
                                            
 
                                             
 

  

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี ๓๓๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน “รอ้ยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง ๖๓” 
----------------------------------------- 

  ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ได้ก าหนดจัดงาน “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง ๖๓” ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓               
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” แด่ผู้ท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปี
เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน     
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม      ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทิต  บัวประเสริฐ      ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายเกษม เมาลิทอง      ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายปล้ืม ปรีชา       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน    ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าท่ี    ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
              ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินการ 
๑. นายเกษม เมาลิทอง      ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิทิต บัวประเสริฐ      ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายประสพชัย  แน่ประโคน      ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย      ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๗. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์          ครู     กรรมการ 
๘. นางสาวอริยา  กันทะวงค์      ครู    กรรมการ 
๙. นายอัศวิน  ศรีบัว       ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก       ครู     กรรมการ 
๑๑. นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย      ครู     กรรมการ 
๑๒. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน แก้ไขปัญหา สนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ 
              เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 



 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
๒. นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสุดาพร ยิ้มสิน   ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๗. นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  ครู   กรรมการ 
๙. นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวภริตา โอชารส  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวณภัค เล้ียงช่ังทอง      ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒. นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๓. นายอดิศวร ขจรโชติพงษ์  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
๑๔. นายธรรมนญู ระวงัใน  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
๑๕. นักการภารโรง   ลูกจ้างประจ า  กรรมการ 
๑๖. นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. จัดและตกแต่งสถานท่ีโดยใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
             ๒. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อรับรองผู้มีเกียรติ ผู้บริหารอาวุโส ผู้บริหาร และผู้ร่วมงานให้ครบจ านวน 
        ๓. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรผู้ท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปี จ านวน ๖๗ ท่าน  

๔. จัดเตรียมเครื่อง ดนตรีไทย และบรรเลงในงานพิธี 
๕. จัดการแสดงบนเวที  
๖. จัดเตรียมเครื่องเสียง คาราโอเกะ เพื่อใช้ในงานภาคบันเทิง 
๗. จัดท าซุ้มถ่ายภาพ   
๘. จัดท าฉากเวที ใช้ข้อความว่า “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง ๖๓” 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ  
๓. นางนปภา ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นางสาวอาภรณ์ สายจันดี  ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ให้การต้อนรับผู้บริหาร ผู้ท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปี และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
             ๒. ประสานกับฝ่ายพิธีการ และให้ข้อมูลผู้มาร่วมงาน 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
๑. นางศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววิชญาพร อุ่นม ี  ครู   กรรมการ 
๔. นายภูวดล ส าลี   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการตลอดงาน 



              
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

๑. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   ประธานกรรมการ  
๒. นายพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   รองประธานกรรมการ 
๓. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู   กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. บันทกึภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดงาน 

คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง 
๑. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   ประธานกรรมการ 
๒. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  ครู   รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. จัดเครื่องเสียงให้มีความพร้อมต่อการด าเนินงาน 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู   กรรมการ 
๔. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ติดต่อประสานงาน จัดหาอาหารและเครื่องด่ืมในการจัดเล้ียงมื้อกลางวัน 
 ๒. ก าหนดอาหาร เครื่องด่ืม ให้เพียงพอกับแขกท่ีมาร่วมงาน 

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
๑. นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายธนพล สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
๓. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู   กรรมการ 
๔. นายธรรมนญู ระวงัใน  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
๕. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ควบคุม ดูแลระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
  ๒. อ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน 
๑. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรินภา มุลาลินน์  ครู   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
๔. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. จัดท าแบบลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน 
  ๒. รับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน 
             ๓. สรุปจ านวนผู้มาร่วมงานมอบฝ่ายประเมินผล 



 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

๑. นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย  ครู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑามาศ จันทร์มณี  ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  ครู   กรรมการ 
๔. นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. จัดท าแบบประเมินผล 
           ๒. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม และรายงานสมาคมฯ 

  
ท้ังนี้ ขอใหผู้้ได้รับการแต่งต้ังทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดกประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมและความเรียบร้อยเป็นส าคัญ  
 

              ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 


