
                                            
 
                                             
 

  

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี ๓๙๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ 

----------------------------------------- 
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กำหนดจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัด ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึง
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการดังนี้  

คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม      ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทิต  บัวประเสริฐ      ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายเกษม เมาลิทอง      ครู ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายปล้ืม ปรีชา       ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน    ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าท่ี    ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
              ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินการ 
๑. นายเกษม เมาลิทอง      ครู ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม      ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิทิต บัวประเสริฐ      ครู ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔. นายประสพชัย  แน่ประโคน      ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์      ครู    กรรมการ 
๖. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์          ครู     กรรมการ 
๗. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม      ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวอริยา  กันทะวงค์      ครู    กรรมการ 
๙. นายอัศวิน  ศรีบัว           ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก       ครู     กรรมการ 
๑๑. นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย      ครู     กรรมการ 
๑๒. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน แก้ไขปัญหา สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ 
              เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 



คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
๒. นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  ครู   กรรมการ 
๔. นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕. นางสาวน้ำฝน เล้ียงช่ังทอง      ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖. นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๗. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘. นายธรรมนญู ระวงัใน  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
๙. นักการภารโรง   ลูกจ้างประจำ  กรรมการ 
๑๐. นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. จัดโต๊ะ เก้าอี้ และไมโครโฟน จำนวน ๓ ตัว บริเวณหน้าเวที สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
              พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
              เขต ๓ 

        ๒. จัดโน้ตบุ๊ค สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ บนเวที จำนวน  
                 ๑ เครื่อง 

๓. จัดโต๊ะลงทะเบียน บริเวณทางเข้าหอประชุม 
๔. จัดโต๊ะสำหรับวางเกียรติบัตร บริเวณด้านข้างเวที 
๕. จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับซักถามระหว่างประชุม จำนวน ๒ - ๓ ตัว 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม               ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๔. นางนปภา ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕. นางสาวอาภรณ์ สายจันดี  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ให้การต้อนรับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง 
             ๒. ประสานกับฝ่ายพิธีการ และให้ข้อมูลผู้มาร่วมงาน 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
๑. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายภูวดล สำลี   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกำหนดการตลอดงาน 

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

หน้าท่ี    ๑. บันทกึภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดงาน 
 ๒. จัดทำวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 
 ๓. จัดทำปา้ยฉากบนเวที (PowerPoint) 



 

 

 

 

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

หน้าท่ี    ๑. จัดเครื่องเสียงให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงาน 

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

หน้าท่ี ๑. ติดต่อประสานงาน จัดหาอาหารว่าง เครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าประชุม  
              จำนวน ๗๖ คน 
 ๒. จัดอาหารกลางวัน สำหรับผู้ติดตามและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗๐ คน 

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
๑. นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ 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. อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน 

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

หน้าท่ี    ๑. จัดทำแบบลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน 
  ๒. รับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน 
             ๓. สรุปจำนวนผู้มาร่วมงานมอบฝ่ายประเมินผล 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

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

หน้าท่ี    ๑. จัดทำแบบประเมินผล 
           ๒. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม และรายงานสำนักงานเขตฯ 

  
ท้ังนี้ ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดกประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมและความเรียบร้อยเป็นสำคัญ  
 

              ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


