
                                                           
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่  448/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ร้อยรักด้วยศรัทธา เชิดชูค่าครูเกษียณ” สมาคมผู้บริหารบางปะอิน  
----------------------------------------- 

  ด้วยสมาคมผู้บริหารบางปะอิน กำหนดจัดงาน “ร้อยรักด้วยศรัทธา เชิดชูค่าครูเกษียณ”          
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.  นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒.  ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๔.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
5. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
7. นายศุภมงคล  อินสนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
8. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
9.  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
10.นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ชำนาญการ             กรรมการ 
๑๑.  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที่  กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่างๆ     
ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์  

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. ว่าที่ ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน      รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 

      ๒. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธาน 
 ๓. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๔. นายเกษม  เมาลิทอง         ครู ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 

๕. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
         ๖. นายศุภมงคล  อินสนอง        ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๗. นายปลื้ม  ปรีชา         ครู ชำนาญการพเิศษ     กรรมการ 
 ๘. นายประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

9. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

 



๒ 

 

11. นางสาวสมาพร สมสืบ        คร ูชำนาญการ        กรรมการ      
๑3. นางสาวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์       ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑4. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑5. นางสาวอริยา กันทะวงค์  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
16. นางจิตร์สมา สมงาม   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
16. นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
๑7. นายพีระศิลป์  เอกฐิน          คร ู          กรรมการ 
๑8. นงสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น   คร ู   กรรมการ      

  ๑9. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. กำหนดแนวทางทำงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายที่รับผิดชอบ 
 ๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานในฝ่ายที่ได้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
      อำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  ๑. นายประสพชัย แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

            ๒. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู            รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   คร ู                     กรรมการ 
 4.นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู                     กรรมการ 
 5.นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  คร ู                     กรรมการ 
 6.นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ ์  คร ู                     กรรมการ 
 7.นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย  คร ู                     กรรมการ 
 8.นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู                     กรรมการ 
 9.นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์   คร ู                     กรรมการ 
 10.นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  คร ู                     กรรมการ 
  11. ว่าที่ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร  ครผูู้ช่วย                     กรรมการ 
 12. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์สุข  ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
 13. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี      ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
 14.นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
 15.นายธรรมนูญ  ระวังใน     ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 

  16. ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
  17. นายธีระวัฒน์  เพ็ชรวาร ี  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่ง บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ84 พรรษาให้เรียบร้อย 
๒. จัดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใช้เป็นสถานจัดงาน“ร้อยรักด้วยศรัทธา เชิดชูค่าครู
เกษียณ”  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 

  - ทำความสะอาด ประดับตกแต่งให้สวยงาม 
  - จัดโต๊ะสำหรับวางของขวัญ ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ตัว คลุมผ้าตกแต่งให้สวยงาม 
  - จัดโต๊ะสำหรับอาหารว่าง น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 14 ชุด 
  - ดูแลทำความสะอาดเรียบร้อยห้องน้ำให้สะอาด สวยงาม และมีผู้ดูแลตลอดงาน 



๓ 

 

  - จัดซุ้มถ่ายภาพ ตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม จำนวน 1 ซุ้ม  
  - จัดเก้าอ้ี และพุ่มดอกไม้ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หน้าเวที 14 ที่  
 ๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 
 ๑.นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

            2.นางพรรณี เกตุถาวร    คร ูชำนาญการ           กรรมการ 
3.นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  คร ู             กรรมการ 

  ๔.นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์  คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมการ 

6.นายชยกร อมรเวช   คร ู            กรรมการ 
 7.นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู            กรรมการ 
 8.นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  คร ู            กรรมการ 
 ๗.นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู            กรรมการ 

  ๘.นางสาวศิรินภา  มุลาลินน ์  คร ู            กรรมการ 
  9  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู            กรรมการ 
  10.นายเสกสรรค์  สุขมา   คร ู            กรรมการ 
  11. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล    คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษยีณอายุราชการ 
 2. ดูแล อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ผู้มาร่วมงาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัสนูปกรณ์ 
 ๑. นายพีระศิลป์  เอกฐิน    ครู     ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวชญาภา ลีวรรณ  คร ู   กรรมการ 

            3. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู   กรรมการ 
  4. นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครูช่วยสอน           กรรมการ 
  5.นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

6. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น           ครู     กรรมการและเลขานุการ 
   

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๑. นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกัญญา อินทร์กอง  คร ู   กรรมการ 

3. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู   กรรมการ  
4. นางสาวศุภศิริ  สอนสิทธิ์          ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

            5. นายพิทยา  ขุนน้อย        ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 



๔ 

 

หน้าที่   ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว 
 2.จัดทำและออกแบบป้ายงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักด้วยศรัทธา เชิดชูค่าครูเกษียณ”  โดยฉาย
ผ่านจอ LED  
 3. ประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. นางสาวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์     ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิพย์สุดา ทองมี      ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
3. นายกันตภน วาทะพุกกณะ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
4. นายภูวดล   สำลี         คร ู   กรรมการและเลขานกุาร 
 

หน้าที่   ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และดำเนินการอื่น ๆ   
 ๒. ประสานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
1.นงสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น   คร ู   ประธานกรรมการ 
2.นางวรรณวรางค ์ทะนงสุทธิ์   คร ู   กรรมการ 
3.นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์   คร ู   กรรมการ 
4.ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5.นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6.นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7.นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร   คร ู   กรรมการและเลขานกุาร 
 

หน้ที ่ 1. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน คณะครูและบุคลากรฯที่มาร่วมงานให้ 
  เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด – ๑๙) ในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 
1.นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2.นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
3.นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ 
4.นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
5.นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ   คร ู   กรรมการ 
6.นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
7.นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง  คร ู   กรรมการ 
8.นางนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู   กรรมการ 
9. นายนัฐวุฒิ  สายันต์         ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
10.นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    ๑. ดำเนินการจัดการแสดง จำนวน ๑ ชุด 
๒. ดำเนินการจัดวงดนตรีเพ่ือบรรเลงในงาน 



๕ 

 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  
นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
๒. นักศึกษาวิชาทหาร   
๓. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู   เลขานุการ 

หน้าที่    ๑. ควบคุม ดูแลระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
  ๒. อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี      ครู ชำนาญการ         ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมการ  
3. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง         คร ู   กรรมการ  

            ๓. นางสาวชุลีกร วงศ์จีน       คร ูชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. จัดเกบ็เอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ด้านการเงิน และรายงานคา่ใช้จ่ายในการ 
      ดำเนินการ   
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
 ๑. นางสาวอริยา กันทะวงค์     คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก      คร ู   กรรมการ 

๓.  นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง         ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๔.  นางสาวกันติชา  สหนนทช์ัยกุล     ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๕.  นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง      ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๖.  นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์       ครู    กรรมการและเลขานุการ 

             

หน้าที่   ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในการต้อนรับ คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงาน  
มุทิตาจิต และดำเนินการอ่ืน ๆ   

 ๒. ประสานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
  1.นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

2.นางจิตร์สมา สมงาม  คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
3.นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ   
4.นางสาวกันติชา  สหนนท์ชยักุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
5.นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ ครูธุรการ  เลขานุการ 

 
 



๖ 

 

หน้าที ่  ๑. ดำเนินการออกแบบสอบถามการจัดงาน ผู้มาร่วมงาน 
๒. สรุปความพึงพอใจด้านต่างๆ ในการจัดงาน 
๓. จัดทำสรุปการจัดงานเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ จำนวน ๓ เล่ม  นำเสนอผู้อำนวยการ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         สั่ง   ณ    วันที่   19   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
       
                (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 


