
 
 
 
  

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี  541/๒๕๖5 

      เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2565 
…………………………….........................................................….. 

            ตามท่ีอำเภอบางปะอิน ได้มอบหมายให้โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” จัดนิทรรศการเนื่องในวัน
คล ้ายว ันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดช ม ห า ร า ช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 2565 นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจด้านต่าง ๆ ณ บริเวณลานหน้าพระราชวังบางปะอิน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้เปิดให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 3 - ๕ ธันวาคม 2565 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปิยะ      รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา อิสอาด   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าท่ี 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินการ 
    ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ให้การสนับสนุนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการให้เป้นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู    กรรมการ 



 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู    กรรมการ 
นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู     กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์   ครู    กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  ครู    กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครู    กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ  ครู    กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู    กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   ครู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู    กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 1. วางแผนกำกับ ดำเนินงาน ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
     ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคระกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 
     คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม    ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  ครู    กรรมการ 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว    ครู     กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา    ครู     กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา    ครู     กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ สายันต์    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวเมธาวี จันทรประภา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
นายธรรมนญู  ระวังใน   ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว        กรรมการ 
นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี             ครู ชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒



 
หน้าท่ี ๑. จัดประดับตกแต่งเต็นท์จัดนิทรรศการเน ื ่องในว ันคล้ายว ันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

     พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
             ณ ลานจอดรถหน้าพระราชวังบางปะอิน  
 

คณะกรรมการจัดทำข้อมูลออกแบบปา้ยนิทรรศการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู    ประธานกรรมการ 
นางอารีวรรณ แน่ประโคน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมการ 
นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู    กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
นางกัลย์พัตร์  เสรีชัย   ครู    กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   ครู    กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู    กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครู      กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู    กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู    กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู    กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู    กรรมการ 
นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายพิทยา ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี     ๑. จัดทำข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
               พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ   
             และวันพ่อแห่งชาติ 
          ๒.  วางแผนออกแบบการจัดเรียงข้อมูล การจัดผังนิทรรศการภายในเต็นท์ 
 3.  ประสานฝ่ายสถานท่ีติดต้ังป้ายนิทรรศการให้เรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติฯ 
 4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนิทรรศการ 
นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
นายณัฐวุฒิ สายันต์    ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
นางสาวเมธาวี จันทรประภา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์    ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
นางสาววรางคณา พิณสามสาย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
นายพิทยา ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   1. ดูแลความเรียบร้อยของนิทรรศการให้สะอาดและสวยงาม 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
         

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู    ประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู    กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู    กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑.  ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 
๒.  ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไชต์ช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการดุริยางค์และการแสดงดนตรี 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นางสาวภริตา โอชารส   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
นักเรียนชุมนุมดุริยางค์ 

หน้าท่ี   ๑. ควบคุมนักเรียนดุริยางค์และแสดงดนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์     ครู    ประธานกรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย    ครู    กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ    ครู    กรรมการ  
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑.  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมนิทรรศการต่อนักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
 ๒.  จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”

๕



 
 


