
                                                                         
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

                                                          ที่  ๔๑๓/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแสดงผลงานในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

                                                     ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
                                                   ---------------------------------- 
  ตามที่กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ได้กำหนดจัดแสดงผลงานในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำหรับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๕   ณ  ศูนย์การค้า Central Ayutthaya           

  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย   
จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

                                                  คณะกรรมการอำนวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายศักรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพเิศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
คร ูชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

  

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

                                       คณะกรรมการดำเนินงาน                
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์             รองผู้อำนวยการ 
   ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์           รองผู้อำนวยการ 
   นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ                รองผู้อำนวยการ 
   นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                   ครู ชำนาญการ   
  นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                   ครู ชำนาญการ                                               
นางสาวอาทติญา  นาคกลั่น                ครู  
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                   คร ู                                  
นายพีระศิลป์  เอกฐิน                       คร ู
นางสาวสมาพร  สมสืบ                     ครู ชำนาญการ 
 

       ประธานกรรมการ 
       รองประธานกรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ            
       กรรมการและเลขานุการ               



-๒- 

หน้าที่   ๑.  วางแผน ดำเนินการ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้คำปรกึษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  

 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
     ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์           รองผู้อำนวยการ                    ประธานกรรมการ 
              นายเกษม  เมาลิทอง                           ครู ชำนาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
              นายประสพชัย  แน่ประโคน                  คร ูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
              นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                     ครู ชำนาญการ                      กรรมการ 
      นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                        ครู                                      กรรมการ 
            นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                           ครู                                       กรรมการ 
            นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                      ครู                                     กรรมการ 
            นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                       ครู                                     กรรมการ 
            นายวีรวัฒน์  ลงผิว                             คร ู                                    กรรมการ 
            นายนฐัวุฒิ  สายันต ์                           ครูผู้ชว่ย                               กรรมการ 
            นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ                  ครูผูช้่วย                               กรรมการ 
            ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร                   ครูผู้ชว่ย                              กรรมการ  
            นางสาวลักขณา  ภาคโภคี                    ครอัูตราจ้าง                          กรรมการ                             
            นางสาวบุญเรือง  สงัฆ์ศุข                     ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ             
            นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์                       ครูอัตราจ้าง                          กรรมการ 
            นายธรรมนูญ  ระวังใน                        ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ           
            ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว               กรรมการ 
            นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี                      คร ูชำนาญการ                      กรรมการและเลขานุการ 

 

 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งบูธแสดงผลงาน   ณ  ศูนย์การค้า Central Ayutthaya 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงาน 
              ด้านหลักสูตรท้องถิ่นและ Best Practice 
            นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์               รองผู้อำนวยการ                    ประธานกรรมการ 
             นางสาวสมาพร  สมสืบ                       คร ูชำนาญการ                     รองประธานกรรมการ 
             นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์         คร ูชำนาญการ                     กรรมการ 
             นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                     คร ูชำนาญการ                     กรรมการ 
             นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                  คร ูชำนาญการ                     กรรมการ 
             นางสาวชญาภา  ลวีรรณ                     ครู ชำนาญการ                     กรรมการ 
             นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                 คร ู                                   กรรมการ 
             นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่                 คร ู                                   กรรมการ 
             นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์                         คร ู                                   กรรมการ 
             นางสาวพิชามณชุ์  กุศล                      คร ู                                   กรรมการ 
             นางสาวภริตา  โอชารส                       คร ู                                   กรรมการ 
             นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์                 คร ู                                   กรรมการ 
             นางสาวจันทนา  กิง่พุฒิ                      คร ูชำนาญการ                     กรรมการและเลขานุการ       



-๓-  

              ด้านโรงเรียนสุจริต 
        นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ                  รองผู้อำนวยการ                    ประธานกรรมการ 

               นายศักรินทร์  วงษ์แหยม                     คร ูชำนาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
               นางนงพงา  อิสสอาด                         คร ูชำนาญการพิเศษ               กรรมการ  
               นางสาวปรียาภัทร   ดีสวัสดิ์                  ครู                                    กรรมการ  
               นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                  ครู                                     กรรมการ 
               นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย              ครู                                     กรรมการ  
               นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง                 ครู                                     กรรมการและเลขานุการ        

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมเอกสาร/ผลงาน/รางวัล และนักเรียนเพ่ือนำเสนอผลงาน จำนวน ๑ - ๒ คน  ในบูธตามด้าน 
              ที่ได้รับมอบหมาย  
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้าย 
              นางสาวอาทติญา  นาคกลั่น                  ครู                              ประธานกรรมการ 
              นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                          คร ูชำนาญการ               รองประธานกรรมการ 
              นายพิทยา  ขุนน้อย                                ครผูู้ช่วย                       กรรมการ 
              นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                       กรรมการและเลขานุการ                 

หน้าที่   ๑. จัดทำป้าย Back Drop และป้ายชื่อโรงเรียน ในการแสดงผลงงาน 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและนำเสนอวีดิทัศน์ 
              นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                      คร ูชำนาญการ                ประธานกรรมการ 
              นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                         คร ู                               รองประธานกรรมการ 
              นายพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                               กรรมการ 
              นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                    คร ู                              กรรมการ    
              นางสาวปรียารัตน ์ สนิทไชย                 ครู                               กรรมการ   
              นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์                 ครผููช้่วย                        กรรมการ                       
              นายภาณุพันธ์  จนัทร์หอม                        ครู                               กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงานในด้านต่าง ๆ           
          ๒. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                                                    คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นายพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                               ประธานกรรมการ 
              นายภาณุพันธ์  จนัทร์หอม                        ครู                               รองประธานกรรมการ                  
              นางสาวพัชรี  บัวอาจ                          ครผูู้ช่วย                        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ จอทีวี ในการแสดงผลงาน ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษาตลอดกิจกรรม 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจดัการแสดง 
     นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                     ครู ชำนาญการ               ประธานกรรมการ 
              นางสุดาพร  ยิ้มสิน                             คร ูชำนาญการ                รองประธานกรรมการ  



-๔- 

              นางสาวภริตา  โอชารส                        คร ู                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑. จัดการแสดงของนักเรียน เพ่ือแสดงในพิธิเปิด จำนวน ๑ ชุด 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
     นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                       ครู                              ประธานกรรมการ 
              นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                      ครู                     รองประธานกรรมการ  
              นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                    คร ู                              กรรมการ                                                                       
              นายพิทยา  ขุนน้อย                            ครูผู้ช่วย                        กรรมการ 
              นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                        กรรมการและเลขานุการ                        
 

หน้าที่   ๑. ดำเนินการถา่ยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
          ๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการลงในเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

              ทั้งนี้ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละและตั้งใจ 
เพ่ือให้บังเกดิผลดีต่อทางราชการ 

             สั่ง   ณ   วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                                                                                                                                                            
                                                                    (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 


