
 

   ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                         ที ่๔๙๘/๒๕๖๒     

   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแสดงผลงำนนักเรียนงำนมหกรรมเปิดโลกวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
--------------------------------------------------------- 

 ด้วยกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ก ำหนดจัดงำนมหกรรมเปิดโลกวิชำกำร ของโรง เรี ยนมั ธยมศึกษำ  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธย ำ                         
วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒   ณ   โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย ซึ่งในงำนดังกล่ำว โรงเรียนบำงปะอิน                
“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับมอบหมำยให้ร่วมจัดแสดงผลงำนนักเรียนและครู เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
 

      คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม   
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นำยเกษม  เมำลิทอง 
นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นำยปลื้ม  ปรีชำ 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ 
ว่ำที ่ร.ต. สมรักษ์  แทนลำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
คร ูช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 

หน้ำที่  ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวก แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
         ๒. ติดตำม ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 คณะกรรมการด าเนินงาน                
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 
นำยเกษม  เมำลิทอง 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ 
นำงกษิรำ ละออ 
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์ 

  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
คร ูช ำนำญกำร 

  ประธำนกรรมกำร 
  รองประธำนกรรมกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำร 



   

 

นำงกันต์ฤทัย พนัธุ์สวัสดิ์ 
นำยสำธิต  แสงปิยะ 
นำงพรรณี  เกตุถำวร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน 
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์  

   -๒- 

คร ูช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 
คร ูช ำนำญกำร 
คร ู
คร ู

 
  

  กรรมกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่    ๑. ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมจัดกำรแสดงผลงำนนักเรียน และครู 
           ๒. ประสำนกับทุกฝ่ำยเพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 

  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
  คร ู

 รองประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำร 

นำยชณำสิน  นำคำวงค์ 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ 

  คร ู
  คร ู

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์ 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี 

  ครผูู้ช่วย 
  ครูอัตรำจ้ำง 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข 

  ครูอัตรำจ้ำง 
  ครูอัตรำจ้ำง 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

นำยธรรมนูญ ระวังใน 
ลูกจ้ำงประจ ำ – ลูกจ้ำงชั่วครำว 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี 

  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 
  คร ู

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่    ๑.  ประดับผ้ำ  ตกแต่ง เต็นท์ให้สวยงำม  จัดท ำวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
           ๒.  จัดท ำป้ำยชื่อโรงเรียน พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย  
           ๓.  จัดเตรียมและน ำโต๊ะ เก้ำอ้ี ไปใช้ในกำรจัดแสดงผลงำน พร้อมตกแต่งผ้ำให้สวยงำม ประมำณ  
                ๙  ตัว 
  ๔.  จัดเก็บผ้ำ และโต๊ะ เก้ำอ้ี หลังเสร็จสิ้นงำน 

 

 

 

 



-๓- 

   คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงาน 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยสำธิต  แสงปิยะ 
นำงพรรณี  เกตุถำวร 
นำยศิวกร  กรึงไกร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส 
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น 
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์ 
นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง 
นำงสำวพิชำมญช์ กุศล 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง 
นำงสำวรัชชุดำ  ไวยมำลำ 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู  
ครผูู้ช่วย  
ครผูู้ช่วย  
ครผูู้ช่วย  
ครผูู้ช่วย  
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
ครู ช ำนำญกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่  ๑. ประชุม ปรึกษำ วำงแผน ในกำรด ำเนินงำน 
         ๒. จัดแสดงผลงำน วันที่ ๑๓  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒   
         ๓. จัดหำนักเรียนเพื่อน ำเสนอผลงำน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  คร ูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสุดำพร  ยิ้มสิน  คร ูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 

 

หน้ำที่  จัดเตรียมและฝึกซ้อม ชุดกำรแสดงบนเวที เพื่อแสดงในพิธีเปิดงำนมหกรรมเปิดโลกวิชำกำร 
         

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นำงพรรณี  เกตุถำวร  คร ูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์  คร ู รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 
 



-๔- 

หน้ำที่    จัดท ำเรื่องเบิกงบประมำณ ส่งกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
           จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ให้เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้องและทันตำมก ำหนดเวลำ      

      

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน    ครูผู้ช่วย รองประธำนกรรมกำร 

 

หน้ำที่   บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวกำรจัดนิทรรศกำรและพิธีเปิด   

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
            นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์      ครู                                     ประธำนกรรมกำร 
            นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี                 คร ู                                    รองประธำนกรรมกำร 
 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบสอบถำมและประเมินผลกำรจัดนิทรรศกำร 
          ๒. จัดท ำเอกสำรสรุปกิจกรรมเป็นรูปเล่มรำยงำนผู้บริหำรทรำบ จ ำนวน ๓ เล่ม 
                             
           ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
 
                     สั่ง   ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                                                        
                                                              (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 


