
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่ 362 / 2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมรณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ในโครงกำร ค่ำยเยำวชนรักษ์พลังงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 
--------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ร่วมกับศูนย์บริกำรวิชำกำรที่  1 (จังหวัดปทุมธำนี)    
สังกัดกองถ่ำยทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน  
ได้ก ำหนดจัดกิจกรรม“รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำนในโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พลังงำน   
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕ จ ำนวน ๑34 คน ในวันพุธ               
ที่  2๗ กรกฎำคม  2565  เวลำ 1๒.๓0 – 1๖.๓0 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ โรงเรียน  
บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภำพและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย         
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร  
3. ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร  
๔. ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร  
๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร  
๖. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๗. นำยเกษม  เมำลิทอง        คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
8. นำยศุภมงคล  อินทรส์นอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๑0. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   คร ูช ำนำญกำร    กรรมกำร  
11. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที ่1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
          ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 2. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยเกษม  เมำลิทอง   คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
4.  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู    กรรมกำร 
5. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
6. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู    กรรมกำร 
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7. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู     กรรมกำร 
8. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
9. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
10. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
11. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ก ำหนดแนวทำงท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ได้รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

อ ำนวยกำร 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นำยเกษม เมำลิทอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. ว่ำที่ร.ต. ฮำซัน  เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู   กรรมกำร  
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร 
7. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมท ำควำมสะอำดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ ให้พร้อมในกำรท ำกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมเก้ำอ้ี ชุดรับแขก โต๊ะลงทะเบียน และโต๊ะส ำหรับประธำนกล่ำวเปิดบนเวที 
 3. จัดเก้ำอ้ีส ำหรับนักเรียน จ ำนวน  ๑34  ตวั 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    คร ู   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
5. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ จัดท ำป้ำยพิธีเปิด 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวกัญญำ อินทรก์อง   คร ู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
4. นำยพิทยำ  ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. นำยภูวดล  ส ำล ี   คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำร 
4. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. เป ็นพิธีกรในกำรจ ัดกจิกรรม “รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำนในโครงกำรค่ำยเยำวชน 

     รักษ์พลังงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5”  และควบค ุมรำยกำรให ้เป ็นไปตำมที่ก ำหนด 
2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม 
1. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  คร ู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง   คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอำหำรว่ำง และน้ ำดื่มบริกำรแก่วิทยำกร และครู 
2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
1. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก   คร ู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู   กรรมกำร 
4. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู   กรรมกำร 
5. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดพิมพ์ใบลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม“รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำนใน 
    โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พลังงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5”  จ ำนวน 1 ชุด 

 2. รับลงทะเบียน เริ่มเวลำ 12.๒0 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและตรวจคัดกรองโรคติดเช ้อไวรัสโคโรน่าื2019ื(โควิด-19) 
1. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำงสำววรำงคณำ  พิณสำม  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
6. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. เตรียมจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำงำน 
 2. เตรียมยำและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริกำรในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม 
 3. เป็นเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฐมพยำบำลครู นักเรียน และบุคลำกรของโรงเรียนในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม 
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คณะกรรมการดูแล ควบคุมนักเรียน 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 

เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1๒.๕0 – 13.40น. 1. ครูพรทิพย์ อุดร       

2. ครูภำณุพันธ์ จันทร์หอม  
3. ครูนัฐพร  ภูวงษ ์                      
4. ครูฉัตรดำว  ฉันทะ 

13.40 – 14.30น. 1. ครูจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ 
2. ครูภูวดล  ส ำล ี
3. ครูจิตร์สมำ  สมงำม 
4. ครูพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 

14.30 – 15.20น. 1. ครูศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 
2. ครูอัจฉรำ  พรรณสุชล 
3. ครูศิวกร  กรึงไกร 
4. ครูจุฑำมำส  จันทร์มณี 

15.๒0 – 1๖.๓0น. 1. ครูเสกสรรค์  สุขมำ 
2. ครูเกียรติศักดิ์ กันนิดำ 
3. ครูพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ 
4. ครูศิวกร  กรึงไกร 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  คร ูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือบังเกิดผลดี
แก่โรงเรียนและทำงรำชกำร 

สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

                                                                                                            

(นำยประจวบโชค สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 


