
 
  คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

                                                      ท่ี   448  / 2563 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคริสตมาส  ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 

---------------------------------- 

             ดวยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จะดำเนินการจัด
งานวันคริสตมาส ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 ในวันท่ี ๒5 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ บริเวณหนาเสาธง และหอประชุม
อเนกประสงค เพื่อใหการดำเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการดังนี้ 
 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท  รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 วาท่ี ร.ต.สมรักษ  แทนลาน รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 นายเกษม   เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายศักรินทร  วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายปลื้ม   ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทรสนอง ครู ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหาอุปสรรค 
               ใหกับฝายตางๆในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

๒.  ติดตามการดำเนินงานของฝายตางๆใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    รองประธานกรรมการ 

นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายชินวัทน   คณัชธมวัจน ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นายพีระศิลป   เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู    กรรมการ 
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นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ  กุศล    คร ู    กรรมการ 
นายภาณุพันธ    จันทรหอม คร ู    กรรมการ 
นางสาวภริตา โอชารส  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    กรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผวิ  ครูผูชวย    กรรมการ 
นาวสาวยุวดี  สภุาเรือง  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี    ๑. ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝายตางๆ ท่ีรับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
           ๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
           ๓. ประสานงานกับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   
 นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  

นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ู    กรรมการ 
นายรัชชุพงษ    แกวจันทร คร ู    กรรมการ 

 นางสาวทุเรียน   ไวยบุร ี  คร ู    กรรมการ 
 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ  สุขสงวน  คร ู    กรรมการ 

นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย    กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 นางสาวน้ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจาง     กรรมการ 
 นายธรรมนูญ   ระวงัใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 นายสุทธิพันธ สรอยเกลียว นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นายพิฆเนศธ สมัยกุล  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 ลกูจางประจำและลูกจางชั่วคราว     กรรมการ  
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ           
หนาท่ี  ๑. จัดเวที การแขงขัน “The Voice Racha Contest 2020”  หองประชุมเพชรราชา รอบคัดเลือก  
              7 – 8 ธันวาคม ๒๕๖3 
 2. จัดสถานท่ี การแขงขัน “Dancing Contest 2020” ใตโถงอาคาร 5 รอบคัดเลือก 14 ธันวาคม 
     ๒๕๖3 
 3. จัดชุดเกาอ้ีรับแขก จำนวน ๑ ชุด โตะหนาขาว 12 ตัวและเกาอ้ีจำนวน ๕๐ ตัว  
 4. ทำเวทีการประกวด ประดับตกแตงเวที สถานท่ีจัดกิจกรรมใหสวยงาม ณ บริเวณหนาเสาธง และ
     หอประชุมอเนกประสงค 
 5. เดินไฟสำหรับซุมอาหารบริเวรหนาหองเพชรน้ำหนึ่ง และไฟประดับบนเวที 
 6. จัดพัดลมตัวใหญตั้งพ้ืน 3 ตัวบริเวณท่ีนั่งคณะครู กรรมการ และฝายโสตฯ 
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คณะกรรมการฝายพิธีการ 

 นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู    ประธานกรรมการ  
 นายหฤษฏ สุพลจิตร  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางสาวชนิสรา สีรือแสง  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นายสุทธิพันธ สรอยเกลียว นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

นายพิฆเนศธ สมัยกุล  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ          

หนาท่ี  ๑. ดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามลำดับข้ันตอน 
  ๒. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม 
  ๓. จัดเตรียมและฝกซอมนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมในพิธีเปด 
 

 
คณะกรรมการฝายดุริยางค 

       นางสาวภริตา โอชารส  ครูผูชวย    ประธานกรรมการ  
 นายกฤษณะพงศ  นอมผล   นักศึกษาฝกประสบการณ  รองประธานกรรมการ 

นายสิทธิกร อินเภา  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นายเดชาวัต เวียงลอ  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นักเรียนดุริยางค   นักเรียน    กรรมการ 

      นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ             
 หนาท่ี  1. ฝกซอมนักเรียนบรรเลงเพลง Jingle bell 
 2. ประสานงานกับฝายพิธีกร เพ่ือบรรเลงเพลงมหาฤกษในพิธีเปด 

 
คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

นายพีระศิลป   เอกฐิน  คร ู    ประธานกรรมการ   
นายภาณุพันธ    จันทรหอม คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
นายสิทธิกร อินเภา  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นายเดชาวัต เวียงลอ  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพ่ือใชในงาน 
         ๒. ควบคุมเครื่องเสียง ในขณะทำการแสดง 
 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
นายชินวัทน   คณัชธมวัจน ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ   
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป   เอกฐิน  คร ู    กรรมการ                                          
นายเศรษฐลักษณ  สุขสงวน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในพิธีเปดและขณะทำกิจกรรมท้ังหมด 
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คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรองเพลง (The Voice Racha Contest) 
 นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู    รองประธานกรรมการ  
 นายหฤษฏ สุพลจิตร  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
          ๒. รับสมัครนกัเรียนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 
          ๓. กำหนดเกณฑการแขงขัน และแจงใหผูประกวดทราบ 
          ๔. กำหนดเวลาและวิธีการในรอบคัดเลือก 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดรองเพลง (The Voice Racha Contest) 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ   
 นายรัชชุพงษ   แกวจันทร   คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
 นายนัฐวุฒิ สายันต  ครูผูชวย    กรรมการ 
 นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 
 

