
                                                           
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่  ๑๘๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
----------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้นำคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ห้องเรี ยนกลับด้าน      
และแพลตฟอร์ม Racha 1 Online  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.  นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.  ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๔.  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕.  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๖. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๘. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๙. นายศุภมงคล  อินสนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑๐.  นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑๑.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที่  กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่างๆ     
ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์  

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. ว่าที่ ร.ต. สมรักษ์  แทนลาน      รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 

      ๒. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธาน 
 ๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๔. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นายเกษม  เมาลิทอง         ครู ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
         ๖. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๗. นายศุภมงคล  อินสนอง        ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๘. นายปลื้ม  ปรีชา         ครู ชำนาญการพเิศษ     กรรมการ 
 ๙. นายประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

 



๒ 

 

๑๐. นางนงพงา  อิสสอาด  ครู  ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสมาพร สมสืบ        คร ูชำนาญการ        กรรมการ      
๑๒. นางสาวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์       ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๔. นายพีระศิลป์  เอกฐิน          คร ู          กรรมการ 
๑๕. นางสาวอริยา กันทะวงค์  คร ู   กรรมการ 
๑๖. นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  ครผูู้ช่วย     กรรมการ      

  ๑๗. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. กำหนดแนวทางทำงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายที่รับผิดชอบ 
 ๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานในฝ่ายที่ได้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
      อำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
  ๑. นายประสพชัย แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

            ๒. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู            รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   คร ู                     กรรมการ 
  ๔. ว่าที่ร.ต. ฮาซัน เดชเสถียร  ครผูู้ช่วย                     กรรมการ 
 ๕. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์สุข  ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 
 ๖. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี       ครูอัตราจ้าง          กรรมการ 

  ๗. ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการ 
  ๘. นายธีระวัฒน์  เพ็ชรวาร ี  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมรับคณะศึกษาดูงาน 
๒. จัดห้องสมุดโรงเรียน ใช้เป็นสถานต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 

  - ทำความสะอาด ประดับตกแต่งให้สวยงาม 
  - จัดโต๊ะต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เก้าอ้ี ๕๐ ตัว คลุมผ้าตกแต่งให้สวยงาม 
  - จัดโต๊ะสำหรับอาหารว่าง น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๑ ชุด 
  - ดูแลทำความสะอาดเรียบร้อยห้องน้ำให้สะอาด สวยงาม และมีผู้ดูแลตลอดงาน 
 ๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 
 ๑. นางนงพงา   อิสสอาด   ครู  ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

            ๒. นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ   คร ู ชำนาญการ           รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางพรรณี เกตุถาวร    คร ูชำนาญการ           กรรมการ 
  ๔. นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   คร ูชำนาญการ  กรรมการ 

๕. นายชยกร อมรเวช   คร ู             กรรมการ 
 ๖. นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย  คร ู            กรรมการ 
 ๗. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี       คร ู            กรรมการ 



๓ 

 

  ๘. นางสาวปัทมา  กรีถาวร  คร ู            กรรมการ 
  ๙. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล    คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
๒. จัดเตรียมของที่ระลึก และวารสารไอศวรรย์ สำหรับคณะผู้ศึกษาดูงาน  

 ๓. ดูแล อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือคณะศึกษาดูงาน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการเตรียมข้อมูลและเอกสาร 
 ๑. นางกาญจน ีเหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 

            ๒. นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ   คร ูชำนาญการ           รองประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชญาภา ลวีรรณ   คร ูชำนาญการ            กรรมการ 
  ๔. นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมข้อมูล การจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน/แพลตฟอร์ม Racha 1 Online  
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัสนูปกรณ์ 
 ๑. นายพีระศิลป์  เอกฐิน    ครู     ประธานกรรมการ 

            ๒. นายอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครูช่วยสอน           กรรมการ 
   

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ ์ ห้องสมุด  
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๑. นางสาวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์     ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศุภศิริ  สอนสิทธิ์          ครผูู้ช่วย   กรรมการ  
            ๓. นายพิทยา  ขุนน้อย        ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

๔. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น           ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง   
 ๒. ประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นางสาวทิพย์สุดา ทองมี      ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฐวุฒิ  สายันต์          ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๓. นายกันตภน วาทะพุกกณะ      ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานกุาร 
 

หน้าที ่  ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และดำเนินการอื่น ๆ   
 ๒. ประสานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๔ 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี      ครู ชำนาญการ         ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง         คร ู   กรรมการ  
            ๓.  นางสาวชลุีกร วงศ์จีน       คร ูชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. จัดเกบ็เอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ด้านการเงิน และรายงานค่าใช้จ่ายในการ 
      ดำเนินการ   
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
 ๑. นางสาวอริยา กันทะวงค์     คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก      คร ู   กรรมการ 

๓.  นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง         ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๔.  นางสาวกันติชา  สหนนทช์ัยกุล     ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๕.  นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง      ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๖.  นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์       ครู    กรรมการและเลขานุการ 

             

หน้าที่   ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และดำเนินการอื่น ๆ   
 ๒. ประสานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
         สั่ง   ณ    วันที่   ๙   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
       
                (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 


