
 
 

 

   

 
 

คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี  6๘๘  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
 
     ดวยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําโครงการทัศนศึกษา โดยกําหนดเปนกิจกรรม
บังคับเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสรางเสริมประสบการณตรงเพ่ิมเติมความรูจากใน
หองเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวางโดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาว  
ปละ ๑ ครั้ง กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จึงไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือ
การเรียนรูนอกสถานท่ี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณนอกหองเรียน ซ่ึงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จัดใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเรื่องนาฏกรรมโขนของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ  ณ ศูนย
ศิลปาชีพเกาะเกิด ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหัศจรรยความรูควบคูความ
บันเทิง ณ ศรีอยุธยา ไลออน ปารค ตําบลหนองขนาก อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธท่ี ๑๑ 
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 
นางสุกัลยา    เสือจําศิลป  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวจันทนา   ก่ิงพุฒิ   ครู ชํานาญการ  กรรมการ 



~ ๒ ~ 
 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาววิจิตรา   ออนสกุล  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  คร ู   กรรมการ 

นายเสกสรรค   สุขมา   คร ู   กรรมการ 
  จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
     หนาท่ี   ๑. วางแผนดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

     ๒. ควบคุมติดตามการดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

คณะกรรมการฝายการเงิน 
 

  จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาววิจิตรา   ออนสกุล  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี   ๑. เบิกจายเงินตามโครงการ และจัดเตรียมเอกสารสําหรับการเบิกจายเงินตามโครงการ  
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมนักเรียนประจํารถ 

  รถคันท่ี ๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/1 

  นายเสกสรรค    สุขมา   คร ู

 

  รถคันท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/2 

  นางสุกัลยา     เสือจําศิลป  ครู ชํานาญการพิเศษ 

  นายศิวกร      กรึงไกร   คร ู

 

  รถคันท่ี 3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/3 

  นางสาวนัฏฐาภรณ   ใหญยอด  คร ู

  จาสิบเอกธนพล    สูงกลาง   คร ู

 

  รถคันท่ี 4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/4 

  นางสาวจันทนา    ก่ิงพุฒิ   ครู ชํานาญการ 

  นายสุทธิพงษ   มูลอาษา   ครู  

   

รถคันท่ี 5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/5 

  นางสาววิจิตรา    ออนสกุล  ครู  

  นางสาวทิพยสุดา  ทองมี   ครผููชวย  



~ ๓ ~ 
 
 

  รถคันท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/6 

  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู  

  นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครอัูตราจาง  

 

  รถคันท่ี 7 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/7 

  นายฉัตรดาว  ฉันทะ   คร ู

  นางสาวพิชามญชุ กุศล   ครู  

 

  รถคันท่ี ๘ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๘ 

  นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครผููชวย 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข   ครอัูตราจาง 
 

หนาท่ี  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนและ สํารวจความเรียบรอยของการแตงกายของนักเรียน 
          ๒. สํารวจจํานวนนักเรียนกอนข้ึนลงรถทุกครั้ง 
 ๓. ควบคุมดูแลนักเรียนใหอยูในความเรียบรอยและปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ ์  ครู    ประธานกรรมการ 

  นายสุทธิพงษ  มูลอาษา   คร ู   กรรมการ 
  นางสาวทิพยสุดา  ทองมี   ครผููชวย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตางๆตลอดกิจกรรม 
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝายประเมินผล 

 

นางสาววิจิตรา   ออนสกุล  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  คร ู   กรรมการ 
  นายสุทธิพงษ  มูลอาษา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี    ๑. จัดทํา แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรปุแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ   

 
คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 

นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  ครู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี   ครอัูตราจาง  กรรมการ  

นางสาวบุญเรือง สังฆศุข   ครอัูตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 
 



~ ๔ ~ 
 
หนาท่ี   ๑. หนาท่ี จัดเตรียมยา อุปกรณปฐมพยาบาล ดูแลและใหความสะดวกแกนักเรียนท่ีเจ็บปวย 
ระหวางการจัดกิจกรรม 
  

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

นายเสกสรรค   สุขมา   ครู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวเมธาวี จันทรประภา  ครผููชวย   กรรมการ  

นายศิวกร     กรึงไกร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี   ๑. หนาท่ี จัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ําดื่ม ใหกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ระหวางการจัดกิจกรรม 
 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการฝายตางๆท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
เสียสละเพ่ือใหบังเกิดผลดีแกโรงเรียนและราชการสืบไป 

 
            สั่ง   ณ   วันท่ี 27   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        
 

          (นายประจวบโชค  สรอยสม) 
                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 
 


