
 
 

   

 
 

  ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๒๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)  
 “Racha Wonder Land แดนแห่งกำรเรียนรู้” 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

                ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุ เครำะห์  ๑” ก ำหนดจัดงำน เปิดรั้วโรงเรียน  (Open House)                
“Racha Wonder Land แดนแห่งกำรเรียนรู้”  เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกำสเข้ำเยี่ยมชม
โรงเรียน และประชำสัมพันธ์ กำรสมัครเข้ำเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓              
ซึ่งในงำนดังกล่ำวมีกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำร แสดงผลงำนของนักเรียน และครู ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้                             
๘  กลุ่มสำระ กลุ่มบริหำรวิชำกำร งำนแนะแนว ห้องสมุด งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  และกิจกรรมกำรแสดง             
บนเวที ในวันศุกร์ที่  ๒๔  มกรำคม  ๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 
 

  คณะกรรมการอ านวยการ 

นำยประจวบโชค  สร้อยสม       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ              ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำยปลื้ม ปรีชำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน     คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

 

หน้ำที่  ๑. อ ำนวยควำมสะดวกให้กับครูและบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน 
          ๒. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
          ๓. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนที่มำร่วมงำน 

                                                    คณะกรรมการด าเนินงาน 

นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นำยศภุมงคล  อินทร์สนอง 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 



- ๒ - 
 

นำงกษิรำ  ละออ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำงสยุมพร นำคจรูญ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำยสมัคร  น้อยสกุล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

นำงนงพงำ อิสสอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช ำนำญกำร         กรรมกำร 
นำงณฐัพร  ฮีมวำต์ ครู ช ำนำญกำร         กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร 
นำยสำธิต  แสงปิยะ 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ 

คร ูช ำนำญกำร 
คร ูช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวอริยำ กันทะวงค์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู กรรมกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย 
นำงสำวสมำพร สมสืบ 

ครผูู้ช่วย 
ครู ช ำนำญกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    

หน้ำที่    ๑. ประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือจัดเตรียมงำน 
            ๒. ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  โรงเรียนประถมศึกษำในละแวกใกล้เคียง ชุมชน  
                ให้ทรำบ เพื่อเข้ำมำร่วมงำนชมนิทรรศกำรและกำรแสดงต่ำงๆ     
            ๓. ประสำนกับทุกฝ่ำยเพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  

                                                    คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   

นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        รองประธำนกรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู  กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์            คร ู กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                        ครูผู้ช่วย       กรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี     ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน พนักงำนช่วยกำรพยำบำล กรรมกำร 
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นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ครสูอนดนตรีสำกล กรรมกำร 
นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำเวที เป็นสถำนที่ใช้เปิดนิทรรศกำร และเป็นที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
 ๒. ผูกผ้ำ จัดดอกไม้ สวนหย่อม ประดับตกแต่งเวที และหน้ำเวที ให้สวยงำม 
 ๓. ควบคุมดูแลกำรจัดวำงเต็นท์ตำมผังบริเวณจัดงำนและดูแลกำรจัดวำงระบบไฟภำยในเต็นท์ให้เรียบร้อย 

 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์ 
นำยภูวดล  ส ำล ี

ครู ช ำนำญกำร 
คร ู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมสถำนที่ เวที เปิดงำน ร่วมกับคณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
 ๒. ก ำหนดล ำดับขั้นตอนของกิจกรรมในพิธีเปิดงำน เวลำ ๐๙.๐๐ น. และกิจกรรมกำรแสดงบนเวที  
 ๓. จัดเตรียมพิธีกรที่เป็นนักเรียน เพ่ือท ำหน้ำที่ร่วมกับครู และน ำแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศกำร 

๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรจัดกำรแสดง เพ่ือเตรียมข้อมูลในกำรน ำเสนอ 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยสำธิต  แสงปิยะ ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น               ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ครูสอนดนตรีสำกล กรรมกำร 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                        ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดหำและเตรียมอุปกรณแ์สง สี เสียง ให้พร้อมส ำหรับพิธีเปิด  
๒. ควบคุมดูแล เครื่องเสียง ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี ตลอดงำน 

คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์ 

นำงสำวภริตำ  โอชำรส ครูผู้ช่วย ประธำนกรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ครูสอนดนตรีสำกล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ฝึกซ้อมและจัดเตรียมวงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ในพิธีเปิดงำน  
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                                      คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

นำงสำวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์ ครู  ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวสุรีย์  ทนคง คร ู กรรมกำร 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที ่  ๑. ประชำสัมพันธ์ข้อมูล รำยละเอียดต่ำง ๆ ก่อนวันจัดกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ในวันจัดกิจกรรม 
 ๒. ประกำศแจ้งกำรรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์  ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมใจ  ไวยนิตย์   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตยำ  นำคกลั่น  ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวชลธำร พัสดุ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
นำงสำวฤทัยชนก  ผ่ำนศึกสมรชัย   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดบริเวณสถำนที่รับลงทะเบียนให้สวยงำมและรับลงทะเบียน 
๒. จัดท ำสมุดลงทะเบียน และเกียรติบัตรจ ำนวน ๔๐๐ แผ่น เพ่ือแจกครูและนักเรียนจำกโรงเรียนอ่ืน    

 ๓. รับลงทะเบียนและแจกเกียติบัตร แผ่นพับ ประชำสัมพันธ์โรงเรียนแก่ผู้มำร่วมงำน 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก   ครผูู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวรัชชุดำ  ไวยมำลำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่  ๑. ต้อนรับ จัดหำที่นั่ง ให้แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ที่มำร่วมงำนในพิธีเปิดงำน 
         ๒. จัดหำนักเรียน แจกเอกสำรแผ่นพับประชำสัมพันธ์โรงเรียนและเอกสำรประชำสัมพันธ์งำนให้แขกผู้มีเกียรติ   
             คณะครู ที่มำร่วมงำนในพิธีเปิดงำน  
         ๓. ดูแลแขกผู้มีเกียรติ ให้ได้รับอำหำรว่ำงอย่ำงทั่วถึง โดยประสำนงำนกับฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรว่ำง                   
             และเครื่องดื่ม 
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                                                   คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์  ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์   ครู  กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน คร ู กรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ในช่วงพิธีเปิด และช่วงน ำแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศกำร  
         ๒. บันทึกภำพบรรยำกำศของงำน  กำรลงทะเบียนของคณะครูและนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำง ๆ กำรร่วมท ำ 
             กิจกรรมของนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ งำนห้องสมุด งำนแนะแนว งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
              

             คณะกรรมการฝ่ายแนะแนวและแนะน าการสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 

นำงสำวพรทิพย์  อุดร คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่    ๑. จัดท ำเอกสำรกำรรับสมัครนักเรียน เพ่ือแจกครูและนักเรียนประถมศึกษำ 
  ๒. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรรับสมัครนักเรียนให้กับครูและนักเรียนประถมศึกษำ หรือผู้ปกครองที่สนใจ 
  ๓. จัดท ำป้ำยแสดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่เข้ำศึกษำต่อได้ในระดับอุดมศึกษำ 
  ๔. จัดหำนักเรียนเพื่อช่วยในกำรประชำสัมพันธ์กำรเข้ำศึกษำต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

นำงพรรณี  เกตุถำวร คร ูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที   ๑. จัดเตรียมสั่งวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
 ๒. อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องงบประมำณ 
 ๓. เป็นที่ปรึกษำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการวิชาการ การแสดงบนเวที  

 - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
          นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย             ครู ช ำนำญกำร            ประธำนกรรมกำร 
                   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทุกท่ำน                   กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
          นำงสยุมพร  นำคจรูญ                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
                   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ทุกท่ำน                 กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
          นำงกษิรำ  ละออ                        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
                   ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ทุกท่ำน                กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
          นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่            คร ู                                   ประธำนกรรมกำร 
                   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ทุกท่ำน      กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
          นำยสมัคร  น้อยสกุล                    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ              ประธำนกรรมกำร 
                   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ทุกท่ำน            กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
          นำยสำธิต  แสงปิยะ                    คร ูช ำนำญกำร                     ประธำนกรรมกำร 
                   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ทุกท่ำน                                        กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
          นำงชญำภำ ค ำแหงฤทธิ์                คร ูช ำนำญกำร                      ประธำนกรรมกำร 
                   ครกูลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ทุกท่ำน     กรรมกำร 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
          นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด             คร ูช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
                   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ทุกท่ำน                 กรรมกำร 

 

- กลุม่บริหำรวิชำกำร 
          นำยวิทิต  บัวประเสริฐ                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
                    นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                  คร ู                                กรรมกำร 

- งำนแนะแนว 
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ         ครู                              ประธำนกรรมกำร                   
นำงสำวพรทิพย์ อุดร                    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร   

                   นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์                  ครูผู้ช่วย                       กรรมกำร 
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- งำนห้องสมุด 
        นำงนงพงำ  อิสสอำด                    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ         ประธำนกรรมกำร 
                  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี                ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
 
 

          - งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                  นำยปลื้ม ปรีชำ                          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                  ประธำนกรรมกำร 
                  นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร              ครูผู้ช่วย                                 กรรมกำร 
 

