คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ 373/๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษำ
เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2565
………………………………..
ตำมที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้มอบหมำยให้โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”
จั ด นิ ทรรศกำรเฉลิ มพระเกีย รติ 70 พรรษำ นำเสนอเกี่ย วกับ พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจด้ำนต่ำงๆ
เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2565 ณ บริเวณลำนหน้ำ
พระรำชวังบำงปะอิน เพื่อร่วมแสดงควำมจงรักภักดี และสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ โดยนิทรรศกำรเฉลิ ม
พระเกียรตินี้ เปิดให้ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ
หน่วยงำนรำชกำร เอกชนเข้ำชม ระหว่ำงวันที่ 27-29 กรกฎำคม 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
1. นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
2. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
3. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
4. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
5. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
6. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
7. นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
8. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
9. นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
10. นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
11. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
หน้ำที่ 1. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
2. ให้กำรสนับสนุนและดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ดูแลกำรดำเนินกำรให้เป้นไปด้วยควำมเรียบร้อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการดาเนินงาน
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยกำร
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๒-๓
8. นำยวันเฉลิม อุลิต
ครู
กรรมกำร
9. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
กรรมกำร
10. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
11. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครู
กรรมกำร
12. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครู
กรรมกำร
13. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
กรรมกำร
14. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
15. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
กรรมกำร
16. นำยพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ 1. วำงแผนกำกับ ดำเนินงำน ประสำนงำน ดูแลและติดตำมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนของคระกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
1. นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำน
2. นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
3. นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมการ
4. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
5. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
6. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
กรรมกำร
7. นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
ครู
กรรมกำร
8. นำยพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
9. ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
10. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
11. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
12. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
13. นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
14. ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
15. นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
16. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดประดับตกแต่งเต็นท์นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษำบริเวณลำนจอดรถหน้ำพระรำชวังบำงปะอิน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการจัดทาข้อมูลออกแบบป้ายนิทรรศการ
1. นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
2. นำยวันเฉลิม อุลิต
ครู
3. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

-๓๓
4.
5.
6.
7.
8.
หน้ำที่ ๑.
๒.
3.
4.

จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
นำยพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยพิทยำ ขุนน้อย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
จัดทำข้อมูลพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
วำงแผนออกแบบกำรจัดเรียงข้อมูล กำรจัดผังนิทรรศกำรภำยในเต็นท์
ประสำนฝ่ำยสถำนที่ติดตั้งป้ำยนิทรรศกำรให้เรียบร้อยสวยงำมสมพระเกียรติฯ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนิทรรศการ
1. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
2. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
3. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
4. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครู
5. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
6. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครู
7. นำยพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง
ครู ผู้ช่วย
8. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
9. นำยวันเฉลิม อุลิต
ครู
หน้ำที่ 1. ดูแลควำมเรียบร้อยของนิทรรศกำรให้สะอำดและสวยงำม
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
หน้ำที่ ๑.
๒.
3.
1.
2.
3.
4.

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
กรรมกำร
นำงสำวพัชรี บัวอำจ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยพิทยำ ขุนน้อย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ดำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว
ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไชต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน
ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครู
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๔หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชมนิทรรศกำรต่อนักเรียนและประชำชนทั่วไป
๒. จัดทำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ จำนวน 3 เล่ม
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒5 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

