
 
 

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี  ๔๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดงานนิเวศน์ – ราชาร าลึก ครั้งท่ี ๓๙ 
 

  ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิเวศน์ฯ และราชานุเคราะห์ ๑ ได้ก าหนดจัดงานนิเวศน์ – ราชาร าลึก  
ครั้งท่ี ๓๙ ขึ้น ในวันเสาร์ที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เพื่อเป็นการ
ผดุงเกียรติ ส่งเสริมความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า รวมท้ังหารายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการงานต่าง ๆ เพื่อให้
การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งต้ังกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด าเนินงาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
๒. ร่วมวางแผนให้ค าปรึกษาและดูแลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
๓. ช่วยแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
๔. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ  หัวหน้า 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า  
นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย       
นางนงพงา  อิสสอาด              ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางสุดาพร  ยิ้มสิน  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
นางณัษฐพร   ฮีมวาต์  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย   
นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 



๒ 
 

นายสาธิต  แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชรวารี  ครู   ผู้ช่วย 
นายภูวดล  ส าลี   ครู   ผู้ช่วย  
นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู   ผู้ช่วย 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู   ผู้ช่วย 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ           

หน้าท่ี ๑. ก ากับ ติดตาม และดูแลงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๒. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
 ๓. ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 ๔. ประสานงานกับกรรมการของสมาคมฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
     

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก และจ าหน่ายบัตร 
นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

  นางพรรณี  เกตุถาวร  ครู ช านาญการ  รองหัวหน้า  
นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย    
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครู      ผู้ช่วย  
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  ครู   ผู้ช่วย 
นายรณกร  ไข่นาค  ครู      ผู้ช่วย 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   ผู้ช่วย   
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ ครู   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานและช่วยงานฝ่ายเหรัญญิกของสมาคมฯ 
 ๒. จ าหน่ายบัตรหน้างานและประสานงานกับฝ่ายจ าหน่ายบัตรล่วงหน้า 
 ๓. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  ร่วมกับฝ่ายเหรัญญิกของสมาคมฯ 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายจ าหน่ายเครื่องด่ืมและควบคุมโต๊ะอาหาร 
 ๕. จัดและควบคุมนักเรียน จ าหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน สักการะ ร.๘ 

 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ    หัวหน้า 
นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า  
นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางกษิรา  ละออ               ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย   
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี  ครู    ผู้ช่วย 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี        ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู   ผู้ช่วย 



๓ 
 

นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นายวีรวัฒน์  ลงผิว  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานและช่วยงานฝ่ายปฏิคมของสมาคมฯ 
 ๒. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 

๓. จัดหานักเรียนชาย – หญิง  จ านวน ๑๕ คน น าผู้มาร่วมงานไปตามโต๊ะต่าง ๆ และประสานงาน 
    กับฝ่ายบริการและฝ่ายรับบริจาค 
๔. เชิญชวนให้ผู้มีเกียรติร่วมบริจาค สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน 

 
คณะกรรมการฝ่ายบริการเคร่ืองด่ืมประจ าโต๊ะ 

นายภูวดล  ส าลี    ครู   หัวหน้า         
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า   
นางสาวพรทิพย์  อุดร  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางสาวสุรีย์  ทนคง      ครู   ผู้ช่วย 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู   ผู้ช่วย                 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาววรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์     ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นายศิวกร  กรึงไกร  ครู   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดหานักเรียนชายในการให้บริการเครื่องด่ืม ประมาณ ๗๕ คน 
๒. ควบคุมและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการให้บริการเครื่องด่ืม 
๓. ประสานงานกับร้านอาหารในการจัดต้ังโต๊ะ 
๔. ประสานงานกับฝ่ายจ าหน่ายเครื่องด่ืมและเหรัญญิก 
๕. จัดท าแผนผังโต๊ะและบัตรประจ าตัวนักเรียนบริการ 
๖. ประสานงานเรื่องอาหาร  ท่ีพัก และการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนบริการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและก ากับเวที 

  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 

นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
  นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  ครู   ผู้ช่วย 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   ผู้ช่วย 

นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ธุรการ   ผู้ช่วย 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์            ครู   เลขานุการ 



๔ 
 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานกับฝ่ายพิธีกรของสมาคมฯ 
๒. ก ากับเวทีและก ากับรายการ 
๓. ช่วยบริการและอ านวยความสะดวกในการแจกของขวัญของรางวัล 
๔. ประสานงานกับฝ่ายจัดเตรียมของขวัญ 
๕. ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกและดูแลบริการอาหาร (มื้อเย็น, เลิกงาน) และบริการ 
    เครื่องด่ืมให้กับนักดนตรี โดยประสานงานกับฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