หน้ำที่   ๑. จัดนิทรรศกำรให้มีรูปแบบที่น่ำสนใจอย่ำงหลำกหลำย ตำมหัวข้อของงำน ตลอดจนจัดแสดงผลงำน            
              ของครูและนักเรียน 
 ๒. จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้ร่วมกิจกรรม โดยได้รับทั้งควำมรู้ และควำมสนุกสนำน หรือได้รับ 
              ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ 

๓. จัดเตรียมชุดกำรแสดงบนเวที ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจัดและควบคุมนักเรียน 

นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง       คร ูช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
นำงนงพงำ  อิสสอำด       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     รองประธำนกรรมกำร 
นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ                           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ                 คร ู     กรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี                     ครู      กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ              ครู      กรรมกำร 
ครูที่ปรึกษำทุกท่ำน         กรรมกำร 
นำยอัศวิน  ศรีบัว                             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดนักเรียนนั่งเข้ำแถวร่วมในพิธีเปิด 
 ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

                                     คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม          

   นำงสำวอริยำ  กนัทะวงค์         คร ู                  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์         ครูผู้ช่วย                  กรรมกำร 
   นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์         ครูผู้ช่วย                  กรรมกำร 
   นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง         ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
   นำงสำวจิฬำภรณ์  ท ำนำเมือง 
   นำงสำวสมรัก  แก้วละมุล 
   นำงสำวนิภำพร  จำระเสน 
       

        นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์           กรรมกำร 
        นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์           กรรมกำร 
        นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์           กรรมกำร     
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   นำงสำวศศิประภำ  จันทรอุดร 
   นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ ์

        นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์           กรรมกำร     
        ครูผู้ช่วย                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง พร้อมเครื่องดื่ม จ ำนวน ๔๐ ชุด    
  ๒. จัดหำนักเรียน ให้บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน โดยประสำนงำน 
              กับฝ่ำยปฏิคม 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

  นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์    คร ู กรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู กรรมกำร 
  นำยธีระยุทธ  พุสำโรนำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์โรงเรียน และแผ่นพับประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดแสดง 
 ๒. น ำแผ่นพับมอบให้กับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียนเพ่ือแจกครู และนักเรียนประถมศึกษำ 
 ๓. จัดท ำแผ่นพับแบบสวยงำมพิเศษ มอบให้คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม เพ่ือมอบให้แขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
              ในพิธีเปิดจ ำนวน  ๓๐  ชุด 

                                               คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน 

ครูผู้ช่วย 
พนักงำนช่วยกำรพยำบำล 

 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำร 

นำงสำวนิชำ  แสงทอง            นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข     ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมห้องปฐมพยำบำลให้อยู่ในควำมเรียบร้อย 
 ๒. ดูแลปฐมพยำบำลเบื้องต้น หำกมีนักเรียนเจ็บป่วย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และสรุปรายงาน 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ คร ู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  แสงม่วง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบประเมินผล 
 ๒. สรุปรำยงำนผลประเมินและรวบรวมกิจกรรมเสนอกลุ่มบริหำรทรำบ จ ำนวน  ๓  เล่ม  
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   ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพ่ือให้บังเกิดผลดี   
ต่อโรงเรียนและทำงรำชกำร 

               สั่ง   ณ   วันที่  ๒๒  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                                                                                                                                      

                                                                (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)                                                                       
                                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

 

 

ก าหนดการกิจกรรมงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)                                                               
“Racha Wonder Land แดนแห่งการเรียนรู้”                                                                                            

วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓                                                                                                                  
ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
   
 
 

  หมำยเหตุ   ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

เวลา รายการ/กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น. -  รับลงทะเบียนนักเรียน ครู  จำกโรงเรียนอ่ืนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. -  พิธีเปิดกิจกรรมงำนเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)  “Racha Wonder Land แดนแห่งกำรเรียนรู้” 

   ณ  โดมอเนกประสงค ์
     คณะครูยืนต้อนรับประธำนและคณะแขกผู้มีเกียรติ 
     ประธำนจุดเคร่ืองทองน้อยหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
         มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
     ประธำนรบัฟังค ำกล่ำวรำยงำน และกล่ำวเปิดงำน (ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ)์ 
     นักเรียนกล่ำวต้อนรับ  ๕  ภำษำ 
     กำรแสดงศักยภำพของนกัเรียน 
         - กำรแสดงนำฏศิลปช์ุด นำงกอย     
         - กำรแสดงแอโรบิค 
         - กำรแสดงระบ ำพัดเกำหลี 
         - กำรแสดง Cover Dance 
         - กำรบรรเลงดนตรีร่วมสมัย ประกอบกำรวำดภำพ ชุด ออเจ้ำเอย     

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. -  ประธำนและคณะแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศกำร  
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. -  กำรแสดงวงดนตรีสตริงคอมโบ้ 


