
 ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔ 

   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ................................................ 

   ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้เตรียมการขอรับการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ซึ่งโรงเรียนต้องด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอ         
ต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

  คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม         ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
            ๒. นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนันท์                 รองผู้อ านวยการ       รองประธานกรรมการ 
            ๓. ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน                    รองผู้อ านวยการ                 กรรมการ 
            ๔. ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์            รองผู้อ านวยการ       กรรมการ 
            ๕. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ                    รองผู้อ านวยการ       กรรมการ 
            ๖. นายเกษม  เมาลิทอง                            ครชู านาญการพิเศษ       กรรมการ 
            ๗. นายศักรินทร ์ วงษ์แหยม                       ครชู านาญการพิเศษ       กรรมการ 
            ๘. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง       ครชู านาญการพิเศษ       กรรมการ 
            ๙. นายปลื้ม  ปรีชา        ครชู านาญการพิเศษ       กรรมการ 
           ๑๐.นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล                   ครชู านาญการ                         กรรมการ 
           ๑๑.นางสาวสมาพร  สมสืบ                        ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แนะน า เตรียมการขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 ๒. รายงานการประเมินสถานศึกษาฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

                                                       คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนันท์                  รองผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที ่ร.ต.สมรักษ ์ แทนลาน                      รองผู้อ านวยการ                รองประธาน กรรมการ 
           ๓. ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์             รองผู้อ านวยการ       กรรมการ 
          ๔. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ                     รองผู้อ านวยการ       กรรมการ 
          ๕. นางสาวชญาภา   ลีวรรณ       ครชู านาญการ       กรรมการ 
 ๖. นางสุกัลยา   เสือจ าศิลป์       ครชู านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ ๑. จัดประชุม  วางแผน  ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน การจัดท าวีดีทัศน์  และการจัดเตรียม 
         เอกสารในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒. ควบคุมดูแลการท างาน  ให้เป็นไปตามก าหนดการประเมิน 
 



                                                                    -๒- 

คณะกรรมการจัดท ารายงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินสถานศึกษา 
ด้านที่ ๑  คุณภาพนักเรียน 

          ๑. ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์        รองผู้อ านวยการ                      ประธานกรรมการ 
๒. นายเกษม   เมาลิทอง   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศุภมงคล   อินทร์สนอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอัศวิน   ศรีบัว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางจิดาภา   จูหว้า   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๘. นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงบุญรัตน์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมการ 
๑๐.นายฉัตรดาว   ฉันทะ   คร ู    กรรมการ 
๑๑.นายเสกสรรค์   สุขมา   คร ู    กรรมการ 
๑๒.นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย  คร ู    กรรมการ 
๑๓.นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
๑๔.นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน  คร ู    กรรมการ 
๑๕.นางสาวอาทิตยา   นาคกลั่น  คร ู    กรรมการ 
๑๖.นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา  คร ู             กรรมการ 
๑๗.นางสาวภิรมย์พร   ใจหนกัแน่น คร ู             กรรมการ 
๑๘.นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
๑๙.นางสาววรรณสิริ   นาคเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๐.นางสาวบุญเรือง   สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๑.นางสาวธนารักษ์   ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๒.นางสาวชญาภา   ลีวรรณ               ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
     ๑. นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนันท์            รองผู้อ านวยการ            ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ  ครชู านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางนงพงา  อิสสอาด   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางอารีวรรณ   แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางจิตร์สมา   สมงาม   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นายปราณ์รณ   กาญจนากร  คร ู    กรรมการ 
๗. นายภูวดล   ส าล ี   คร ู    กรรมการ 
๘. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์     คร ู    กรรมการ 
๙. นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
๑๐.นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 
๑๑.นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.นายสมพร   อมรเวช   คร ู    กรรมการ 
๑๓.นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี  คร ู    กรรมการ                                                          
๑๔.นางสาวกฤติญา   ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 



                                                          -๓-  

๑๕.จ่าสิบเอกธนพล   สูงกลาง  คร ู             กรรมการ 
๑๖.นางสาวยุวดี   สุภาเรือง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗.นางสาวเมธาวี จันทรประภา              ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๘.นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์                   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๙.นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๐.นางสาวณภัค   เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๑.นายปลื้ม   ปรีชา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
๑. นางสุกัลยา   เสือจ าศลิป์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุรีย์   ทนคง   ครชู านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายประสพชัย   แน่ประโคน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางปาริชาติ  ยมวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวพรทิพย์   อุดร   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  ครชู านาญการ   กรรมการ 
๘. นายศิวกร   กรึงไกร   คร ู    กรรมการ 
๙. นางสาวนาฎศิลป์   คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
๑๐.นายธีรวัฒน์   เพ็ชร์วาร ี  คร ู    กรรมการ 
๑๑.นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.นางสาวกัญญา   อินทร์กอง  คร ู    กรรมการ 
๑๓.นางสาวศิรินภา   มุลาลินน์  คร ู    กรรมการ 
๑๔.นายสาวศิริวรรณ   โอริส  คร ู    กรรมการ 
๑๕.นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร  คร ู    กรรมการ 
๑๖.นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล  คร ู    กรรมการ 
๑๗.นางสาวพิชามญชุ์  กุศล  คร ู    กรรมการ 
๑๘.นายธวชั   วงศ์สุวัฒน์   คร ู    กรรมการ 
๑๙.นางสาวพัชรินทร์   โพธิ์ทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๐.นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
๒๑.นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ                รองผู้อ านวยการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครชู านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครูช านาญการ   กรรมการ                                                         
๔. นางสาวรัตนาภรณ์   กาญจนพัฒน์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
๕. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครชู านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี  คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวอริยา   กันทะวงค์  คร ู    กรรมการ 
๘. นายพีระศิลป์ เอกฐิน                 คร ู    กรรมการ 
๙. นางสาววิชญาพร   อุ่นมี  คร ู    กรรมการ 



