
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 
 “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปีมหาราชา ฉลลองชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี สพม.๕ น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี ๓H ปีท่ี ๔” 

................................................. 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้ก าหนดจัดงาน “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปีมหาราชา ฉลอง
ชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี สพม.๕ น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี ๓H ปีที่ ๔” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙              
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๙ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  ๑. นางกาญจนา  บุญคง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข  กรรมการ 
  ๔. นางเบญจางค์  เจริญสุข  กรรมการ 
  ๕. นางพยอม  ไชยสงโท กรรมการ 
  ๖. นางสุภาพ  มงคล  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 
วัตถุประสงค์    
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน   
  ๑. นายสุนทร  จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
  ๒. นางชญาภา  พ่ึงสุข  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางเบญจางค์  เจริญสุข  กรรมการ 
  ๔. นางพยอม  ไชยสงโท กรรมการ 
  ๕. นางสุภาพ  มงคล  กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้าที ่ติดตามผลการด าเนินงาน อ านวยความสะดวก และแก้ปัญหาในการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
 ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน   
  ๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการนักเรียนดัง    
   ๑.  นายสุนทร  จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสุภาพ  มงคล  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางบุญเรือน  หาลาภ  กรรมการ 
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   ๔. นางสาววันดี  แววสว่าง กรรมการ 
   ๕. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  กรรมการ 
   ๖. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา กรรมการ 
   ๗. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ กรรมการ 
   ๘. นางสาวทักษญา เจริญเวช กรรมการ 
   ๙. นายจตุชัย   นันทวิชิต กรรมการ  
   ๑๐. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร  กรรมการ 
   ๑๒. นางสุรีรัตน ์  แววสว่าง กรรมการ 
   ๑๓. นายฤทธินันท์ ห่อคนดี  กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการครูดี  

   ๑.  นางชญาภา  พ่ึงสุข  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางประไพ  อ่อนสลุง รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางศิริพร  รอดกสิกรรม กรรมการ 
   ๔. นางสาวรุ่งนภา ชัยภา  กรรมการ 
   ๕. นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร  กรรมการ 
   ๖. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการองค์กรเด่น   
   ๑.  นางพยอม  ไชยสงโท ประธานกรรมการ 
   ๒. นางรัตนาวลี  ชูเมือง  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายอุทัย  ไชยสงโท กรรมการ 
   ๔. นางพรทิพย์  ทาสี  กรรมการ 
   ๕. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
   ๖. นายอรรถกร  จันทร์เทวี กรรมการ 
          ๗. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๔  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมการแสดง   
   ๑.  นางสาวภัทิรา  สอาด  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางนิตยา  วงศ์จันทร รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข กรรมการและเลขานุการ 
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 ๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
  ๑. นายชลเทพ  สมัครการ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา กรรมการ 
  ๔. นายจตุชัย  นันทวิชิต กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ถ่ายภาพตลอดการจัดนิทรรศการ ๓H 

 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
  ๑. นางอาจารี  จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง กรรมการ  
  ๔. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ด าเนินการจัดท าหลักฐานการเงินและการเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

    ๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
        ๑. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ ประธานกรรมการ 
              ๒. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข กรรมการ 
       ๓. นางสาวทักษญา เจริญเวช กรรมการและเลขานุการ    
         มีหน้าที่ ประเมินผลและสรุปผลการประเมินการจัดนิทรรศการ ๓H ในรูปแบบรูปเล่ม มาเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  
 
 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและตามระเบียบ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทาง
โรงเรียน และทางราชการต่อไป 

 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                  
 
 

( นางกาญจนา  บุญคง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 