 
คณะกรรมการฝ่ายบันเทิง 

  นางสุดาพร  ยิ้มสิน  ครู ช านาญการ  หัวหน้า 
  นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์  ครู ช านาญการ  รองหัวหน้า 

นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ  เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดการแสดง ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงของนักเรียน  
๒. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าผู้แสดงและอ านวยความสะดวกในการแสดง 
๓. ประสานงานเรื่องอาหาร ท่ีพักและการเดินทางกลับของนักเรียนท่ีแสดง 
๔. ประสานงานกับฝ่ายบันเทิงของสมาคมฯ 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของรางวัลและของที่ระลึก 

  นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 

นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์ ครู   ผู้ช่วย  
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย    
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   เลขานุการ              

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมห่อของขวัญ ของรางวัลท่ีน ามาแจกในงาน 
๒. จัดท าบัญชีแยกประเภทส่ิงของและควบคุมดูแลรักษา 
๓. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการแจกของขวัญร่วมกับกรรมการฝ่ายบริการ  
    และก ากับเวที 

 
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

  นายสาธิต  แสงปิยะ  ครูช านาญการ  หัวหน้า  
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย           รองหัวหน้า 
นายธัญวุฒน์  ไวยเมฆ  ลูกจ้างประจ า              เจ้าหน้าท่ี 
นายบัณฑิต  ไกรสมดี    ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าท่ี   
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครูผู้ช่วย             เลขานุการ                   

หน้าท่ี ๑. ประสานงานจัดประดับตกแต่งไฟฟ้า บริเวณเวทีและบริเวณงานให้สวยงาม ตลอดจน 
    อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ บริเวณเวที 



๕ 
 

๒. จัดเตรียมและควบคุมดูแลเครื่องเสียง ไฟฟ้าบริเวณงาน 
๓. ให้บริการไฟฟ้าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครูช านาญการ  หัวหน้า 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   รองหัวหน้า 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   ผู้ช่วย 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง ครู   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีทัศน์ กิจกรรมวันงาน 
๒. จัดเตรียมเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ จอโปรเจ็คเตอร์ 
 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ ครู   รองหัวหน้า 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
นายธัญวุฒน์  ไวยเมฆ  ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าท่ี             
นายบัณฑิต  ไกรสมดี               ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าท่ี            

 นายสมควร  เอี่ยมสอาด  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 
นายทองเพชร  ค าดุลย์             คนงาน   เจ้าหน้าท่ี            

 นายภูมิพิรัชย์  อ่วมพันธ ์  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 
นางสาวสุริยา  ดงภูยาว              คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 

 นายพรศักดิ์  ฟักสกุล  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 
 นางบุญสม  ฟักสกุล  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 
 นายทวีศักดิ์  รื่นเวช  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 
 นายก าพล  ฟักสกุล  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 
 นางสาวสุภัทรา  พงษ์บัว  คนงาน   เจ้าหน้าท่ี 

นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู   เลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ประสานงานจัดสร้างเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์และจัดท าโต๊ะของรางวัล 

๒. ติดตัวอักษรนิเวศน์ – ราชาร าลึก ครั้งท่ี ๓๙ วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประดับตกแต่งเวที    
    ฟลอร์ให้สวยงาม ด้วยการผูกผ้า ประดับธง จัดต้ังกระถางไม้ดอกไม้ประดับ 
๓. ประสานงานจัดท าซุ้มประตูทางเข้างานและป้ายยินดีต้อนรับ 
๔. จัดท าป้ายแถวโต๊ะ ป้ายสุขา และประสานงานห้องน้ าช่ัวคราวเคล่ือนท่ีเทศบาลบางปะอิน 
๕. จัดท ารั้วช่ัวคราวและติดไฟฟ้าบริเวณทางเข้างาน ป้ายโรงเรียน ทางไปท่ีจอดรถ ติดไฟทางและ 
    ไฟห้องสุขา พร้อมท้ังไฟในการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจ าหน่ายเครื่องด่ืม ฝ่ายปฏิคม    
    ฝ่ายเหรัญญิก และฝ่ายรับบริจาค 
๖. ลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน ให้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขาตลอดงาน 



