
 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่ ๔๐/๒๕๖๔ 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ  

ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------                   

ด้วยงานโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะนำนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1/๑, 2/๑ และ 3/๑ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 104 คน  ไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 25- 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดล้อมศึกษาวังดุม เมาท์เทนแคมป์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริม
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ กระบวนการคิด  
และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับสูง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอำนวยการ 

 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายศักรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นายวิทิต  บัวประเสริฐ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

  

  หน้าที่   ร่วมปรึกษา หารือ วางแผน ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหา การดำเนินการของคณะกรรมการ 
             ดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 

 นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
 นางสาวสมาพร   สมสืบ 
 นางสาวอาภรณ์  สายจันดี 
 นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ 
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก 
 นายรณกร  ไข่นาค 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน 
 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 
 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี 
 นายภูวดล  สำลี  

ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 
ครู  
ครู  
ครู   
ครู  
ครู 
ครู 
ครู 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

     หน้าที่   ๑. วางแผนดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารการดำเนินการ 
      ๒. ประสาน ติดต่อการจัดสถานที่ อาหาร ยานพาหนะเดินทาง และวิทยากร 
      ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของโครงการและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 
      ๔. ประสานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก                  ครู  หัวหน้า 
นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์       คร ู            รองหัวหน้า 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี                     คร ู            ผู้ชว่ย 

     หน้าที่   ๑.  จัดทำใบลงเวลาของนักเรียน  
                ๒.  รับลงทะเบียนเริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 

คณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียน 
         รถคันที่ 1      
         นายภูวดล  สำลี                                ครู                   หัวหน้า 
         นางสาววชิญาพร  อุ่นมี                       คร ู                   รองหัวหน้า 
         นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์         คร ู                                      ผู้ชว่ย 
         รถคันที่ ๒      
         นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก                   ครู                                       หวัหน้า 
         นายรณกร   ไข่นาค                           คร ู                                      รองหัวหน้า 
         นายพีระศิลป์   เอกฐิน                        คร ู                   ผู้ช่วย 
                                
     หน้าที่   ๑.  ควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยและปลอดภัย     
               ๒.  เป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรม หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ในระหว่างการเข้าค่าย 

 

 

 

-๒- 



 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
         นายรณกร   ไข่นาค           คร ู                             หัวหนา้ 
         นายพีระศิลป์   เอกฐิน                       คร ู  ผู้ช่วย 
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนในกำหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
         นางสาววิชญาพร อุ่นมี           คร ู           หัวหน้า 
          นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์         คร ู           ผู้ช่วย 
หน้าที่  ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างจัดกิจกรรม 
          2. เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลครู นักเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรม 

 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 

         นางสาวอาภรณ์  สายจันดี                   ครู ชำนาญการ                         หวัหน้า 
          นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์         ครู                             รองหัวหน้า 
          นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                      ครู                                       ผู้ช่วย 
          
หน้าที่   ๑. จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของงาน 
           ๒. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัต ิงานพร้อมทั ้งรวบรวมรูปเล่มจำนวน 3 เล ่มเสนอ 
          คณะกรรมการอำนวยการ 

 
           ทั้งนี ้ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตั ้งใจ  และเต็มกำลัง
ความสามารถ  ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ  เพ่ือบังเกิดผลดีแกน่ักเรยีนและทางราชการสืบไป 
 
                   สั่ง   ณ   วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

-๓- 


