
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๕๒๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมินสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับจังหวัด 
..................................................... 

  ตำมที่โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
เขต ๓ ได้สมัครเข้ำรับกำรประเมินเพ่ือรับรำงวัล โรงเรียนรำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    
โดยมีกำรประเมินในระดับเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด นั้น โรงเรียนได้รับกำรประเมิน
สถำนศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ ซึ่งจะรับ    
กำรประเมินในระดับจังหวัดต่อไป โดยก ำหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรประเมินดงักล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพและบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

กรรมการอ านวยการ 

๑. นำยประจวบโชค   สร้อยสม      ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำยเกษม  เมำลิทอง       คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน      คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำงสยุมพร  นำคจรูญ       คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘. นำยปลื้ม  ปรีชำ       คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๙. นำยวิทิต   บัวประเสริฐ      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปด้วยควำม 
    เรียบร้อย 
๒. ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม 
    เป้ำหมำย 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. นำยวิทิต  บัวประเสริฐ       คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเกษม  เมำลิทอง       คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน      คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 



๕. นำยสำธิต  แสงปิยะ       ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๖. นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์      คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๗. นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์      คร ู    กรรมกำร 
๘. นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์      ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๙. นำงจิตร์สมำ  สมงำม       ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์  ครู    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์      คร ู    กรรมกำร 
๑๒. นำยอัศวิน   ศรีบัว       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๓. นำยศิวกร   กรึงไกร       คร ู    กรรมกำร 
๑๔. นำยศุภมงคล   อินทร์สนอง      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสุรีย์   ทนคง       คร ู    กรรมกำร 
๑๖. นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๗. นำงสยุมพร  นำคจรูญ      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๘. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี        คร ู    กรรมกำร 
๑๙. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวสมำพร  สมสืบ      ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร ผลงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน และจัดตำมรำยกำรประเมินที่ก ำหนด 
๒. ก ำหนดรูปแบบในกำรรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรและเตรียมควำมพร้อมให้เรียบร้อย 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรประเมิน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 

๑. นำยเกษม  เมำลิทอง       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประสพชัย  แน่ประโคน      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์      คร ู    กรรมกำร 
๔. นำยชณำสิน   นำคำวงค์      คร ู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      คร ู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๗. นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน ์       ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๘. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๙. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๑๐. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๑๒. นำยสมพร  อมรเวช       ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ ์      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข      ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 



๑๖. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี      ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวธนำรักษ ์ ไกรสมโภชน์    ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๙. นำยธรรมนูญ  ระวังใน      ลูกจ้ำงชั่งครำว  กรรมกำร 
๒๐. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์      ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
๒๑. ลูกจ้ำงประจ ำ – ลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร 
๒๒. นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำร ี      คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมสถำนที่ทุกแห่งให้พร้อมรับกำรประเมิน  
๒. จัดห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ เพ่ือใช้เป็นห้องประเมินให้สวยงำมดังนี้ 

- ท ำควำมสะอำด ประดับผ้ำรำวบันไดให้สวยงำม 
- จัดตกแต่งโต๊ะแสดงผลงำน จ ำนวน ๕ ด้ำน 
- จัดโต๊ะแสดงเกียรติประวัติและเกียรติยศของโรงเรียน ๑ โต๊ะ 
- จัดโต๊ะกรรมกำรจ ำนวน ๑ ชุด 
- จัดโต๊ะรับแขกจ ำนวน ๑ ชุด 
- จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงำม   
- จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง น้ ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ๑ ชุด 
- จัดเตรียมโต๊ะอำหำรกลำงวัน จ ำนวน ๓ โต๊ะ 
- ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องน้ ำ 
- ติดป้ำยรับกำรประเมิน   

 
 
 
 
 
 

๓. จัดเตรียม ประดับตกแต่งสถำนที่โดมเอนกประสงค์ส ำหรับจัดนิทรรศกำร 
๔. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน      คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย      ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์    คร ู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่      คร ู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ ์      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๖. นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ       ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 

กำรประเมินสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำ  
ระดับจังหวัด 

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



๗. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๘. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๙. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล      คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรประเมิน และแขกผู้มำร่วมกำรประเมิน 
๒. จัดเตรียมของที่ระลึกกรรมกำร 
๓. ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือคณะกรรมกำรประเมิน 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำยสำธิต   แสงปิยะ       คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน ์       ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๓. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ โดมเอนกประสงค์  
    หน้ำเสำธง และบริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ ๘ 
๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์    คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์      คร ู    กรรมกำร 
๓. นำยพีระศิลป์   เอกฐิน      คร ู    กรรมกำร 
๔. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดกำรประเมิน 
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำรประเมินลงในเว็บไซด์โรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอวีดิทัศน์ 
๑. นำยชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์    คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์      คร ู    กรรมกำร 
๓. นำยพีระศิลป์   เอกฐิน      คร ู    กรรมกำร 
๔. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดท ำวีดิทัศน์ น ำเสนอประวัติโรงเรียนและสรุปผลงำนทั้ง ๕ ด้ำน 
๒. ควบคุม ก ำกับดูแล กำรน ำเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์      คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปลื้ม  ปรีชำ       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยภูวดล  ส ำล ี       คร ู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร  
๕. นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์      ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  
๑. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีกำรในกำรต้อนรับคณะกรรมกำรและด ำเนินกำรอื่น ๆ บนเวที 
๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรด ำเนินกำรบนเวที 
๓. จัดเตรียมนักเรียนกล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำร ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น และ 
    ภำษำเกำหลี 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการจัดท าป้าย 

๑. นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์      ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงณัฐพร  ฮีมวำต์       ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๓. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวอำทิตยำ  นำคกลั่น      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ออกแบบป้ำยแสดงผลงำนต่ำง ๆที่น ำเสนอ ทั้ง ๕ ด้ำนโดยประสำนกับผู้รับผิดชอบในแต่ละด้ำน 
๒. ออกแบบปกผลงำนต่ำง ให้เหมือนกันทั้งรูปแบบ ตัวอักษร ขนำด โดยก ำหนดสีของแต่ละด้ำนดังนี้ 

ด้ำนที่  ๑   สีฟ้ำ 
ด้ำนที่  ๒   สีชมพู 
ด้ำนที่  ๓   สีเหลือง 
ด้ำนที่  ๔   สีแดง 
ด้ำนที่  ๕   สีเขียว 

๓. จัดท ำแผ่นพับสูจิบัตรประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำง ๆ ของโรงเรียนเพื่อแจกให้กรรมกำรประเมินและ 
    ผู้มำร่วมกำรประเมิน       
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการจัดขบวนและพิธีถวายบังคม 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน      ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุดำพร  ยิ้มสิน       ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์      ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงพรรณี  เกตุถำวร       ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 



๖. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก      คร ู    กรรมกำร 
๗. นำยชณำสิน  นำคำวงค์      คร ู    กรรมกำร 
๘. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดหำนักเรียน พร้อมแต่งกำยในกำรเดินขบวน ห้ำยุคห้ำสมัย ก่อก ำเนิดเกิด “รำชำ” 
๒. จัดเตรียมและท ำวัสดุอุปกรณ์ประกอบขบวน 
๓. จัดนักเรียนและฝึกซ้อมพิธีถวำยบังคม พระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ ๘ 
๔. ควบคุมกำรเดินขบวนให้สวยงำม 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการจัดการแสดงนักเรียน 

๑. นำยเกษม  เมำลิทอง       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุดำพร  ยิ้มสิน       ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์      ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงสำวภริตำ  โอชำรส      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๖. นำงสำวสมำพร  สมสืบ      ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ฝึกซ้อมและแสดงนำฏศิลป์  ดนตรีไทย  ดนตรีสำกล  ของนักเรียน  เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้ชม 
    ควำมสำมำรถด้ำนศิลปะของนักเรียน 
๒. ฝึกซ้อมกำรแสดงต่ำงประเทศ  จ ำนวน  ๑  ชุด 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานเครือข่ายการศึกษา 

