
 
 
 
 

ค าส่ัง  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี ๕๙๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมวนัส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม ่ประจ าปี ๒๕๖๓ 
.......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานและสร้างความรักความสามัคคีภายใน
องค์กรและเครือข่ายการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ  
นายวิทิต บัวประเสริฐ   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายบัณฑิต อรุณเสถียร   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสยุมพร นาคจรูญ   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปล้ืม ปรีชา    ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน  ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ใหค้ าปรึกษาแนะน า สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหา  เพื่อให้การด าเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางกษิรา ละออ ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายสาธิต แสงปิยะ ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย ครู   กรรมการ 
นางสาวอริยา กันทะวงค์ ครู   กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. วางแผน ด าเนินการ ประชุมกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
         ๒. ควบคุม ดูแล ก ากับติดตามและประสานงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 



๒ 

 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนของขวัญ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  ครู   ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มณี  ครู   กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวอุมาพร ขาวแขก  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดท าบัญชีรายช่ือผู้จับสลากของขวัญ 
         ๒. รับลงทะเบียน 
  

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวฒัน์ เพ็ชร์วาร ี  ครู   กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู   กรรมการ 
  นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาวณัฐพร ภูวงษ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  แก่คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
         ๒. ประสานงานกับผู้รับเหมาโต๊ะจีนจ านวน ๑๗ โต๊ะ  
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
     นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
     นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู   กรรมการ 
     นางสาวสุวรรณา สุดปรึก            ครู   กรรมการ 
     นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 
     จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     นายภูวดล ส าลี  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี ๑. วางแผน ก าหนดขั้นตอน ด าเนินการพิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมต่างๆ 
          ๒. ประสานงานในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการ 
           

คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
  นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
       นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วาร ี  ครู   กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  จัดสถานท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 
 
 



๓ 

 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสาธิต แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ
  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
  นายพีระศิลป์ เอกกฐิน  ครู   กรรมการ 
       นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายชินวัจน์  ธนโชติปัณภรณ์  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน  
         ๒. ประสานงานเรื่องแสง เสียง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอแก่การด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 
  นางกษิรา  ละออ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายสมัคร น้อยสกุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
  นางชญาภา ค าแหงฤทธิ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  นายสาธิต แสงปิยะ    ครู ช านาญการ  กรรมการ 
  นางสาววิชาพร อุ่นมี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. จัดกิจกรรมนันทนาการ  
 -. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม จัดการแสดงประกอบเพลง กลุ่มสาระฯ ละ ๑ ชุดการแสดง 
 -. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม จัดหานักร้อง กลุ่มสาระฯ ละ ๒ ท่าน 
 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู   ประธานกรรมการ
  นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
  นางจิตร์สมา    สมงาม  ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. จัดท าแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรม 
         ๒.  สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
         ๓. ออกหนังเสือเชิญแขกผู้มาร่วมงาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน 
 



๔ 

 

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ก าหนดการ 
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓  

วัน พฤหัสบดี ท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ๑๖.๐๐ น.    - ครูและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันท่ีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
          ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.  - รับลงทะเบียนของขวัญ  
 ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.  - การแสดงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

   - สลับร้องเพลงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - จับสลากของขวัญปีใหม่ 
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. - ผู้อ านวยการประจวบโชค สร้อยสม กล่าวอวยพรปีใหม่ 

    - นายประสิทธิ์  พ่วงภักดี กล่าวอวยพรปีใหม่ 
    - จับสลากของขวัญพิเศษ 

 
 
 
 

         


