
 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที่  ๕๑๖/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว                   

และการบริการ  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
-------------------------------------------------------------------- 

              ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรมการแนะนำและการสร้าง             
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว                   
และการบริการของประเทศไทย กำหนดการจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๒๐ น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

    เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 วา่ที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 วน่างสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายสาธิต  แสงปิยะ 
 นายศักรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นางนงพงา  อิสสอาด 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นางสาวสมาพร สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   

หน้าที่   ๑.  ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
           ๒.  กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
      

                                                  คณะกรรมการดำเนินงาน    
ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล 

คร ูชำนาญการ 
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

นายพรีะศลิป์  เอกฐิน 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น 

ครู  
ครู  
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

 



 -๒- 

นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
 

คร ู
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑.  วางแผน ดำเนินการ ในการดำเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 
          

                                                  คณะกรรมการฝา่ยสถานที่ 
นายเกษม  เมาลิทอง คร ูชำนาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ                               รองประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                            

คร ูชำนาญการ 
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา   

คร ู
คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.ฮาซนั  เดชเสถียร ครผูู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์                        ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว           กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี         คร ูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมกับการจัดกิจกรรม  
๒. จัดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  
    ดังนี้  

➢ ทำความสะอาดพ้ืน ห้องน้ำ ให้สะอาด 
➢ จัดโต๊ะรับลงทะเบียน จำนวน ๒ ชุด  
➢ จัดโต๊ะ และเก้าอ้ี สำหรับวิทยากรบนเวที  จำนวน ๑ ชดุ  
➢ จัดโต๊ะหมู่บูชา เตรียมเทียน ธูป ชนวนจุดเทียน และโพเดียม 
➢ จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงาม  
➢ จัดโต๊ะสำหรับวางอาหารว่าง น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๑ ชุด  
➢ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับนักเรียนทีเ่ขา้อบรม จำนวน ๖๖ คน คลุมผ้าตกแต่งให้สวยงาม 
➢ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำให้สะอาด สวยงาม และมีผู้ดูแลตลอดงาน 

๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

                                              คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นายพีระศิลป์  เอกฐิน                     ครู                                       ประธานกรรมการ 
              นายภาณุพันธ์  จนัทร์หอม                คร ู                                      รอง ประธานกรรมการ 
              นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น              คร ู                                                                   กรรมการ 
              นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์            ครู                                       กรรมการ 
              นางสาวพัชรี  บัวอาจ                    ครู                               กรรมการและเลขานุการ 



 -๓- 
 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา  
 ๒. จัดทำป้ายการจัดกิจกรรม  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
    นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู     ประธานกรรมการ 
    นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู     รองประธานกรรมการ                          
    นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู     กรรมการ 
    นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครผูู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการศึกษาดูงาน  
๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการศึกษาดูงานลงในเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

                                                  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                    ครู ชำนาญการ 
นายภูวดล  สำลี                              ครู  
 

   ประธานกรรมการ 
   กรรมการ 

หน้าที่   ๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการในการอบรม และดำเนินการอืน่ ๆ บนเวที  
           ๒. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
นางสาวอริยา  กันทะวงค์                   ครู ชำนาญการ       
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                        ครู  
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา              ครผูู้ช่วย 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์                 คร ู
 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.  จัดเตรียมอาหารว่าง  เครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร  
          ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ                  
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพฤหสับดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 



 -๔- 
                  

คณะกรรมการดูแล ควบคุมนักเรียน 
                                      ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 

  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕     

เวลา                ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
๑๒.๕๐ น. - ๑๓.๔๐ น. 
 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                 ครู ชำนาญการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์                 ครู  
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                 ครู  
นายชยกร  อมรเวช                        คร ู

 รบัรายงานตัว
นักเรียนเวลา  
๑๒.๕๐ น.  

๑๓.๔๐ น. - ๑๔.๓๐ น. นางสาวพรทิพย์  อุดร                     ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                   คร ู 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์      คร ู 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์           ครอัูตราจ้าง  
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย          ครผูู้ช่วย 

  

๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 
 

นางสาวกัญญชัญญ์  เหมือนเตย          ครู ชำนาญการ   
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี              คร ู 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                ครู  
นายภานุพันธ์  จันทร์หอม                ครู  
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง               ครผูู้ช่วย  

  
 
 

     

หน้าที ่ ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าอบรม 
         ๒. ตรวจสอบจำนวนนกัเรียนที่เข้าเรียนตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
         ๓. ติดตาม ควบคุมดูแลการเข้าอบรมของนักเรียน และสรุปรายงานผล  
                                           

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำใบลงเวลาเข้าอบรม 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู ประธานกรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หนา้ที ่ ๑. จัดทำใบลงเวลาสำหรับครูและนักเรียน          
         ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล คร ู ประธานกรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                                         

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 
 



 -๕- 
 

หนา้ที ่ ๑. จัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   
             แผนการเรียนคณิต – ภาษา,  ศิลป์ - ญี่ปุ่น, ศิลป์ - จีน, ศิลป์ - เกาหลี  จำนวน ๔๘ คน 
             และคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน ๑๘ คน 
         ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
     นางสาวภิรมย์พร  ใจหนกัแน่น       ครู    ประธานกรรมการ 
     นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์        ครู    รองประธานกรรมการ  
     ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร        ครผูู้ชว่ย   กรรมการ  
     นายธรรมนูญ  ระวังใน        ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                 ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ดำเนินการติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
๒. ดำเนินการตรวจคัดกรองคณะครู และนักเรียนทุกคนที่เข้าอบรม 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
    นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  ครู    ประธานกรรมการ  
    นางสาวกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู    รองประธานกรรมการ  
    นายชยกร  อมรเวช             ครู    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ดำเนินการประเมินผล สรุปจัดทำรายงาน  
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

              ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพ่ือบังเกิด 
   ผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ 

                          สั่ง   ณ   วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

                                                 
                                                                        

              (นายประจวบโชค  สร้อยสม)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๖- 
 
 

      

กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ   
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. -  พิธีกรกล่าวต้อนรับ  

-  เรียนเชิญ ดร. สิริวุฒิ  รัศมีฉาย ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชา 
   การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  วิทยาลัยการท่องเที่ยว  
   การบริการและกฬีา มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวแนะนำ คณาจารย์  
   นักศึกษา และการจัดกิจกรรม 
-  นายประจวบโชค สร้อยสม ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”       
   กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม 
-  มอบของที่ระลึก/ถ่ายรูป 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๒๐ น. -  ดำเนินการจัด “กิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   การท่องเที่ยวและการบริการ”  โดยคณาจารย์และนักศึกษา 
-  ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ 

 

 
 

  หมายเหตุ   - กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
        - การแต่งกาย  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุดนักเรียน  คุณครูชุดผ้าไทย 
 
 


