
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที ่ ๔๓ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมที่ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.  
………………………………..  

            ด้วย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. ส ำนักงำนกลำง                       
(EGAT Learning Center,Headquarters) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ                   
ในรูปแบบต่ำงๆ ของประเทศและส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ค ำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมให้กับ
เยำวชน และประชำชนทั่วไป เพื่อเป็นกำรมอบโอกำสที่ดีและเปิดประสบกำรณ์ใหม่ในกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์ให้เกิด
สังคมแห่งกำรแบ่งปันส่งเสริมควำมรู้ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ จึงแต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมงำนดังกล่ำว               
ในวันอังคำรที่ ๔ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  ศูนย์กำรเรียนรู้  กฟผ. ส ำนักงำนกลำง ต ำบลบำงกรวย                 
อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.   ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
           นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นางสยุมพร  นาคจรูญ               ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นายปลื้ม     ปรีชา                   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการประสานงาน 
    นำยเกษม                เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำยศุภมงคล            อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

     มีหน้าที ่  ๑. ประสำนงำนกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส านักงานกลาง เพ่ือด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำม
  เรียบร้อย 
        ๒. ควบคุมและดูแลก ำกับ แก้ไขปัญหำในกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
  วัตถุประสงค์ 

 
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 

  นายอัศวิน  ศรีบัว  คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 



  -๒-     
  นำงปำริชำติ    ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสยุมพร  นำคจรูญ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงกษิรำ  ละออ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  ว่ำที่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน      คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
           นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร      
  นำยชินวัจน์  ธนโชติปัณภรณ์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงพรรณี  เกตุถำวร   คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย      คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวมนต์ทิพำ  สันติตรำนนท์   คร ู   กรรมกำร 

นำยภูวดล    ส ำลี  คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์   คร ู   กรรมกำร 

           นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี     คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำรัตน์ สิลำแยง  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ  คร ู   กรรมกำร   
  นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวณัฐพร  ภูวงษ์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร      
  นำยวีระวัฒน์   ลงผิว       ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นายสาธิต      แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที่   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม  
          ๒. ครูที่ปรึกษาตรวจเช็คชื่อและสภาพนักเรียนก่อน – หลังกิจกรรม 
             
 ทั้งนี้    ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๒๙   มกรำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 


