
 
 

  ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ท่ี   ๕๔๔ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดสมทุรปราการ 
 ----------------------------- 

        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒   ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันท่ี ๗ - ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ  จังหวัดสมุทรปราการ   
ในการนี้โรงเรียนได้ส่งนักเรียน  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๒)  เข้าร่วมประกวดและแข่งขันความสามารถทางวิชาการ  รวมท้ังส้ิน           
๕๓  กิจกรรม  นักเรียนจ านวน ๑๗๖ คน   เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
นางสยุมพร  นาคจรูญ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นายปล้ืม  ปรีชา 
ว่าท่ีร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 

ผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ  

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าท่ี   ๑.  ให้ค าปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหา ให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 ๒.  ก ากับ ติดตาม ดูแล การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
นายวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสมัคร  น้อยสกุล  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกษิรา  ละออ 
นายปล้ืม  ปรีชา 

 ครู ช านาญการพิเศษ 
 ครู ช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 

นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช านาญการ กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ  ครู ช านาญการ กรรมการ 

 
 



-๒- 

นางชญาภา ค าแหงฤทธิ์ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู ช านาญการ 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  ๑.  ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา  อุปสรรคต่างๆ  
         ๒.  วางแผน ดูแลความเรียบร้อยของการเดินทาง การจัดหาท่ีพัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปแข่งขัน 

วันที ่ ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นายวีระวัฒน์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย           หัวหน้า 
  ๒. นายเทอดศักด์ิ  เปาลิวัฒน์  ครู 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๒ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง  ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

วันที ่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-  งานคหกรรม  

๑. นางสาวอริยา  กันทะวงค์         ครู                                    หัวหน้า 
๒. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์              ครูผู้ช่วย        

  ๓. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์  ครูผู้ช่วย 

หน้าท่ี  ควบคุมดูแล  นักเรียนจ านวน  ๖  คน   ไปแข่งขัน   ณ   โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  ให้เป็นไปด้วย           
         ความเรียบร้อย 
          - งานอุตสาหกรรม 
  ๑. นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ  ครู            หัวหน้า 

หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๖  คน  ไปแข่งขัน   ณ  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
          ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          - งานคอมพิวเตอร์ 
  ๑. นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ ครู ช านาญการ                    หัวหน้า 
                     ๒. นายธีรยุทธ  พุสาโรนา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๖ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ   ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

วันที่ ๗- ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
  ๑. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครู ช านาญการพิเศษ               หัวหน้า 
  ๒. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย  
หน้าท่ี ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๗  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง  ให้เป็นไปด้วยความ 
        เรียบร้อย 

 



-๓-  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
๑. นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์       ครู ช านาญการ                      หัวหน้า 
๒.  นายพีระศิลป์  เอกฐิน           ครู               
๓.  นางสาวกัญญา อินทร์กอง      ครูผู้ช่วย 

หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๔  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ   ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑. นายรณกร  ไข่นาค                 ครู                      หัวหน้า 

                     ๒. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์        ครูผู้ช่วย 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๒ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล  ครูผู้ช่วย           หัวหน้า 
                     ๒. Miss.Hanna Ji                     ครูสอนจ้างพิเศษภาษาเกาหลี 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๗ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์   ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๑. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย    ครู ช านาญการ                     หัวหน้า 

                     ๒. นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี       ครู 
                     ๓. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา           ครูผู้ช่วย 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน ๕  คน  ไปแข่งขัน  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
         ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นายสมัคร  น้อยสกุล              ครู ช านาญการพิเศษ          หัวหน้า 
๒. นายบัณฑิต  อรุณเสถียร           ครู ช านาญการพิเศษ            
๓. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี             ครู 

  ๔. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์          ครู 
  ๕. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร        ครูผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น    ครูผู้ช่วย  
  ๗. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข            ครูอัตราจ้าง   
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๒๑  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  
         สมุทรปราการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 

 

 



-๔- 

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๒  

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                   ๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ            ครู ช านาญการ                   หัวหน้า   
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน   ๓  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 
 
