
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี ๑๙๗ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพ 

แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  
……………………………………………………… 

   ตามท่ีโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ในวันอังคารท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ 
ตามเป้าหมาย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการดังนี ้

 

คณะกรรมการอํานวยการ  
๑. นายประจวบโชค    สร้อยสม          ผู้อํานวยการ             ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนี   เหลืองวัฒนานันท์     รองผู้อำนวยการ          รองประธาน 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน        รองผู้อำนวยการ          กรรมการ 
๔. นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ            รองผู้อำนวยการ    กรรมการ   
๕. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์   รองผู้อำนวยการ            กรรมการ 
๖. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม               ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายเกษม   เมาลิทอง         ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
๘. นายศุภมงคล     อินทร์สนอง         ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายปล้ืม ปรีชา         ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐ .นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ชำนาญการ           กรรมการ  
๑๑. นายวิทิต บัวประเสริฐ                 ครู ชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.นางสาวสมาพร สมสืบ                 ครู ชำนาญการ          กรรมการและ 
      ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ให้การสนับสนุนและดําเนินการ กํากับ ติดตาม ดูแล การดําเนินการประเมินให้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย 
   ๒. ให้คําปรึกษา แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกําหนดแนวทาง 
     การดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์        รองผู้อำนวยการ         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมาพร สมสืบ            ครู ชำนาญการ           รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม       ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายอัศวิน   ศรีบัว        ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง       ครู ชำนาญการพิเศษ กรรรมการ 



 
๖. นายเกษม เมาลิทอง              ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์       ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๘.นางกันต์ฤทัย  พันสวัสด์ิ            ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๙. นางกัญญชัญญ์   เหมือนเตย       ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวชญาภา   ลีวรรณ       ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์             ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย       ครู   กรรมการ 
๑๓. นางสาวอริยา   กันทะวงค์       ครู   กรรมการ 
๑๔. นายธีระวฒัน์   เพ็ชร์วารี       ครู   กรรมการ 
๑๕ นายพีระศิลป์   เอกฐิน       ครู   กรรมการ 
๑๖. นายศิวกร   กรึงไกร        ครู   กรรมการ 

          ๑๗. นางสุกัลยา เสือจำศิลป์       ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

๑. วางแผน ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และจัดตามรายการ 
    ประเมินตามท่ีกําหนด  
๒. กําหนดรูปแบบในการรับการประเมินจากคณะกรรมการและเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย  
๓. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหา ประเมินผล และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการประเมิน 
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
๑. นายเกษม เมาลิทอง                  ครู ชํานาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

  ๒. นายประสพชัย แน่ประโคน         ครู ชํานาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ  
๓. นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์     ครู   กรรมการ  
๔. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ      ครู   กรรมการ  
๕. นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสด์ิ     ครู   กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง     ครู   กรรมการ 
๗. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี         ครู   กรรมการ  
๘. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ         ครู   กรรมการ  
๙. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย     ครู   กรรมการ  
๑๐. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์     ครู   กรรมการ 
๑๑. นายสมพร อมรเวช                ครู   กรรมการ  
๑๒. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์           ครู   กรรมการ 
๑๓. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง     ครู   กรรมการ  
๑๔. นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์         ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๑๕. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖. นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี           ครูผู้ช่วย   กรรมการ    
๑๗. นางสาวลักขณา   ภาคโภคี     ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๘. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๙. นางสาวน้ำฝน  เล้ียงช่ังทอง       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๐. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



 
๒๑. นายธรรมนญู  ระวังใน              ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๒. นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์           ลูกจ้างช่ัวคราว          กรรมการ 
๒๓. ลูกจ้างประจํา - ลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
๒๔. นายธีระวฒัน์ เพ็ชร์วารี       ครู                           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีทุกแห่งให้พร้อมรับการประเมิน 
 ๒. จัดห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อใช้เป็นห้องประเมินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๒.๑ ทำความสะอาด ประดับผ้าราวบันไดทางขึ้นให้สวยงาม 
   ๒.๒ จัดตกแต่งโต๊ะแสดงผลงาน จำนวน ๗ ด้าน 
   ๒.๓ จัดโต๊ะแสดงเกียรติประวัติและเกียรติยศโรงเรียน ๑ โต๊ะ 
   ๒.๔ จัดโต๊ะกรรมการจำนวน ๑ ชุด ๖ ท่ีนั่งสำหรับผู้บริหารและกรรมการแต่ละด้านอีก  
         ๑๔ ท่ีนั่ง 
   ๒.๕ จัดโต๊ะรับแขกจำนวน ๑ ชุด 
   ๒.๖ จัดประดับตกแต่งเวทีให้สวยงาม 
   ๒.๗ จัดเก้าอี้ด้านหลังสำหรับให้ผู้มีเกียรติ ๒๔ ท่ีนั่ง 
   ๒.๘ จัดโต๊ะสำหรับวางอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด 
   ๒.๙ จัดเตรียมโต๊ะอาหารกลางวันจำนวน ๓ ชุด 
   ๒.๑๐ ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ 
 ๓. จัดเตรียมความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารสำนักงานผู้อำนวยการเผ่ือรับรองคณะกรรมการ 

