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คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

ที่  ๔๗๘ /๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

----------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดี

ในโอกาสที่นายสาธิต แสงปิยะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์  ๑” ในวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

 

   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

1.  นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2.  ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
3.  ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
4.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
5  นายสาธิต  แสงปิยะ   รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
6. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
8. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
9. นายศุภมงคล  อินสนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
10. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
11. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. ว่าที่ ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน      รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายเกษม  เมาลิทอง         ครู ชำนาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย        ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
๔. นางพรรณี  เกตุถาวร         คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
๕. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์        คร ู   กรรมการ 
๖. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน        คร ู   กรรมการ 
๗. นางจิระฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ      กรรมการ 
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๘. นางสาวอริยา กันทะวงศ์  คร ู   กรรมการ      
๙. นายอัศวิน  ศรีบัว          คร ูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๐. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนกัแน่น คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชยั  คร ู   กรรมการ 
๑๒. นางจิตร์สมา สมงาม   คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   
๑. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายที่รับผิดชอบ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

อำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
๑. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.  นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู   กรรมการ 
๔. นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์   คร ู   กรรมการ 
๕. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗. นางสาวบุญเรือง  สังข์ศุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
๙. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๐. นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๑. ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
๑๒. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมในการตอ้นรับ 
๒. จัดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ใช้เป็นสถานทีจ่ัดกิจกรรมต้อนรับให้สวยงาม         

เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 
➢ ทำความสะอาด ประดับตกแต่งให้สวยงาม 
➢ จัดโต๊ะรับลงทะเบียน จำนวน ๑ ชุด 
➢ จัดโต๊ะวางของที่ระลึก จำนวน ๑ ชุด 
➢ จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงาม 
➢ จัดโต๊ะ เกา้อ้ี สำหรับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี คลุมผ้า

ตกแต่งให้สวยงาม 
➢ จัดโต๊ะสำหรับวางอาหารว่าง น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๑ ชุด 
➢ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำให้สะอาด สวยงาม และมีผู้ดูแลตลอดงาน 

๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 
 ๑. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวศิรนิภา  มุลาลินน ์  คร ู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล  คร ู   กรรมการ 
 ๖. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู   กรรมการ 
 ๗. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู   กรรมการ 
 ๘. นางสาวนปภา  ไต่เป็นสุข  คร ู   กรรมการ 
 ๙. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี  
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก นำของที่ระลึกของผู้มีเกียรติมาลงทะเบียน   

เพ่ือจัดลำดับการมอบ 
๓. จดัเตรียมเครื่องไหว้องค์พระประจำโรงเรียนและเครื่องบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘ 
๔. ดูแล อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับท่ีนั่งโต๊ะ บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มให้แก่แขกผู้มีเกียรติ VIP 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับของที่ระลึก 
 ๑. นางพรรณี  เกตุถาวร   ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู   กรรมการ 
 ๔. นายเกยีรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   คร ู   กรรมการ 
 ๖. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  คร ู   กรรมการ 
 ๗. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชยักุล  คร ู   กรรมการ 
 ๘. นายกันตภน วาทะพุกกณะ   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๙. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. ลงทะเบียน จัดลำดับรายชื่อผู้มีเกียรติ ดำเนินการเก่ียวกับการรับ-มอบของที่ระลึกจากผู้มีเกียรติ 
และประสานงานกับฝ่ายพิธีการ 

๒. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบหน้าเวทีและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   กรรมการ 
 ๔. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครชู่วยสอน  กรรมการ 
 ๕. นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
๑. จัดเตรียมระบบแสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
๒. จัดทำป้ายต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
ยินดีต้อนรับ 

นายสาธิต  แสงปิยะ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๑. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. ดำเนินการถา่ยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนัฐวุฒิ  สายันต ์   ครผูู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายภูวดล  สำล ี   คร ู   กรรมการ 
 ๔. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในการจัดกิจกรรมต้อนรับ 
๒. ประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์  คร ู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวทพิย์สุดา  ทองมี  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่
๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้เพียงพอแก่ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 ๑. นายอัศวิน  ศรีบัว   คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวีนัส  เกิดแก่น   ยาม   กรรมการ 
 ๔. นายปรีชา  คงอยู่   ยาม   กรรมการ 
 ๕. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. จดัสถานที่จอดรถให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา 

๒. ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้าอาคาร ๔ สนามปูนด้านทิศเหนือของ
โรงเรียนและโรงจอดรถด้านเหนือติดรั้วโรงเรียน 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ๑. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู   กรรมการ 
 ๔. นายพรพิชิต  บัวหลวง   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๕. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. ดำเนินการติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
๒. ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี ครู และผู้ร่วมงานทุกคน มีบุคคลที่มีความ

เสี่ยงหรือมีอาการที่เก่ียวข้องกับอาการโรคโควิด ๑๙ ให้ประสานกับโรงพยาบาลบางปะอินทันที 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ด้านการเงิน และรายงานค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑. นางจิตร์สมา  สมงาม   คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชยักุล  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่
๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ดำเนินการประเมินผล สรุปจัดทำรายงาน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ทัง้นี้ ให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสียสละ และ 

บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
         สั่ง   ณ    วันที่   ๒๘    ตุลาคม   พ.ศ. 256๕ 
 

 

                                                                             

                 (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




