
 
ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี ๒๕๐ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันอำเซียน 

……………………………….. 
 ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”             
ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมตำมโครงกำรศูนย์อำเซียน กิจกรรมวันอำเซียน ในวันท่ี ๒-๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ผู้เรียน
มีควำมรู้ทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักถึงควำมเป็นสมำชิกอำเซียน 
 ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมวันอำเซียน ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดผลประโยชน์สูงสุดอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรกระทรวง ศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑.  นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  ๔.  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  ๕.  นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  ๖.  นำยวิฑิต   บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๘.  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๙.  นำยศักรินทร์   วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑๐. นำยปล้ืม   ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑๑. นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำท่ี ๑. ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญหำ เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย 
       ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

          ๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
  ๑.  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
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  ๓.  นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๔.  นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๕.  นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๖.  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  ๗.  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู   กรรมกำร 
  ๘.  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   กรรมกำร 
  ๙.  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร 

๑๐.นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมกำร 
  ๑๑.นำยวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมกำร 
  ๑๒.จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู   กรรมกำร 
  ๑๓.นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๑๔.นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๑๕.นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ๑๖.นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ๑๗.นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรรมกำร 
  ๑๘.นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. ดูแล ติดตำมและแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติกิจกรรม 
           

คณะกรรมการกิจกรรมตอบปัญหาแฟนพนัธุ์แทอ้าเซียน 
  ๑.  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  ครู   ประธำนกรรมกำร 

๒.  นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔.  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตอบปัญหำแฟนพันธุ์แท้อำเซียน 
 

 

               คณะกรรมการกิจกรรมร่วมส่งก าลังใจพลังอาเซียน สู้ภัย COVID-19 
๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน            ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                              
๓. นำยประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมกำร 
๕. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๖. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร              
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๗. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   จัดท ำกระดำน  ร่วมส่งก ำลังใจ สู้ภัย COVID-19  “หนึ่งค ำพูด  ล้ำนก ำลังใจ  สู้ภัย COVID-19”   
           ด้วยโปรแกรม Padlet 
 

คณะกรรมการกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน 
  ๑.  นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงสำวกัลย์พัตร์    เสรีชัย  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู   กรรมกำร 
  ๔.  นำยวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   ให้ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน ผ่ำนเพจ FACEBOOK กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ   
          ศำสนำ และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
๑. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย              ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร 
๔. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕.  นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
                    ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและจัดท ำรูปเล่มกิจกรรม 
 
 ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 
   
 

ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๒  สิงหำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
       

                             
 (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 



 
ก าหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

“THE POWER OF ASEAN” 
วันที่ ๒ - ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
กิจกรรมตอบปัญหำแฟนพันธ์ุแท้อำเซียน ทำง Google form  เนื่องในสัปดำห์อำเซียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
https://forms.gle/4CSCfLB9DTPTZSq9A 

 
กิจกรรมร่วมส่งก ำลังใจพลังอำเซียน สู้ภัย COVID-๑๙  "หนึ่งค ำพูด ล้ำนก ำลังใจ สู้ภัย COVID-๑๙" ผ่ำน Padlet 
https://padlet.com/nnapat15/covid19comment 

 
กิจกรรมเปิดประตูสู่อำเซียน ให้ควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน ผ่ำนแฟนเพจ facebook  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 