                                                          -๔- 

     ๑๐.นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์ คร ู    กรรมการ 
     ๑๑.นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์  คร ู              กรรมการ 

๑๒.นางสาวณัฐพร   ภูวงษ ์  คร ู              กรรมการ 
๑๓.นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์             คร ู              กรรมการ 
๑๔.นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๕.นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์      ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖.นางสาวปรียาภัทร   ดีสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗.นางนปภา   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๘.นางสาวกันติชา  สหนนทช์ัยกุล          ครูผู้ชว่ย    กรรมการ 
๑๙.นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี                  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๐.นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร์                  ครูผูช้่วย    กรรมการ 
๒๑.นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

 

ด้านที่ ๕  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
          ๑. ว่าที ่ร.ต.สมรักษ ์ แทนลาน               รองผู้อ านวยการ                      ประธานกรรมการ 

๒. นายศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรรณี   เกตุถาวร   ครูช านาญการ            กรรมการ  
๔. นางสุดาพร   ยิ้มสิน   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๗. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  คร ู    กรรมการ 
๘. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมการ 
๙. นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม  คร ู    กรรมการ 
๑๐.นางสาวกัลย์พัตร์   เสรีชยั  คร ู    กรรมการ 
๑๑.นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
๑๒.นางสาวอุมาพร   ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
๑๓.นางชุลีกร  เพชรทองบุญ  คร ู    กรรมการ 
๑๔.นางสาวพัชญมณฑ์   ทิพย์สง  คร ู              กรรมการ 
๑๕.นางสาวญดา   แก้วพาณิชย์  คร ู              กรรมการ 
๑๖.นายวีรวัฒน์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗.นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย    กรรมการ                                                          
๑๘.นายนัฐวุฒิ  สายันต์                        ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๙.นางสาวปัทมา  กีถาวร                     ครูผู้ชว่ย    กรรมการ 
๒๐.นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย              ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๑.นายเกียรติศักดิ์   กันนิดา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล  ในด้านที่รับผิดชอบ 
๒. จัดประชุม  ระดมความคิด  เพ่ือประเมินระดับคุณภาพตามหัวข้อต่าง ๆ และจัดท า 
    เอกสารรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  พิมพ์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี  โดยใช้ 
    ตัวอักษร  SarabanPSK ๑๖ ส่งฝ่ายรวบรวมเอกสารภายในวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 



                                                         -๕- 

๓. จัดท าค าบรรยายสรุปความแบบสั้นพร้อมภาพประกอบ ส่งให้ฝ่ายจัดท า Presentation  
    ภายในวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔ 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร  หลักฐาน ร่องรอยการท างาน  พร้อมจัดวางให้เรียบร้อย  สวยงาม     
    ให้เป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์การประเมิน   
๕. จัดเตรียมบุคคล  เพ่ือน าเสนอ หรือตอบค าถาม ด้านละ ๑ – ๒  คน  ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
    ด้านละ ๕ – ๖ คน  ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                       คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
๑. นางสุกัลยา   เสือจ าศีลป์  ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมาพร  สมสืบ                     ครชู านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                    ครชู านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์        ครชู านาญการ   กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญชัญญ์  เหมือนเตย           ครชู านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี               คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู    กรรมการ 
๘. นายภูวดล  ส าลี                             คร ู    กรรมการ 
๙. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล                    คร ู    กรรมการ 
๑๐.นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                 คร ู    กรรมการ 
๑๑. นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์ คร ู    กรรมการ 
๑๒. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                 คร ู    กรรมการ 
๑๓. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย          ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๑๔. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรกัษ์    ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑. รวบรวมเอกสารจากผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ 
๒. จัดท าเอกสารเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน  พร้อมเข้าเล่มสวยงาม  
    จ านวน  ๑๐ ชุด 

 

                                         คณะกรรมการจัดท าวิดีทัศน์ 
๑. นางสาวชญาภา   ลีวรรณ  ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครชู านาญการ   กรรมการ 
๔. นายพีระศิลป์   เอกฐิน   คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญา   อินทร์กอง  คร ู    กรรมการ 
๖. นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม  คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวศุภสิริ   สอนสิทธิ์                  ครผููช้่วย    กรรมการ 
๘. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย               ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๙. นายนัฐวุฒิ  สายันต์                         ครผููช้่วย    กรรมการ 
๑๐.นางสาวอาทิตยา   นาคกลั่น  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 



                                                        -๖- 

หน้าที่ ๑. รวบรวมค าบรรยาย  และภาพประกอบ  จากผู้รับผิดชอบด้านต่าง  ๆ 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค าบรรยาย  และเหมาะสมกับเวลา 
 ๓. จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอประวัติโรงเรียน  และสรุปผลงานด้านต่าง ๆ  
     ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๔   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
       
        (นายประจวบโชค   สร้อยสม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


