
 
 

   

 
 

คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี  ๖๗๙  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
 
     ดวยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําโครงการทัศนศึกษา โดยกําหนดเปนกิจกรรม
บังคับเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสรางเสริมประสบการณตรงเพ่ิมเติมความรูจากใน
หองเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวางโดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาว ปละ ๑ 
ครั้ง กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จึงไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู
นอกสถานท่ี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณนอกหองเรียน   ซ่ึงในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ จัดใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูความมหัศจรรยของวิทยาศาสตร เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียน
สนุกกับการคนพบ และการเรียนรูตลอดชีวิต ณ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ พิพิธภัณฑพระรามเกา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

 คณะกรรมการอํานวยการ 

นายประจวบโชค   สรอยสม  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก   ธรรมิภักดิ์  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.สมรักษ   แทนลาน  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นายสาธิต   แสงปยะ   รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร   วงษแหยม   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล   อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา   อิสสอาด   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปลื้ม   ปรีชา    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร   สมสืบ   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล                   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 

หนาท่ี  ๑.  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานใหเปน ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

 นายปลื้ม   ปรีชา    ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางพรรณี   เกตุถาวร   ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวนัฐพร   ภูวงษ   คร ู   กรรมการ 
นางสาวศุภศิริ   สอนสิทธิ์   ครูผูชวย   กรรมการ 



~ ๒ ~ 
 

นางสาวกัญญารัตน   ศิลาแยง  คร ู   กรรมการ 
นายรัชชุพงษ   แกวจันทร   ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นายทรรศนันท   อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑.  วางแผนดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
๒.  ควบคุมติดตามการดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

คณะกรรมการฝายการเงิน 

นางพรรณี   เกตุถาวร   ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นายภูวดล   สําล ี   คร ู   กรรมการ 
นายทรรศนันท   อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑.  เบิกจายเงินตามโครงการ และจัดเตรียมเอกสารสําหรับการเบิกจายเงินตามโครงการ  
๒.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

นางสาวนัฐพร   ภูวงษ   คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ   กันหาจันทร คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑.  ติดตอประสานงาน ดูแล อาหารและเครื่องดื่มของครูและนักเรียนตลอดกิจกรรม 
๒.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมนักเรียนประจํารถ 

  รถคันท่ี ๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

นายภูวดล   สําล ี   คร ู

  รถคันท่ี ๒ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

นางสาววิชญาพร   อุนมี   คร ู

นายกันตภน   วาทะพุกกณะ  ครูผูชวย 

  รถคันท่ี ๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๓ 

นางสาวจุฑามาส   จันทรมณี  คร ู
นางสาววรางคณา   พิณสามสาย  ครูผูชวย 

  รถคันท่ี ๔ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๔ 

นายศักรินทร   วงษแหยม   ครู ชํานาญการพิเศษ 
นางสาวนัฐพร   ภูวงษ   คร ู

  รถคันท่ี ๕ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๕ 

นางพรรณี   เกตุถาวร   ครู ชํานาญการ 
นางสาวกัญญารัตน   ศิลาแยง  คร ู

  รถคันท่ี ๖ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๖ 

นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล  ครู ชํานาญการ 



~ ๓ ~ 
 

นางสาวศุภศิริ   สอนสิทธิ์   ครูผูชวย 

  รถคันท่ี ๗ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๗ 

นายรัชชุพงษ   แกวจันทร   ครู ชํานาญการ 
นางสาวประดับภรณ   กันหาจันทร คร ู

  รถคันท่ี ๘ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๘ 

นายทรรศนันท   อุดมฤทธิ์  คร ู
นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย  คร ู

หนาท่ี   ๑.  รับลงทะเบียนนกัเรียนและ สํารวจความเรียบรอยของการแตงกายของนักเรียน 
           ๒.  สํารวจจํานวนนักเรียนกอนข้ึนลงรถทุกครั้ง 
 ๓.  ควบคุมดูแลนักเรียนใหอยูในความเรียบรอยและปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

นางสาวศุภศิริ   สอนสิทธิ์   ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
นายกันตภน   วาทะพุกกณะ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.  บันทึกภาพกิจกรรมตางๆตลอดกิจกรรม 
 ๒.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางสาวกัญญารัตน   ศิลาแยง  คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย  คร ู   กรรมการ 
นางสาววรางคณา   พิณสามสาย  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.  จัดทํา แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
๒.  สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ   

คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 

นายรัชชุพงษ   แกวจันทร   ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาววิชญาพร   อุนมี   คร ู   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล  ครู ชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.จัดเตรียมยา อุปกรณปฐมพยาบาล ดูแลและใหความสะดวกแกนักเรียนท่ีเจ็บปวยระหวางการจัดกิจกรรม 
 
  

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการฝายตางๆท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
เสียสละเพ่ือใหบังเกิดผลดีแกโรงเรียนและราชการสืบไป 

 
            สั่ง   ณ   วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        
 

       (นายประจวบโชค  สรอยสม) 
                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 