๖ 
 

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 
นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู   ผู้ช่วย 
นายจตุรพล  แสงอุทัย      ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าท่ี            
นายอรรคพล  เรืองจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าท่ี 
นายวีนัส  เกิดแก่น     พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ี 
นายปรีชา  อยู่คง      พนักงานรักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษาวิชาทหาร     เจ้าหน้าท่ี 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจดูแลความเรียบร้อยในงาน 
๒. ประสานงานกับพระราชวังบางปะอินในการขอใช้ท่ีจอดรถ 
๓. จัดหาและควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร ๒๐ นาย ช่วยยามดูแลสถานท่ีจอดรถ พร้อมให้บริการดูแล 
    รักษาและอ านวยความสะดวกตลอดงาน 
๔. ประสานงานเรื่องอาหาร  ท่ีพักและการเดินทางกลับบ้านของนักศึกษาวิชาทหาร 

 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 

นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู   หัวหน้า 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า   
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงบุญรัตน์  ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย           
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น ใหบ้ริการแก่เจ้าหน้าท่ี ครู และนักเรียน  
๒. จัดเตรียมอาหารและบริการนักดนตรีในมื้อเย็น   
๓. ประสานงานกับฝ่ายบริการและก ากับเวทีในเรื่องอาหารนักเรียนและวงดนตรี 
 

คณะฝ่ายจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและสินค้า 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู          หัวหน้า 

  นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู    รองหัวหน้า  
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ      ผู้ช่วย 
นางจิดาภา  จูหว้า  ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ           ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย    
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 



๗ 
 

นายสมพร  อมรเวช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข            ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
นายธรรมนญู  ระวังใน  พนักงานช่วยการพยาบาล ผู้ช่วย 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครูสอนดนตรีสากล ผู้ช่วย 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ  ครู   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานกับเหรัญญิกสมาคมฯ และฝ่ายบริการในการให้บริการเครื่องด่ืม 
๒. จัดซื้อและเก็บรักษาเครื่องด่ืมเพื่อจัดจ าหน่ายและให้บริการในงานจัดซื้อและเก็บรักษาสินค้า  
    เช่น ยากันยุง กระดาษเช็ดหน้า ผ้าเย็น เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง เพื่อจ าหน่ายในงาน 
๓. ให้บริการจ าหน่ายเครื่องด่ืม  และสินค้าตลอดงาน 
๔. จัดหาและควบคุมนักเรียนช่วยงานในการจ าหน่ายเครื่องด่ืม ประมาณ ๕ คน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสูจิบัตร 
  นางณัษฐพร   ฮีมวาต์  ครู ช านาญการ  หัวหน้า 

นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์  ครู ช านาญการ  รองหัวหน้า 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   ผู้ช่วย   
นางสาวธิดารัตน์  ภาคไพรศรี       พนักงานท่ัวไป  ผู้ช่วย 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานจัดท าสูจิบัตรแจกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานกับกรรมการสมาคม จัดท าจ านวน ๖๐๐ ฉบับ 
๒. จัดท าหมายเลขโต๊ะ รายการสินค้า รายการเครื่องด่ืม คูปองอาหารและเครื่องด่ืม 

 
คณะกรรมการฝ่ายรับบริจาค 

                 นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
        นางธนิดา  สิลุจจยานนท์   ครู ช านาญการ  รองหัวหน้า 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด         ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย        
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง      ครู   ผู้ช่วย     
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง      ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์       ครู ช านาญการพิเศษ เลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานกับฝ่ายพิธีกรเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน หรือส่ิงของให้โรงเรียน  รวมท้ัง 
    การด าเนินการรับมอบเงิน ส่ิงของในวันงาน 
๒. จัดพิมพ์อนุโมทนาบัตร ประกาศเกียรติคุณ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาค 
๓. จัดเตรียมป้ายและเขียนรายนามผู้บริจาค โดยประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๔. จัดท าทะเบียนบัญชีการรับเงินบริจาค เก็บรักษาเงินท่ีบริจาค เสนอกรรมการอ านวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป 
  นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู   หัวหน้า 
  นายสมัคร  น้อยสกุล  ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 

นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย             ผู้ช่วย 



๘ 
 

  นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 
หน้าท่ี ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ตามท่ีหัวหน้าคณะกรรมการด าเนินงาน
มอบหมาย 

กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  นางกษิรา  ละออ   ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า   

นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู   ผู้ช่วย 
  นางสาวสุรีย์  ทนคง  ครู   เลขานุการ           
หน้าท่ี ๑. จัดท าแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลงานจากผู้ร่วมงาน ครู และนักเรียน โดยสุ่มตัวอย่าง 

๒. จัดรวบรวมสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายต่าง ๆ รายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
 

  ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
และบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและสมาคมฯ 
    

ส่ัง    ณ    วันท่ี   ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
     

        (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 