๑. นำงจิตร์สมำ  สมงำม       ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศีลป์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี      คร ู    กรรมกำร 
๔. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด      คร ู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวพรนิภำ  ศรีอรุณ      ครูธุรกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ท ำหนังสือเชิญตัวแทนชุมชน ตัวแทนพระสงฆ์  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่ำ และอ่ืนๆ  
    เข้ำร่วมรับกำรประเมินโรงเรียน และให้สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรประเมิน 
๒. จัดท ำแบบประเมินให้คณะกรรมกำร 
๓. สรุปรำยงำนประสำนเครือข่ำยกำรศึกษำท่ีมำร่วมงำนให้ฝ่ำยต้อนรับจัดเตรียมอำหำรว่ำง และ 
    อำหำรกลำงวัน  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

๑. นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์   คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสมใจ  ไวยนิตย์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรประเมินสถำนศึกษำ 
๒. จัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน หรือหลักฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเงิน 
๓. รำยงำนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำรเมื่อเสร็จสิ้นกำรประเมิน 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์      คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์      ครูผู้ชว่ย   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส      คร ู    กรรมกำร 
๕. นำยศิวกร  กรึงไกร       คร ู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๗. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๘. นำยเสกสรรค์  สุขมำ       ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๙. นักเรียน จ ำนวน ๑๐ คน 
๑๐. นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ ์      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน ให้พอเพียงกับผู้ประเมิน และผู้มำร่วมงำน 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นำยอัศวิน   ศรีบัว       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำร 
๓. นักศึกษำวิชำทหำร  จ ำนวน ๒๐ นำย    กรรมกำร 
๔. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดสถำนที่จอดรถให้กับคณะกรรมกำรและผู้มำร่วมกำรประเมิน คือบริเวณด้ำนหน้ำหอประชุม   
    ๘๔  พรรษำ 
๒. ประชำสัมพันธ์สถำนที่จอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้ำอำคำร ๔  สนำมปูนด้ำนทิศเหนือของ 
    โรงเรียน และโรงจอดรถด้ำนเหนือติดรั้วโรงเรียน    
๓. จัดนักศึกษำวิชำทหำรเป็นจรำจรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในวันประเมิน 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

๑. นำยศิวกร  กรึงไกร       คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอรรคพล   เรืองจันทร์       พนักงำนขับรถ  กรรมกำร 
๓. นำยจตุรพล   แสงอุทัย      พนักงำนขับรถ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมยำนพำหนะเพ่ือรับ – ส่ง คณะกรรมกำรประเมิน 
๒. จัดเตรียมยำนพำหนะเพ่ือบริกำรบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
๓. จัดเตรียมยำนพำหนะเพ่ือรับส่งผู้มำร่วมประเมิน 
๔. ประสำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 

๑. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวมณัฑนำ  สถิตวิบูรณ์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ     คร ู    กรรมกำร 
๖. นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ      คร ู    กรรมกำร 
๗. นำยฉัตรดำว   ฉันทะ       คร ู    กรรมกำร 
๘. ครูที่ปรึกษำทุกห้อง      กรรมกำร 
๙. นำงนงพงำ  อิสสอำด       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ควบคุมกิจกรรมหน้ำเสำธง และด ำเนินกำรกิจกรรมหน้ำเสำธงให้เป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อย 
๒. ควบคุม  ดูแลนักเรียนในเรื่องกำรเรียนกำรสอน  กำรเดินแถวระหว่ำงเปลี่ยนชั่วโมงเรียน และกำร 
    ปฏิบัติของนักเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นำงสำวสุรีย์  ทนคง       คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี      คร ู    กรรมกำร 
๓. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย      ครูผู้ชว่ย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. จัดเตรียมแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๒. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนหลังเสร็จสิ้นกำรประเมิน ฯ 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 



     ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘   พฤศจิกำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 


