
 
 
 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๔๙๗/ ๒๕๖๕ 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ และสอบสัมภำษณ์ ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ครูช่วยสอนและ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 

*********************************** 
 ด้วย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุ เครำะห์  ๑” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ ได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนต ำแหน่งต่อไปนี้ ครูอัตรำจ้ำง วิชำเอกดนตรี
สำกล จ ำนวน ๑ อัตรำ  และเอกภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน ๑ อัตรำ  ครูช่วยสอนศิลปะ จ ำนวน ๑ อัตรำ และ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี จ ำนวน ๑ อัตรำ  โดยกำรสอบแบบปรนัยและสอบสัมภำษณ์  ก ำหนดคัดเลือกในวัน
อำทิตยท์ี่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” นั้น  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร             รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ร้อยตรี สมรักษ์ แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
๔. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
๕. นำยสำธิต  แสงปิยะ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
๖. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
๗. นำยเกษม เมำลิทอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
๘. นำยปลื้ม ปรีชำ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
๙. นำงนงพงำ อิสสะอำด คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
๑๐. นำงสำวสมำพร สมสืบ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร  
๑๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 

หน้าที ่  
๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลและให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำและอุปสรรคให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำร 

ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

           คณะกรรมการออกข้อสอบ 
๑. วิชำภำษำต่ำงประเทศ  

1. นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล                ครู                             ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด        คร ูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
 



๒ 
 

๒. วิชำดนตรีสำกล 
 ๑. นำงสำวภริตำ  โอชำรส       คร ู                 ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเกษม   เมำลิทอง              คร ูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓. วิชำศิลปะ 

 ๑. นำงสำวภริตำ  โอชำรส       คร ู                         ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์       ครูผู้ชว่ย          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. วิชำกำรเงินและบัญชี 
 ๑. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย       คร ู                          ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวชุลีกร วงศ์จีน        คร ูช ำนำญกำร                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. วิชำชีพครู 
 ๑. นำงจิตร์สมำ สมงำม        คร ูช ำนำญกำร                ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ        คร ู           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. กรรมกำรออกข้อสอบ ข้อ ๑-๔ ด ำเนินกำรออกข้อสอบปรนัยวิชำเอก จ ำนวน ๔๐ ข้อ  
๒. กรรมกำรออกข้อสอบ ข้อ ๕ ออกข้อสอบปรนัยวิชำชีพ จ ำนวน ๓๐ ข้อ  
๓. จัดส่งข้อสอบที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕  เพ่ือด ำเนินกำรใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
๑. นำยประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร                ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ ำนวยกำร          รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ร้อยตรี สมรักษ์ แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร            กรรมกำร 
๔. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร            กรรมกำร 
๕. นำยสำธิต  แสงปิยะ         รองผู้อ ำนวยกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล          คร ูช ำนำญกำร               ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
หน้าที ่  
 ๑. จัดท ำเกณฑ์  และแบบบันทึกคะแนนสัมภำษณ์ 
 ๒. สัมภำษณ์และทดสอบควำมรู้  ควำมสำมำรถ ให้เป็นไปตำมคุณสมบัติที่เหมำะสม 
 ๓. สรุปผลกำรลงคะแนนจัดส่งที่คณะกรรมกำรสรุปและรวบรวมคะแนน 

คณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบ 
๑. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี คร ู กรรมกำร 
๓. นำยกันตภน วำทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๔. นำงสำวพรนิภำ  ศรีอรุณ  คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
 ๑. รับข้อสอบที่ห้องกลุ่มบริหำรงำนบุคคล วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๘.๓๐ น. 
 ๒. ก ำกับห้องสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตในกำรสอบ 

 ๓. คืนข้อสอบที่ห้องกลุ่มบริหำรงำนบุคคล วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๐.๓๐ น. 



๓ 
 

 ๔. ตรวจข้อสอบของผู้เข้ำสอบให้เรียบร้อย แล้วรวบรวมคะแนนส่งคณะกรรมกำรสรุปและรวบรวม
คะแนน 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  

     ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเตรียมระบบ แสง เสียง บริเวณประชุมอเนกประสงค์ และ   
บริเวณห้องประชุมเพชรรำชำ 
      ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๓. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
               ๑. บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่ำงๆ ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
      ๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร 
๖. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่  
๑. จัดเตรียมโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับกำรสอบปรนัยและสอบสัมภำษณ์  
๒. จัดเตรียมโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับกรรมกำร โต๊ะจ ำนวน ๓ ตัว เก้ำอ้ีจ ำนวน ๑๐ ตัว 
๓. จัดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับรำยงำนตัว โต๊ะจ ำนวน ๑ ตัว เก้ำอ้ีโต๊ะละ ๒ ตัว  
๔. ท ำควำมสะอำดห้องประชุมเพชรรำชำและห้องน้ ำตึกดนตรีไทยให้สะอำดเรียบร้อย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู   กรรมการ 
๓. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

               ๔. นางสาวญดา   แก้วพานิชย์          คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๔ 
 

หน้าที ่

     ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้คณะกรรมการคุมสอบและคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
    ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสรุปและรวบรวมคะแนน 

๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง คร ู กรรมกำร 
๓. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชยักุล ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
๔. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
๕. นำงสำวอุมำพร ขำวแขก คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
 ๑. ด ำเนินกำรสรุปผลคะแนนจำกคณะกรรมกำรทุกประเภท 
 ๒. รำยงำนผลคะแนนต่อผู้บังคับบัญชำและประกำศผลคะแนนต่อไป 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร  
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๙   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

                        (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 


