
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที ่ 394/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษำ  

เนื่องในโอกำสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหำคม 2565  
……………………………….. 

            ตำมที่ส ำนักงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้มอบหมำยให้โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”                
จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษำ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหำคม 2565 น ำเสนอเกี ่ยวกับพระรำชประวัติ              
พระรำชกรณียกิจด้ำนต่ำง ๆ ณ บริเวณลำนหน้ำพระรำชวังบำงปะอิน เพ่ือร่วมแสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณ โดยนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรตินี้เปิดให้ประชำชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษำ คณะครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชนเข้ำชม ระหว่ำงวันที ่ 11 -13 
สิงหำคม 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
3. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
4. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
5. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
6. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
7. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
8. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
10. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
11. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

หน้ำที่ 1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
    ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
2. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป้นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
6. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู    กรรมกำร



 

7. นำยวันเฉลิม  อุลิต   ครู     กรรมกำร 
8. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
9. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ  คร ู    กรรมกำร 
10. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู    กรรมกำร 
11. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมกำร 
12. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมกำร 
13. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมกำร 
14. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั  คร ู    กรรมกำร 
15. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู    กรรมกำร 
16. นำยพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง   ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
17. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครู อัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
18. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 1. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินงำน ประสำนงำน ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
     ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคระกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 
     คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
4. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
5. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมกำร 
6. นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  คร ู    กรรมกำร 
7. นำยวีรวัฒน์ ลงผิว    ครู     กรรมกำร 
8. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ   ครู     กรรมกำร 
9. นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ   ครู     กรรมกำร 
10. นำยณัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
11. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
12. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
13. ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
14. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
15. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
16. นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
17. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 
18. นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
19. ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร 
20. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี            คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
21. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   คร ู    กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 
 

-๒- 



 

หน้ำที่ ๑. จัดประดับตกแต่งเต็นท์นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
    พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  บริเวณลำนจอดรถหน้ำพระรำชวังบำงปะอิน 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการจัดท าข้อมูลออกแบบป้ายนิทรรศการ 

1. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
6. นำยวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    กรรมกำร 
7. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  คร ู    กรรมกำร 
8. นำงกัลย์พัตร์  เสรีชัย   คร ู    กรรมกำร 
9. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    กรรมกำร 
10. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
11. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู      กรรมกำร 
12. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมกำร 
13. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั  คร ู    กรรมกำร 
14. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู    กรรมกำร 
15. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู    กรรมกำร 
16. นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
17. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
18. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครู อัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
19. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครู อัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
20. นำยพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที ่    ๑.    จัดท ำข้อมูลพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
          ๒.  วำงแผนออกแบบกำรจัดเรียงข้อมูล กำรจัดผังนิทรรศกำรภำยในเต็นท์ 
 3.  ประสำนฝ่ำยสถำนที่ติดตั้งป้ำยนิทรรศกำรให้เรียบร้อยสวยงำมสมพระเกียรติฯ 
 4.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนิทรรศการ 
1. นำยพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  
4. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
5. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
6. นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
7. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  
8. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  
9. นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

-๓- 



 

10. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร  
11. นำยพิทยำ ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
12. ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   1. ดูแลควำมเรียบร้อยของนิทรรศกำรให้สะอำดและสวยงำม 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
         

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
1. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู    กรรมกำร 
4. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  คร ู    กรรมกำร 
5. นำงสำวพัชรี บัวอำจ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
6. นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

7. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑.  ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว 

๒.  ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไชต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
3.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั    คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ    คร ู    กรรมกำร  
4. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑.  จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชมนิทรรศกำรต่อนักเรียนและประชำชนทั่วไป 
 ๒.  จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ จ ำนวน 3 เล่ม 

3.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

สั่ง    ณ   วันที่  8  สิงหำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

                                          
(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

-๔- 


