวุรรณา    สุดปรึก       คร ู       กรรมการ 
      นายเกียรติศักดิ์    กันนิดา       ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 

       นางสาวอาภรณ์    สายจันดี      ครู ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์งานวันวิทยาศาสตร์ และจัดให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ 

 
คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 

       นายเกษม     เมาลิทอง      ครู ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
       นางสาวภริตา    โอชารส       ครูผู้ชว่ย      รองประธานกรรมการ 
       นายอดิศร    ขจรโชติพงศ์      ครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ 
   
หน้าที ่ ๑. จดันักเรียนดุริยางค์ในพิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยใช้เพลงสรรเสริญ 
              พระบารมีในวันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๕ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
 ๒. จัดนักเรียนดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
 

    คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
       นายศักรินทร์   วงษแ์หยม      ครู ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
       นางสาวสวุรรณา    สุดปรึก       คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นางกษิรา    ละออ       ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
       นายภูวดล    ส าลี       คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรในพิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และ

การมอบรางวัลหน้าเสาธง 
 ๒. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง และด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการให้เกิดความเรียบร้อยและราบรื่น

ต่อเนื่อง จนสิ้นสุดกิจกรรม 
 
 
 
 
 



๗ 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
       นายสาธิต     แสงปิยะ       ครู ช านาญการ     ประธานกรรมการ 
       นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม      คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นายพีระศิลป์    เอกฐิน       คร ู       กรรมการ 
       นางสาวอาทิตญา    นาคกลั่น      คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเครื่องเสียงบริเวณหน้าเสาธง 
 ๒. อ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
       นายชินวัทน์    คณัชธมวัจน์      ครู ช านาญการ     กรรมการ 
       นายสะอาด    ทองสัมฤทธิ์      คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นายพีระศิลป์    เอกฐิน       คร ู       กรรมการ 
       นางสาวกญัญา    อินทร์กอง      คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เหตุการณ์ส าคัญเพ่ือใช้เป็นข้อมูลการสรุปและรายงานกิจกรรมต่างๆ 

ตามล าดับขั้นตอนในก าหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายเอกกสารและจัดท าเกียรติบัตร 
       นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนพัฒน์      ครู ช านาญการ     ประธานกรรมการ 
       นางสาวอาทิตญา    นาคกลั่น      คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นายชินวัทน์    คณัชธมวัจน์      ครู ช านาญการ     กรรมการ 
       นางสาวณภัค    เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
       นางสาวอาภรณ์    ภาคอุบล      นักศึกษา       กรรมการ 

      นางสาวณัฐภรณ์   วินัยกิจ       นักศึกษา       กรรมการ 
      นางสาวสรัญญา   แป้นแก้ว      นักศึกษา       กรรมการ 

       นางจิตร์สมา    สมงาม       ครู ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ  

๒. ตรวจสอบความถูกต้อง จัดกลุ่ม เรียงล าดับประเภทรางวัล หรือกิจกรรม น าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของรางวัล 
       นางสาวพิมพ์ธาดา    จ านงค์บุญรัตน์      คร ูช านาญการ     ประธานกรรมการ 

      นางสาวรัตนาภรณ์    กาญจนพัฒน์      คร ูช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
      นางสาวอาภรณ์    สายจันดี      ครู ช านาญการ     กรรมการ 
      นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์      คร ู       กรรมการ 



๘ 
 

      นายเกียรติศักดิ์    กันนิดา       ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
      นางสาวชมนภัส   ประจิตร       นักศึกษา      กรรมการ 
      นางสาวขวัญชนก   พานตะสี      นักศึกษา      กรรมการ 
      นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สงค์      ครูผู้ชว่ย      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. จัดรางวัลให้นักเรียนตามความเหมาะสม 
2. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และท่ีชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ โดยประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 

 3. นัดหมายวัน เวลา และการแต่งกายของนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรหรือของรางวัล 
 4. ก ากับการเข้ารับรางวัลหรือเกียรติบัตร ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
       นางสาววิจิตรา    อ่อนสกุล      คร ู       ประธานกรรมการ 
       นางสาวนฏัฐาภรณ์   ใหญ่ยอด      คร ู       รองประธานกรรมการ 
       นางสาวศิรินภา    มุลาลินน์      คร ู       กรรมการ 
       นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สงค์      ครูผู้ชว่ย      กรรมการ 
       นางสาวพิมพ์ธาดา    จ านงค์บุญรัตน์      ครู ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่  ๑.  ออกแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมต่างๆ  
          ๒.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรวบรวมรูปเล่มจ านวน 3 เล่มเสนอ 
          คณะกรรมการอ านวยการ 

             ทัง้นี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี 
ต่อโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

                      สั่ง  ณ  วันที่  10 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
                                                        (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ก าหนดการเทิดพระเกียรติ “วันวิทยาศาสตร์” ปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๐๗.๔๐ น.  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
๐๘.๑๐ น.  กิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
   โดย นายประจวบโชค   สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 
๐๘.๒๐ น.  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและตอบค าถามเพ่ือรับของที่ระลึก 
 
 
 
หมายเหตุ  
 ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




