
 

 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที่ ๔๔๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ การกำหนดนโยบาย “การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย”  
                   ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

……………………………….. 
      ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  
 จัดนิทรรศการ การกำหนดนโยบาย“การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย” ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ   
 ดำเนินการ  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๔. ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๖. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินการ 
    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. ให้การสนับสนุนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการให้เป้นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



 

                                                 -๒- 

๕. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ                                                 
๖. นายพีระศิลป์ เอกฐิน          คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู    กรรมการ 
๘. นางสาวพิชามญชุ์ กุศล  คร ู    กรรมการ 
๙. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู     กรรมการ 
๑๐. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
๑๑. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 
๑๒. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู    กรรมการ 
๑๓. นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
๑๔. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมการ 
๑๕. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
๑๖. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั  คร ู    กรรมการ 
๑๗. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 
๑๘. นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๙. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๐. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินงาน ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
     ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคระกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

     คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายศักรินทร์ วงษ์แหยม   คร ูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  คร ู    กรรมการ 
๗. นายวีรวัฒน์ ลงผิว    ครู     กรรมการ 
๘. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา   ครู     กรรมการ 
๙. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา   ครู     กรรมการ 
๑๐. นายนัฐวุฒิ สายันต์    ครูผู้ช่วย    กรรมการ       
๑๑. นางสาวเมธาวี จันทรประภา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒. นางสาวทิพย์สุดา ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



 

                                                   -๓- 

           ๑๓.ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
          ๑๔.นางสาวสุธิตา สขุสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
          ๑๕.นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
          ๑๖.นายกันตภณ วาทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
          ๑๗.นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
          ๑๘.นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
          ๑๙.นางสาวลักขณา  ภาคโภคี                 ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ 
          ๒๐.นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์           ครูอัตราจ้าง                            กรรมการ 
          ๒๑.ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
          ๒๒.นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี            คร ูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๓.นายธวชั วงศ์สุวฒัน์   คร ู    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. จัดประดับตกแต่งจัดนิทรรศการ การกำหนดนโยบาย“การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย”  
     ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการจัดทำข้อมูลออกแบบป้ายนิทรรศการ 
๑. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางอารีวรรณ แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
๖. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง  คร ู    กรรมการ 

๘. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 

๙. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
๑๐. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
๑๑. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู      กรรมการ 
๑๒. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
๑๓. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั  คร ู    กรรมการ 
๑๔. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมการ 
๑๕. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมการ 
๑๖. นายพิทยา ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



 

                                                -๔- 

๑๘. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครู อัตราจ้าง   กรรมการ                                                   
๑๙. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๐. นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ                                                  

หน้าที ่    ๑.    จัดทำข้อมูลจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย  
๒.  วางแผนออกแบบการจัดเรียงข้อมูล การจัดผังนิทรรศการ 

 ๓.  ประสานฝ่ายสถานที่ติดตั้งป้ายนิทรรศการให้เรียบร้อยสวยงาม 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
๑. นางสาวพิชามญชุ์ กุศล  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางปาริชาติ ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  คร ู    กรรมการ 
๔. นายวีรวัฒน์ ลงผิว   คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์              ครู    กรรมการ 
๖. นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  คร ู                   กรรมการ 
๗. นายพิทยา ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘. นางนปภา ไต่เป็นสุข   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑.  จัดเตรียมนักเรียนที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย  
๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นายพีระศิลป์ เอกฐิน    คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู    กรรมการ 
๔. นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๕. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑.  ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
๒.  ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไชต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย    คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นางพรรณี  เกตุถาวร     คร ูชำนาญการ    รองประธานกรรมการ 



 

                                            -๕- 

๓. นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   คร ูชำนาญการ   กรรมการ                                                        
๔. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการต่อนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่    คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นายวันเฉลิม อุลิต     คร ู    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย   คร ู    กรรมการ 
๔. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการต่อนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 ๒.  จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ  

๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

สั่ง    ณ   วันที่  ๑๖  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

                                          
(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 

 