วันที่ ๘- ๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                   ๑. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน       ครู ช านาญการพิเศษ             หัวหน้า 
                    ๒. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง     ครู 
                    ๓. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง         ครูผู้ช่วย 
                    ๔. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์          ครูผู้ช่วย 
                    ๕. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย   ครูผู้ช่วย 
                    ๖. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจ้าง 
 

หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน   ๑๙  คน  ไปแข่งขัน  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
         ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           -  สาขาทัศนศิลป์ 
                   ๑. นายสาธิต  แสงปิยะ                ครู ช านาญการ                   หัวหน้า      
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน   ๒  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว     ให้เป็นไปด้วยความ 
          เรียบร้อย 

           -  สาขาดนตรีสากล       
                   ๑.  นายเกษม  เมาลิทอง               ครู ช านาญการพิเศษ            หัวหน้า 
          ๒. นางสาวภริตา โอชารส              ครูผู้ช่วย 
          ๓. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์          ลูกจ้างช่ัวคราว  
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน   ๑๗  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม   ให้เป็นไปด้วยความ 
         เรียบร้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
         ๑. นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์   ครู ช านาญการ                  หัวหน้า 
         ๒. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์               ครู                            
                   ๓. นายพีระศิลป์  เอกฐิน                  ครู 
                   ๔. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม           ครูผู้ช่วย 
                   ๕. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน         ครูผู้ช่วย 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๖ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ   ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

 

 



-๕- 

วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรีไทย) 
                    ๑. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง        ครู ช านาญการพิเศษ              หัวหน้า             
                     ๒. นางสาวสมาพร  สมสืบ            ครู ช านาญการ              
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน   ๑๕  คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  ให้เป็นไปด้วยความ 
          เรียบร้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑. นางสยุมพร  นาคจรูญ     ครู ช านาญการพิเศษ           หัวหน้า 

                     ๒. นางจิดาภา  จูหว้า                   ครู ช านาญการ   
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๒ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑. นางสาวศิริวรรณ  โอริส    ครูผู้ช่วย                      หัวหน้า 

                     ๒. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน        ครูผู้ช่วย 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๗ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (การประกวดหนังสือเล่มเล็ก) 
 ๑. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย      ครู                       หัวหน้า 

                     ๒. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี         ครู  
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๓ คน  ไปแข่งขัน  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง  ให้เป็นไปด้วย 
         ความเรียบร้อย 

วันที่  ๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑. นางกษิรา ละออ                     ครู ช านาญการพิเศษ               หัวหน้า 
  ๒. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม            ครู ช านาญการพิเศษ 
  ๓. นายภูวดล  ส าลี     ครู 
  ๔. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี    ครู 
  ๕. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู 
  ๖. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก    ครู 
  ๗. นายเสกสรรค์  สุขมา     ครูผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์    ครูผู้ช่วย  
                     ๙. นางสาวรัชชุดา ไวยมาลา           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
หน้าท่ี   ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๒๔ คน   ไปแข่งขัน   ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ  ให้เป็นไปด้วย 
          ความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-๖- 

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขานาฏศิลป์) 
  ๑. นางสุดาพร  ยิ้มสิน      ครู ช านาญการ                หัวหน้า 
  ๒. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ     ครู ช านาญการ 
 หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๑๐  คน   ไปแข่งขัน   ณ   โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา 
          พัฒนาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   ๑. นางพรรณี  เกตุถาวร      ครู ช านาญการ                  หัวหน้า 
   ๒. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์     ครูผู้ช่วย 
หน้าท่ี  ควบคุมดูแล นักเรียนจ านวน  ๓  คน   ไปแข่งขัน   ณ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  ให้เป็นไปด้วยความ 
         เรียบร้อย 

                         คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารสรุปผลการแข่งขัน 
               นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                    ครู                                   หัวหน้า 
               นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์             ครู    

                    

หน้าท่ี  ๑. ติดตามและรวบรวมผลการแข่งขันทุกกิจกรรม 
         ๒. จัดท าเอกสารสรุปกิจกรรม เป็นรูปเล่ม จ านวน  ๓  เล่ม แล้วรายงานให้กลุ่มบริหารทราบ 
 

               ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างต้ังใจ และเต็มก าลังความสามารถ 
เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

                         ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

                                                      (นายประจวบโชค  สร้อยสม)                                                                                          
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


