
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์๑” 

                                                        ที่  591 / 2562       
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ 

ใหน้ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

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

ด้วยวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ ร่วมกับงำนแนะแนวโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ก ำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน     
400 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 265 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 19  ธันวำคม  2562         
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ เวลำ 08.30 – 11.00น. เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อสำยอำชีพที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ได้ทรำบข้อมูลเกี่ยวทุนนวัตกรรม ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อ ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตรงควำมรู้ควำมสำมำรถควำม
สนใจที่ได้รับ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

นำยวิทิต   บัวประเสริฐ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำยบัณทิต   อรุณเสถียร  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยเกษม   เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

 
หน้าที ่ 1. ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ และแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 2. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำยวิทิต   บัวประเสริฐ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์     คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำยสำธิต   แสงปิยะ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ 1. ควบคุมดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 2. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี       คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์            คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นักกำรภำรโรงทุกท่ำน     กรรมกำร      
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมท ำควำมสะอำดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ ให้พร้อมในกำรท ำกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมเก้ำอ้ี และชุดรับแขก 
  

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
นำยสำธิต   แสงปิยะ  คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์     คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหวในขณะท ำกิจกรรมตลอดงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ วำงแผน ก ำหนดขั้นตอน ด ำเนินกำรและประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม 
 ก ำหนดกำร 

 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ วำงแผน  จัดเตรียม บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม แก่คณะครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
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คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงกษิรำ  ละออ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสุรีย์  ทนคง   คร ู   กรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   กรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยสมพร  อมรเวช  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดพิมพ์ใบลงเวลำของนักเรียน จ ำนวน 1 ชุด 
 2. รับลงทะเบียน เริ่มเวลำ 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 
 
คาบเรียนที่ ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.3 ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.6 

1 ครูสุรีย์  ทนคง  (หัวหน้ำ) 
ครอูำรีวรรณ  แน่ประโคน 
ครูทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ 
ครูฉัตรดำว  ฉันทะ 
ครูจันทนำ  กิ่งพุฒิ 
ครูวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ 
ครูธีรวัฒน์  เพ็ชร์วำรี   
ครูสกุลทิพย์  ชูพงษ์ 
ครูนภัสวรรณ  ชนชนะชัย 
ครูธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ 
 

ครูจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  (หัวหน้ำ) 
ครูชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ 
ครูพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ 
ครูเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
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คาบเรียนที่ ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.3 ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.6 
2 ครูอำรีวรรณ  แน่ประโคน  (หัวหน้ำ) 

ครูประสพชัย  แน่ประโคน 
ครูธนิดำ  สิลุจจยำนนท์ 
ครูปรำณ์รณ  กำญจนำกร 
ครูสมพร  อมรเวช 
ครูรวีพรรณ  โชคสมบัติ 
ครูเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
ครูกัลย์พัตร์  เสรีชัย 
ครูวรรณวรำงค์  ทะนงสุทธิ์ 
 

ครูชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์  (หัวหน้ำ) 
ครูจิดำภำ  จูหว้ำ 
ครูนำฏศิลป์  คชประเสริฐ 
ครูกัญญำรัตน์  ศิลำแยง 
ครูบุญเรือง  สังฆ์ศุข 

3 ครูพรทิพย์  อุดร  (หัวหน้ำ) 
ครูสมใจ  ไวยนิตย์ 
ครูประดับภรณ์  กันหำจันทร์ 
ครูอำทิตญำ  นำคกลั่น 
ครูสุวรรณำ  สุดปรึก 
ครูกัญญำรัตน์  ศิลำแยง 
ครูจันทนำ  กิ่งพุฒิ 
ครูสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ 
 

ครพูรเพ็ญ  พุ่มสะอำด  (หัวหน้ำ) 
ครจูิตร์สมำ  สมงำม 
ครูสยุมพร  นำคจรูญ   
ครูสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์ 
ครูบุญเรือง  สังฆ์ศุข 

 
หน้าที ่ ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นำงสำวพรทิพย์  อุดร  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 

บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  17  ธันวำคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์๑” 


