
 

 ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๓๗๕/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร  ส ำนักงำนเขตหนองแขม  กรุงเทพมหำนคร 

------------------------------------------------------ 

ด้วยส ำนักงำนเขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร ก ำหนดกำรกำรศึกษำดูงำนกำรจัดระบบกำรเรียน              
กำรสอนแบบบูรณำกำร เพ่ือให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ิมพูนเทคนิค กลยุทธ์ วิธีกำร
ปฏิบัติงำน ให้มีคุณภำพมำกขึ้น ก ำหนดกำรศึกษำดูงำนในวันพุธที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียน              
บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 

๒. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์    รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
๔. ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๖. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๗. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๘. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม         ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๙. นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 

 

หน้าที่   ก ากับ ดูแล  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค ์

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์      รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ     รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยเกษม  เมำลิทอง     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕. นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
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๖. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๗. นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๘. นำงสำวชญำภำ ลวีรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๙. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๑. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
๑๒. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชยั  ครู    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  คร ู   กรรมกำร 
๑๕. ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หนำ้ที ่ ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

     อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นำยเกษม  เมำลิทอง     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประสพชัย แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร  
๔. นำยธวชั วงศ์สุวัฒน์    คร ู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมกำร 
๖. นำยวีรวัฒน ์ ลงผิว   ครู    กรรมกำร 
๗. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ   ครู    กรรมกำร 
๘. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ   ครู    กรรมกำร 
๙. นำยณัฐวุฒิ  สำยันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๒. ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓. นำยพรพิชิต  พรรณบัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๕. นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๖. นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
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๑๙. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๒๐. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๒๑. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
๒๒. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร  
๒๓. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี   คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมสถำนที่ ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมรับคณะศึกษำดูงำน  
๒. จัดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ ใช้เป็นสถำนที่รับกำรศึกษำดูงำนให้สวยงำม เป็นระเบียบ 

     เรียบร้อย ดังนี้  

➢ ท ำควำมสะอำด ประดับตกแต่งให้สวยงำม 

➢ จัดโต๊ะรับลงทะเบียน จ ำนวน ๒ ชุด   

➢ จัดโต๊ะแสดงเกียรติประวัติและเกียรติยศของโรงเรียน ๑ โต๊ะ  

➢ จัดโต๊ะคณะศึกษำดูงำน  

➢ จัดประดับ ตกแต่งเวทีให้สวยงำม  

➢ จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง น้ ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ๑ ชุด  

➢ จัดเตรียมโต๊ะส ำหรับคณะศึกษำดูงำน จ ำนวน ๔๐ โต๊ะ เก้ำอ้ี ๘๐ ตัว  
      คลุมผ้ำตกแต่งให้สวยงำม 

➢ ประกอบ backdrop แสดงผลงำนรำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน ๕ ด้ำน  

➢ ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องน้ ำให้สะอำด สวยงำม และมีผู้ดูแลตลอดงำน 
๓. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 

๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   คร ูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   คร ูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร  

๔. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินท์   ครู    กรรมกำร 

๕. นำงสำวพัชญมนฑ์  ทิพย์สงค์   ครู    กรรมกำร  

๖. นำงสำวพิชำมณชุ์  กุศล   ครู    กรรมกำร 

๗. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู    กรรมกำร 

๘. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย   คร ู             กรรมกำร 

๙. นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข   ครู            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน และให้ค ำแนะน ำข้อมูลกับผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน 
๒. จัดเตรียมของที่ระลึกส ำหรับมอบตัวแทน  
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๓. ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือคณะศึกษำดูงำน 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการเตรียมข้อมูลและเอกสาร 
๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยปลื้ม ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์  คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ   คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๗. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๘. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี   คร ู   กรรมกำร 
๙. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่   คร ู   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวพิชำมณชุ์  กุศล   ครู    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวภริตำ  โอชำรส   คร ู   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร  
๑๔. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวศุภศิริ  สอนสิทธิ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. รวบรวมข้อมูล/เอกสำร กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร        
 ๒. ตรวจสอบกำร จัดวำงเอกสำรให้สวยงำม 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์  
๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวเมธำวี  จันทร์ประภำ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร  
๖. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ    ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
 ๒. จัดท ำป้ำยต้อนรับคณะศึกษำดูงำน  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
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๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน   ครู    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวตลอดกำรศึกษำดูงำน  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำรศึกษำดูงำนลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอวีดิทัศน์ 
๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ   คร ูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน             คร ู               รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง   ครู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น   ครู    กรรมกำร 
๕. นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๖. นำยพิทยำ  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๗. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียม VTR แนะน ำโรงเรียน และเรียบเรียงสคริปต์/VTR น ำเสนอผลงำนปีกำรศึกษำ  
     ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

๒. ควบคุม ก ำกับดูแล กำรน ำเสนอวีดิทัศน์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

 

 
ยินดีต้อนรับ 

คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จำก ส ำนักงำนเขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร  

