
 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่78 /๒๕๖๖ 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
-------------------------------------------------                   

ด้วยงานโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะนำนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/๑, 5/๑ และ 6/๑ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๙๓ คน   
ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น
กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและสัตว์น้ำ ศึกษาศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 5  แหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้อื่น ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอำนวยการ 

 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 นางสาววนิดา  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 
กรรมการและเลขานุการ 

  

  หน้าที่    ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  ด้วยความเรียบร้อย 
 
 

 
 



 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  
 นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ 
 นายศิวกร  กรึงไกร 
 นายเสกสรรค์   สุขมา 
 นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ 
 นางสาวณัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด 
 นายชยกร  อมรเวช 
 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล 
 นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 
 นายภูวดล  สำล ี

 รองผู้อำนวยการ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ครู  
 คร ู  
 ครู  
 ครู   
 คร ู 
 คร ู
 คร ู
 คร ู
 ครู ชำนาญการ 

    ประธานกรรมการ 
    รองประธานกรรมการ   
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการ  
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการและเลขานุการ 
 

     หน้าที่   ๑. วางแผนดำเนินการ จัดเตรยีมเอกสารการดำเนินการ  
      ๒. ประสาน ติดต่อการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร ยานพาหนะเดินทาง และวิทยากร 
      ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของโครงการและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 
      ๔. ประสานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 นายเสกสรรค์  สุขมา 
 นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ 
 นายชยกร  อมรเวช 

 ครู  
 ครู  
 คร ู

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  
    ผู้ชว่ย 
 

     หน้าที่   ๑.  จัดทำใบลงเวลาของนักเรียน  
                ๒.  รับลงทะเบียน เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ 

คณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียน 
รถคันที่ ๑ 
นายภูวดล  สำลี  
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ 
 นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ 
 นายศิวกร  กรึงไกร 
 รถคันที่ ๒ 
 นายชยกร  อมรเวช 
 นายเสกสรรค์  สุขมา 
 นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์
 

  
 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 คร ูชำนาญการพิเศษ   
 คร ู
 คร ู
    
 คร ู 
 คร ู 
 คร ู

    
    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า   
    ผู้ชว่ย 
    ผู้ชว่ย 
    ผู้ชว่ย 
     
    หัวหน้า  
    รองหัวหน้า 
    ผู้ชว่ย 

-๒- 



 
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล 
นางสาวณัฐฏาภรณ์  ใหญ่ยอด                      

  

คร ู
คร ู

 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

หน้าที่   ๑.  ควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย     
                     ๒.  เป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรม หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในระหว่างการเข้าค่าย 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 
 นายชยกร  อมรเวช 

 ครผูู้ช่วย 
 คร ู

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  

 

หน้าที่   บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนในกำหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 นางสาวณัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด 
 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  

 คร ู
 คร ู 

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  

 

หน้าที่  ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างจัดกิจกรรม 
          2. เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลครู นักเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรม 

 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 

 นายศิวกร  กรึงไกร 
 นายชยกร  อมรเวช  
 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล 

 ครู  
 ครู  
 ครู  

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  
    ผู้ชว่ย 
    

หน้าที่   ๑.  จัดทำ แจก เก็บแบบประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของงาน 
           ๒. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรวบรวมรูปเล่มจำนวน 3 เล่มเสนอ 
คณะกรรมการอำนวยการ 

 
           ทั้งนี้ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ  และเต็มกำลัง
ความสามารถ  ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ  เพ่ือบังเกิดผลดีแกน่ักเรยีนและทางราชการสืบไป 
 
                   สั่ง   ณ   วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 

 

-๓- 



 
กำหนดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ  

  ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน 5  
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ ๒ - ๓  มีนาคม  256๖ 
****************************************************** 

วันที่ ๒ มีนาคม 256๖ 
06.00 น.                 :   รบัรายงานตัว 
06.๓0 น.                 :   ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
10.๓๐ น.                 :   เดินทางถึงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี  
๑๐.๓0-1๐.๔๐ น.       :   รบัประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔0-1๒.๐0 น.       :   เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี 
12.00-13.00 น.       :   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
1๓.๐0-1๓.๓0 น.       :   เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
13.๓0-1๔.๓0 น.       :   กจิกรรมศึกษาเรียนรู้ของอุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
1๔.๓0-1๕.๐0 น.       :   เดินทางไปยังอาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน 5 
1๕.๐0-1๖.๐๐ น.       :   พักรับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย 
1๖.๐0-1๗.๓0 น.       :   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชายหาด  
1๗.๓0-1๘.00 น.       :   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
1๘.๐0-18.๓0 น.       :   รบัประทานอาหารเย็น  
18.๓0-๑๙.00 น.       :   กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
1๙.๐0-๒๒.๐0 น.       :   กจิกรรมฐาน STEM , การแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม  
                                 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปกิจกรรม  
2๒.๐0 น.                 :   พักผ่อน   

วันที่ ๓  มีนาคม 256๖ 
06.30-08.00 น.       :   กจิกรรมนักสืบชายหาด (ศึกษาระบบนิเวศชายหาด) 
08.00-09.00 น.       :   รบัประทานอาหารเช้า 
09.00-๑0.00 น.       :   สรุปกจิกรรม และทำแบบประเมินค่าย 
๑๐.๐0-๑๐.๓0 น.       :   ออกเดินทางจากที่พัก   
๑๐.๓0-1๒.๐๐ น.       :   เดินทางไปยังเขาช่องกระจก ชมเขาช่องกระจก 
12.00-13.00 น.       :   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
1๓.๐๐-1๔.๓0 น.       :   ชมตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม 
1๔.๓0-1๗.๐0 น.       :   ถงึโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยสวัสดิภาพ 

********************************************************************************************* 
หมายเหตุ  :  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 