 

คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดเตน (Dancing Contest) 
 นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
 นางสาวพิชามญชุ  กุศล    คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวชนิสรา สีรือแสง  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
          ๒. รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 
          ๓. กำหนดเกณฑการแขงขัน และแจงใหผูประกวดทราบ 
          ๔. กำหนดเวลาและวิธีการในรอบคัดเลือก 

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดเตน (Dancing Contest) 
 นายภาณุพันธ    จันทรหอม คร ู    ประธานกรรมการ 

นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ   ทิพยสง ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
 ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 
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คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดเดินแบบ (The Christmas Icon) 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    ประธานกรรมการ   
 นายเศรษฐลักษณ  สุขสงวน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวเจนจิรา  สุขทิน  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางสาวโสรยา  กาละภักดี นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางนปภา  ไตเปนสุข  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี   ๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

          ๒. รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 
          ๓. กำหนดเกณฑการแขงขัน และแจงใหผูประกวดทราบ 
          ๔. กำหนดเวลาและวิธีการในรอบคัดเลือก 

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดเดินแบบ (The Christmas Icon) 
 นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ   
 นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      คร ู    กรรมการ 
 นางสาวศิรินภา  มุลาลินน    คร ู    กรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
 ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ 

 นายวีรวัฒน  ลงผวิ  ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นายสุทธิพันธ สรอยเกลียว นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางนปภา  ไตเปนสุข  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดบัตรอวยพร 

นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู    ประธานกรรมการ  
 นางนปภา  ไตเปนสุข  ครูผูชวย    รองประธานกรรมการ 
 นายหฤษฏ สุพลจิตร  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ 

นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผูชวย    รองประธานกรรมการ  
 นายพิฆเนศธ สมัยกุล  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
           ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดตกแตงตนคริสตมาสจากวัสดุรีไซเคิล 

นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
   Mr. Jacobus  Van  Schalkwijk ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 
 Mr. Ramon  B. Valentin ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 
 Mr. Sila  Paul  Thongborisute ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 
 Mr. Jang  Gwangyil  ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตัดสิน 
          ๒. ตัดสินการประกวดใหเปนไปดวยความยุติธรรม 
 

 
คณะกรรมการจัดซุมอาหารนานาชาต ิ

นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู    รองประธานกรรมการ 
นาวสาวยุวดี  สภุาเรือง  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวนวพรรณ ภาเจริญ นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. กำหนดรายการอาหาร และบริเวณสถานท่ี ในการนำเสนอ 
 ๒. เปนท่ีปรึกษาใหคำแนะนำแกนักเรียน 
 
 

 

คณะกรรมการจัดซุมเกม 

นายวีรวัฒน  ลงผิว  ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    รองประธานกรรมการ 
Mr. Jacobus  Van  Schalkwijk ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 

 Mr. Ramon  B. Valentin ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 
 Mr. Sila  Paul  Thongborisute ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 

นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   จัดกิจกรรมเกมภาษาอังกฤษแกนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมในหอประชุมอเนกประสงค 
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คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารวาง 

 นางสาวพิชามญชุ  กุศล    คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    รองประธานกรรมการ 

นางสาวนวพรรณ ภาเจริญ นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางสาวเจนจิรา  สุขทิน  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางสาวโสรยา  กาละภักดี นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
 นางนปภา  ไตเปนสุข  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารวางสำหรับคณะผูบริหารและคณะครูท่ีเขารวมกิจกรรม 
 ๒. เรียนเชิญคณะผูบริหารเขารวมกิจกรรม 
 

คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน 

 นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางนปภา  ไตเปนสุข  ครูผูชวย    กรรมการ 

นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวชนิสรา  สีรือแสง  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. รวบรวมคะแนนการแขงขันทุกการแขงขัน 
           ๒. แจงผลคะแนนใหแกฝายจัดทำเกียรติบัตร 
 
 

ฝายจัดทำเกียรติบัตรและเตรียมของขวัญ 

 นางสาวพิชามญชุ  กุศล    คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาววิชญาพร  อุนมี  คร ู    กรรมการ 
 นายหฤษฏ สุพลจิตร  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

นางสาวชนิสรา สีรือแสง  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นางสาวนวพรรณ ภาเจริญ นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

 นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมรางวัล แกผูเขารวมกิจกรรม และผูชนะในการประกวดแขงขัน 
           ๒. ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรใหแกคณะครูและนักเรียนท่ีรวมทำกิจกรรม 
 

 

ฝายประเมินผล 

นาวสาวยุวดี  สภุาเรือง  ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครูผูชวย    รองประธานกรรมการ 

นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สงสวสัดิ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. จัดทำแบบสอบถาม 
           ๒. สรุปแบบสอบถาม แลวรายงานใหคณะกรรมการอำนวยการทราบ 
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ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกดิผลดี
ตอโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

 
 

                      สั่ง  ณ  วันท่ี   9  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 
                                                          

                                                          (นายประจวบโชค  สรอยสม) 
                                            ผูอำนวยการโรงเรยีนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 
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