๔. ประดับตกแต่งซุ้มประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปให้สวยงาม 
 ๕. ดูแลภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม 
 ๖. จัดประดับตกแต่งผ้า ทำความสะอาด พร้อมจัดโต๊ะเครื่องบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๘ 
 ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 
 ๑. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย       ครู ชำนาญการ            ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล      ครู ชำนาญการ           รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีรวัฒน์ ลงผิว      ครู            กรรมการ 
๔. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา       ครู                      กรรมการ 
๕. นายรณกร  ไข่นาค   ครู   กรรมการ 
๖. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา      ครู                   กรรมการ 
๗. นางสาวกฤติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมการ 
๘. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง      ครู                     กรรมการ 
๙. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู   กรรมการ 
๑๐. นางสาวนปภา   ไต่เป็นสุข      ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
๑๑. นายณัฐวุฒิ  สายันต์                ครูผู้ช่วย           กรรมการ  
๑๒. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก             ครู                           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และผู้มาร่วมการประเมิน 

  ๒. จัดเตรียมของท่ีระลึกกรรมการ 



 
๓. ดูแล อํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการประเมิน 

  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นายพีระศิลป์   เอกฐิน      ครู       ประธานกรรมการ 
๒. นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน       กรรมการ 
๓. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม          ครู                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
๒. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๓.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์           ครู ชํานาญการ     ประธานกรรมการ 
๒. นายพีระศิลป์   เอกฐิน     ครู   กรรมการ 
๓. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน   ครู   กรรมการ  
๔. นางสาวกัญญา อินทร์กอง   ครู                   กรรมการ 
๕. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๖. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ดําเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดการประเมิน 
๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการประเมินลงในเว็บไซต์โรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายนําเสนอวีดิทัศน์ 
๑. นางสาวชญาภา   ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู   กรรมการ 
๓. นายพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู   กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน  ครู   กรรมการ 
๖. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม   ครู   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี 
๑. จัดทําวีดิทัศน์ นําเสนอประวัติโรงเรียน และจัดทำ Power Point นำเสนอข้อมูลหมวดต่างๆ 
๒. ควบคุม กํากับดูแล การนําเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายภูวดล สําลี    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓. นายปล้ืม ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 



 
หน้าท่ี 

๑. จัดลําดับข้ันตอนพิธีการในการต้อนรับคณะกรรมการและดําเนินการอื่น ๆ บนเวที 
  ๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรดําเนินการบนเวที  

๓. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดทําป้าย 
           ๑. นางสาวชญาภา ลีวรรณ   ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ  
           ๒. นางณัษฐพร ฮีมวาต์    ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
           ๓. นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู   กรรมการ  
           ๔. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน   ครู           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                        

หน้าท่ี 
๑. ออกแบบป้ายนำเสนอด้านต่าง ๆ ท้ัง  ๗ ด้านโดยประสานกับผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 

  ๒. จัดทำแผ่นพับสูจิบัตร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๓. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑.นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   ครู          ประธานกรรมการ 
๒. นางพรรณี  เกตุถาวร   ครู ชำนาญการ           กรรมการ 
๓. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง            ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓. นางชุลีกร  เพชรทองบุญ   ครู            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการประเมินสถานศึกษา  
๒. จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน หรือหลักฐานต่าง ๆ ในด้านการเงิน  และรายงานค่าใช้จ่ายการดําเนินการ 
    เมื่อเสร็จส้ินการประเมิน 

          ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
๑. นางสาวอริยา กันทะวงค์      ครู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ     ครู         รองประธานกรรมการ 
๓. นายเสกสรรค์    สุขมา     ครู   กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร     ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาวภริตา   โอชารส      ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗. นางสาวน้ำฝน  เล้ียงช่างทอง     ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘.นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์      ครู                            กรรมการและเลขานุการ                                                                                   

