คาสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๕๙๓/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจาปี ๒๕๖๓
..........................................................................
ด้วยโรงเรียนได้กาหนดจัดกิจกรรมวัน ส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจาปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติง านและสร้างความรักความสามัคคีภายใน
องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน
ครู ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาแนะนา สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดาเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลาน
ครู ชานาญการ
ประธานกรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางกษิรา ละออ
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน ดาเนินการ ประชุมกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. ควบคุม ดูแล กากับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ

๒

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนของขวัญ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นางสาวจุฑามาศ จันทร์มณี
ครู
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้จับสลากของขวัญ
๒. รับลงทะเบียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู
ประธานกรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
กรรมการ
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประสานงานกับผู้รับเหมาโต๊ะจีนจานวน ๑๗ โต๊ะ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
นายภูวดล สาลี
ครู
หน้าที่ ๑. วางแผน กาหนดขั้นตอน ดาเนินการพิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมต่างๆ
๒. ประสานงานในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกาหนดการ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครูชานาญการพิเศษ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ จัดสถานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายสาธิต แสงปิยะ
ครู ชานาญการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นายพีระศิลป์ เอกกฐิน
ครู
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ครูผู้ช่วย
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
นายชินวัจน์ ธนโชติปัณภรณ์
ครูชานาญการ
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน
๒. ประสานงานเรื่องแสง เสียง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
หน้าที่ จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
นางกษิรา ละออ
ครูชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายสมัคร น้อยสกุล
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางชญาภา คาแหงฤทธิ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาววิชาพร อุ่นมี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดกิจกรรมนันทนาการ
-. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม จัดการแสดงประกอบเพลง กลุ่มสาระฯ ละ ๑ ชุดการแสดง
-. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม จัดหานักร้อง กลุ่มสาระฯ ละ ๒ ท่าน
คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรม
๒. สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
๓. ออกหนังเสือเชิญแขกผู้มาร่วมงาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

๔

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๕

กาหนดการ
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจาปี ๒๕๖๓
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

- ครูและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
- รับลงทะเบียนของขวัญ
- การแสดงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สลับร้องเพลงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- จับสลากของขวัญปีใหม่
- ผู้อานวยการประจวบโชค สร้อยสม กล่าวอวยพรปีใหม่
- นายประสิทธิ์ พ่วงภักดี กล่าวอวยพรปีใหม่
- จับสลากของขวัญพิเศษ

