
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

                                                        ที่    1 / 2563       
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

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

ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ระหว่ำงวันที่ 28 - 29  มกรำคม  2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรศึกษำต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพ่ือเพ่ิมโอกำสและสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำของเยำวชนโรงเรียนในเขต
และนอกเขตพ้ืนที่บริกำร ให้ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับนักเรียนที่ชัดเจนและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด 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 
นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์     คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. ควบคุมดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 2. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร      
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูล และก ำหนดกำรแนะแนวสัญจร ปีกำรศึกษำ 2562 
 2. จัดเตรียมเอกสำรประกำศรับสมัครนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 3. จัดเตรียมเอกสำรแผ่นพับแนะน ำโรงเรียน รำยละเอียดกำรรับสมัครนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2563 
 4. จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักเรียน 
  

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์     คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหวในขณะท ำกิจกรรมตลอดงำน 
 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู    ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดส่งเอกสำรกำรรับสมัครนักเรียนให้กับโรงเรียนเป้ำหมำย 
 2. ออกแนะแนวประชำสัมพันธ์โรงเรียน แนะน ำข้อมูลกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริกำร  
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คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร ์คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 

บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  2  มกรำคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์๑” 


