
 
 
 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่   ๑๑/ ๒๕๖๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมค ำขวัญวันครูประจ ำสถำนศึกษำปี ๒๕๖๖                                 
“หนึ่งค ำขวัญ หนึ่งสถำนศึกษำ” (One slogan One school : OSOS) 

*********************************** 
 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำแจ้งว่ำ คณะอนุกรรมกำรจัดงำนวันครูครั้งที่ ๖๗    
พ.ศ.๒๕๖๖ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ ๖๗ 
พ.ศ.๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสำระ (THeme) พลังครู คือ หัวใจของกำรพลิกโฉมคุณภำพกำรศึกษำ : Teacher’s 
Power is the Jeart of Transforming the Educational Quality โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”    
จึงจัดกิจกรรมค ำขวัญวันครูประจ ำสถำนศึกษำปี ๒๕๖๖ “หนึ่งค ำขวัญ หนึ่งสถำนศึกษำ” (One slogan One 
school : OSOS)  ขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยประจวบโชค สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสำธิต  แสงปิยะ                   รองผู้อ ำนวยกำร           รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน      รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
๔. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์     รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

                     ๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ       รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร  
๖. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๗. นำยเกษม   เมำลิทอง                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๘. นำยศุภมงคล  อินสนอง       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๙. นำงนงพงำ อิสสะอำด                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๐.นำงสำวสมำพร  สมสืบ       ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร  
๑๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล           ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ก ำกับ ดูแล สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ให้กับฝ่ำยต่ำงๆ ใน
กำรปฏิบัติงำน ส ำเร็จลุลวงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
        ๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
       ๒. นำยสำธิต   แสงปิยะ   รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
         ๓. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
        ๔. นำงจิตร์สมำ สมงำม   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
        ๕. นำยกันตภน วำทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
       ๖. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ   คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒ 

 

หน้าที่  ๑. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นที่ปรึกษำและแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
 ๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ได้รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 
        ๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำยสำธิต   แสงปิยะ   รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
        ๓. นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี  คร ู   กรรมกำร 
        ๔. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. ตัดสินกำรประกวดค ำขวัญวันครูด้วยควำมสุจริต ยุติธรรมและเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 ๒. รวบรวมผลกำรตัดสินส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๖  

คณะกรรมการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และเกียรติบัตร 
        ๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชยักุล  คร ู   กรรมกำร 
        ๓. นำยกันตภน วำทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
        ๔. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ   คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ให้ครูภำยในโรงเรียนทรำบ 
  ๒. จัดท ำเกียรติบัตรกิจกรรมค ำขวัญวันครูประจ ำสถำนศึกษำปี ๒๕๖๖ “หนึ่งค ำขวัญ หนึ่งสถำนศึกษำ” 
(One slogan One school : OSOS) 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
       ๑. นำงจิตร์สมำ สมงำม   ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
       ๒. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู   กรรมกำร 
       ๓. นำงสำวพรนิภำ ศรีอรุณ  ครูธุรกำร  กรรมกำร 
       ๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่    ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมินผล และสรุปจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร  
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑   มกรำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 
 
                                          (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 