หน้าท่ี 
  ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องด่ืม อาหารกลางวัน ให้พอเพียงกับผู้ประเมิน แขกผู้มีเกียรติ  
      และคณะครูท่ีเข้าร่วมรับการประเมิน  

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

   ๑. นายอัศวิน ศรีบัว       ครู                      ประธานกรรมการ  
   ๒. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์    ครู             กรรมการ  
   ๓. นักศึกษาวิชาทหาร                       กรรมการ  

           ๔. จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง    ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ                                                                                                       
หน้าท่ี 

๑. จัดสถานท่ีจอดรถให้กับคณะกรรมการและผู้มาร่วมการประเมิน คือบริเวณด้านหน้าหอประชุม 
               ๘๔ พรรษา 

๒. ประชาสัมพันธ์สถานท่ีจอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้าอาคาร ๔ สนามปูนด้านทิศเหนือของ  
    โรงเรียน และโรงจอดรถด้านเหนือติดรั้วโรงเรียน  
๓. จัดนักศึกษาวิชาทหารเป็นจราจรในการอํานวยความสะดวกในวันประเมิน  
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 
         ๑. นายศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
                  ๒. นางปาริชาติ ยมวรรณ                ครู ชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
                  ๓. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ   ครู ชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
                  ๔. นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์   ครู ชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
                  ๕. นายฉัตรดาว ฉันทะ   ครู             กรรมการ 
                  ๗. นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
                  ๘. ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง                กรรมการ 
                  ๙. นางนงพงา อิสสอาด    ครู ชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ                                                                                                   
หน้าท่ี 
  ๑. ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง และดําเนินการกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ 
      เรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอน การเดินแถวระหว่างเปล่ียนช่ัวโมงเรียน และการ  
        ปฏิบัติของนักเรียน  

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการคัดกรอง 
๑. นายเกษม  เมาลิทอง     ครู ชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
๒. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร ์    ครู           รองประธานกรรมการ 
๓. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์        ครู                           กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร    ครู             กรรมการ 
๕. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น     ครู                            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ดำเนินการติดต้ังเครื่องคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
๒. ดำเนินการตรวจคัดกรองคณะกรรมการประเมิน ครู และ ผู้ร่วมงานทุกคน มีบุคคลท่ีมีความเส่ียง 

หรือมีอาการท่ีเกี่ยวข้องกับอาการโรคโควิท ๑๙ ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลบางปะอินทันที 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
คณะกรรมการประสานงาน 

๑. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม    ครู ชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตร์สมา  สมงาม   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
๓. นางสาวนัฎฐาภรณ์ ใหญ่ยอด    ครู            กรรมการ 
๔. นางสุกัลยา  เสือจำศีลป์              ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ                             

หน้าท่ี 
๑. ประสานกับคณะกรรมการในรายละเอียดต่าง ๆ ของการประเมิน 
๒. จัดหาท่ีพักในการพักค้างคืนในวันท่ี ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ห้อง โดยให้เหมาะสม 
๓. อำนวยความสะดวกดูแลให้การต้อนรับรับรองกับคณะกรรมการ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดการแสดงนักเรียน 
๑. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ชํานาญการ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุดาพร ยิ้มสิน   ครู ชํานาญการ  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ                                                                                        

หน้าท่ี 
๑. ฝึกซ้อมและแสดงนาฏศิลป์ ของนักเรียน เพื่อต้อนรับและแสดงความสามารถของนักเรียนในช่วง 

รับประทานอาหารกลางวัน  
๒. ฝึกซ้อมการแสดงต่างประเทศ จํานวน ๑ ชุด  

คณะกรรมการยานพาหนะ 
๑. นายศิวกร กรึงไกร   ครู       ประธานกรรมการ 
๒. นายอรรคพล เรืองจันทร์  พนักงานขับรถ  กรรมการ  
๓. นายจตุรพล แสงอุทัย    พนักงานขับรถ  กรรมการและเลขานุการ   

หน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อรับ-ส่ง คณะกรรมการการประเมิน 
๒. จัดให้บริการตามยานพาหนะเพื่อบริการบุคลากรในการดำเนินการต่าง ๆ 
๓. ประสานการใช้ยานพาหนะกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                      

 
   ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                       (นายประจวบโชค สร้อยสม) 
        ผู้อํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 


