
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่ ๓๘๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

.......................................................................... 
 

 ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ได้กำหนดโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัด
นครนายก และโรงเรียนกบินทร์บุรีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับโรงเรียนที ่ประสบ
ความสำเร็จในการจัดการศึกษา และนำความรู้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค   สร้อยสม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นายเกษม   เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล          ครู ชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าที ่ กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ     
ในการปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์  

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
นายศักรินทร์    วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางสาวจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   กรรมการ 
นายศิวกร กรึงไกร  คร ู   กรรมการ 

 



๒ 
 

นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ วางแผนการดำเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวภริตา โอชารส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
          ๒. รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
          ๓. แจกเอกสารและสรุปจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
          ๔. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
     นางสาวอริยา  กัณทะวงค์   ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวนัฐพร ภูวงษ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี  คร ู   กรรมการ 
  นายชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการ 
  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. วางแผน จัดเตรียม บริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม แก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการ 
          ๒. ประสานงานด้านสวัสดิการกับผู้เกี่ยวข้อง 
          ๓. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๓ 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
  นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง    สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมยาและเครื่องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ 
         ๒. ปฐมพยาบาลและดูแลผู้เข้าร่วมโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น 
         ๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
  นายศิวกร   กรึงไกร  คร ู   ประธานกรรมการ 
     นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   กรรมการ 
  นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     นายอรรคพล เรืองจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
                    นายจตุพล   แสงอุทัย  ลูกจ้างประจำ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. ดูแลความเรียบร้อยและจัดหารถยนต์ที่มีความปลอดภัย รถอยู่ในสภาพที่ดี 
         ๒. ควบคุมการเดินทางให้มีความปลอดภัย 
         ๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
     นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
     นายภูวดล สำล ี  คร ู   กรรมการ 
  นายนัฐวุฒิ สายันต ์    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอน ดำเนินการพิธีเปิด-ปิด และกิจกรรมต่างๆ 
          ๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ 
          ๓. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

 นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  นายกันตภน วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ติดต่อประสานงานสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน 
         ๒. ติดต่อสถานที่พักและทำกิจกรรม 
         ๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๔ 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
       นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอาทิตยา นาคกลั่น  คร ู   รองประธานกรรมการ 
       นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู   กรรมการ 

นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์     ครูช่วยสอน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ประสานงานเรื่องแสง เสียง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
         ๒. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
        นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
       นางสาวศุภสิร ิสอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดงาน  
          ๒. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอาภรณ์  สายจันดี    ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวปัทมา  กรีถาวร  คร ู   กรรมการ 
  นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง รายงานการใช้ 
             งบประมาณ 
         ๒. จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับสถานที่ศึกษาดูงาน 

         ๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ 
  นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู   กรรมการ 
  นางวรรณวรางค์  ทะนงสุทธิ์  คร ู   กรรมการ 



๕ 
 

  นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
  นายภูวดล  สำลี  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนปภา  ไต่เป็นสุข  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายพิทยา  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายนัฐวุฒิ  สายันต ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายกันตภน  วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาศึกษาดูงาน และการนันทนาการภาคกลางคืน 
         ๒. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล 
  นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ประเมินผลการจัดการการศึกษาดูงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
         ๒. สรุปการอบรมเป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน ๓ เล่ม 
         ๓. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๕  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
    

                             (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
กำหนดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕      

 ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.    ลงทะเบียนหน้าป้อมยาม 
 ๐๗.๐๐ น.         เดินทางออกจากโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารว่าง (บนรถ) 
 ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.    ศึกษาดูงานโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก 
          ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ครัวไฮโดร  นครนายก 
 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    เดินทางไปโรงแรม ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๕.๑๐ - ๑๗.๐๐ น.    ถึงท่ีพัก กิจกรรมสรุปผลการศึกษาดูงาน  
 ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น 
 ๒๒.๐๐ น.                เข้านอน    
 

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕    

 ๐๖.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า  
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.    เดินทางออกจากโรงแรมไปโรงเรียนกบินทร์บุรีวิทยา จ.ปราจีนบุรี 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    ศึกษาดูงานโรงเรียนกบินทร์บุรีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน โรงแรม ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ รีสอร์ท 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    กิจกรรมล่องแก่ง โรงแรม ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ รีสอร์ท  
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    เข้าท่ีพัก โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  

 ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
            ณ ห้องประชุม Convention Hall ทวาราวดี รีสอร์ท 
 ๒๒.๐๐ น.                เข้านอน          
 

วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  

๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า  
 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.    ไหวพ้ระ วัดแก้วพิจิตร ปราจีนบุรี 
 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    เยี่ยมชม แหล่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน สวนอาหารบ้านริมน้ำ ปราจีนบุรี 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.    เยี่ยมชม แหล่งการเรียนรู้ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี   
 ๑๔.๓๐ น.                เดินทางกลับ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
 ๑๘. ๐๐. น.              ถึงโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” โดยสวัสดิภาพ        



๗ 
 

กำหนดการ 
งานมุทิตาจิต ณ ห้องประชุม Convention Hall  โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท  

 วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑๘.๐๐ น.               ครูและบุคลากร  พร้อมกันที่ห้องประชุม ทวาราวดี Convention Hall 
๑๙.๐๐ น.               เชิญครูผู้เกษียณอายุราชการขึ้นเวที  (ครูทุกท่านร่วมร้องเพลงต้อนรับ) 
๑๙.๑๐ น.               พิธีแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ 
๑๙.๓๐ น.               ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก 
๒๐.๐๐ น.               นายคมสัน เปี่ยมชูชาติ กล่าวมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 
๒๐.๒๐ น.               ผู้อำนวยการ นายประจวบโชค  สรอ้ยสม กล่าวแสดงมุทิตาจิต  

       และมอบของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  
๒๐.๓๐ น.               การแสดงจากคณะครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
๒๒.๐๐ น.               พักผ่อนตามอัธยาศัย  
    

****กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ติดต่อประสานงาน  
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ๐๙๓-๑๔๑๔๐๔๒  

 