วันพุธที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

ณ  โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   คร ูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยภูวดล ส ำลี    ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยปลื้ม ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีกำรในกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน และด ำเนินกำรอื่น ๆ บนเวที  
๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรด ำเนินกำรบนเวที  
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงศักยภาพนักเรียน 
๑. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวภริตำ  โอชำรส  คร ู               รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔. นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                          ครู ช ำนำญกำร              กรรมกำร 
๕. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
๗. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
๘. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. ฝึกซ้อมและแสดงนำฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสำกล และภำษำต่ำงประเทศของนักเรียน ดังนี้  

  ➢ กำรแสดงต้อนรับ ชุด “LOVE DESTINY บุพเพสันนิวำส” 
    กำรบรรเลงดนตรีไทย 

       กำรแสดงนำฏศิลป์ ชุด “ระบ ำรำชำวดี” 
       กำรแสดงวงขลุ่ยทิพย์        

      กำรแสดงวงดนตรีร่วมสมัย  
๒. จัดเตรียมเครื่องแต่งกำยนักแสดง และท ำวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง  
๓. ควบคุม ล ำดับขั้นตอนกำรแสดง  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   ครู              ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงพรรณี  เกตุถำวร    คร ูช ำนำญกำร         รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี   ครู ช ำนำญกำร       กรรมกำร  
๔. นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง   ครู              กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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หน้ำที่  ๑. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในวันศึกษำดูงำน  
๒. จัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน หรือหลักฐำนต่ำง ๆ ด้ำนกำรเงิน และรำยงำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์   คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์    ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส   ครู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู    กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร   ครู    กรรมกำร 
๖. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์   ครู    กรรมกำร 
๗. นำยธวชั  วงศ์สุวัฒน ์   ครู    กรรมกำร 
๘. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  คร ู   กรรมกำร 
๙. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชยักุล  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวญดำ แก้วพำนิชย์   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน ให้พอเพียงคณะศึกษำดูงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นำยอัศวิน ศรีบัว    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยวีนัส เกิดแก่น    ยำม    กรรมกำร  
๔. นำยปรีชำ อยู่คง    ยำม    กรรมกำร  
๕. นักศึกษำวิชำทหำร       กรรมกำร  
๖. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ๑. จัดสถำนที่จอดรถให้กับคณะกรรมกำรและผู้มำร่วมกำรศึกษำดูงำน บริเวณด้ำนหน้ำหอประชุมเฉลิม 
      พระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  

๒. ประชำสัมพันธ์สถำนที่จอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้ำอำคำร ๔ สนำมปูนด้ำนทิศเหนือ              
    ของโรงเรียน และโรงจอดรถด้ำนเหนือติดรั้วโรงเรียน  
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๓. จัดนักศึกษำวิชำทหำรจ ำนวน ๕ นำย เป็นจรำจรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในวันศึกษำดูงำน  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๑. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์   ครู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
๕. นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
๖. ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
๗. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๘. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๙. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร           ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. ด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้ำห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
๒. ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองคณะศึกษำดูงำน ครู และผู้ร่วมงำนทุกคน มีบุคคลที่มีควำมเสี่ยง หรือ  
    มีอำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรโรคโควิด ๑๙ ให้ประสำนกับโรงพยำบำลบำงปะอินทันที  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์   ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยชยกร  อมรเวช             ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมินผล สรุปจัดท ำรำยงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ทั้งนี้   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละและรับผิดชอบเพ่ือให้บังเกิด 
ผลดีต่อรำชกำร 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

    (นายประจวบโชค สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 



 

      

ก าหนดการศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
ส านักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม เวลา (นาที) 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. -  กำรแสดงต้อนรับ ชุด “LOVE DESTINY บุพเพสันนิวำส” 

   (รับประทำนอำหำรว่ำง) 
๑๐ 

๐๙.๒๐ - ๑๐.๒๐ น. -  นำยประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”       
   กล่ำวต้อนรับ  
-  แนะน ำกลุ่มคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
-  เรียนเชิญประธำนโครงกำรฝึกอบรม ฯ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์กำรศึกษำดูงำน  
-  นักเรียนบรรยำยประวัติโรงเรียน 
-  น ำเสนอสรุปผลงำนของโรงเรียน 
       ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
       ด้ำนคุณภำพครู 
       ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
       ผลงำนดีเด่น 
-  นำยประจวบโชค สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน  
  “รำชำนุเครำะห์ ๑”  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

๖๐ 

๑๐.๒๐ - ๑๑.๐๐ น. -  น ำเสนอกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้ำน/แพลตฟอร์ม  
   Racha1-online 

๔๐ 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๐ น. -  กำรซักถำม – ตอบ  (ประเด็นที่สงสัย) 
-  มอบของที่ระลึก 

๔๐ 

๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น. -  รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
     กำรบรรเลงดนตรีไทย 
     กำรแสดงนำฏศิลป์ ชุด “ระบ ำรำชำวดี” 
     กำรแสดงวงขลุ่ยทิพย์     
     กำรแสดงวงดนตรีร่วมสมัย  

๖๐ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป -  เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น พระรำชวังบำงปะอิน   
 

   หมำยเหตุ   - ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

       - กำรแต่งกำย เสื้อกีฬำใหม่  กำงเกง/กระโปรงสุภำพ 
 

 


