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                                            คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ที่  ๒๒ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการนํานักเรียนไปเขาคายวิทยาศาสตรอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

………………………………………………………..... 
             ดวยงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กลุมบริหารวิชาการ รวมกับกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร    
โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห  ๑” จะจัดนํานักเรียนช้ัน ม.๔ จํานวนนักเรียนทั้ งสิ้น ๑๐๐  คน   
ไปเขาคายวิทยาศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในวันเสารที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๓            
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูเก่ียวกับวิทยาศาสตรจาก    
แหลงเรียนรูภายนอก ตลอดจนเปนการพัฒนา สงเสริมความรู  ความสามารถและนําทักษะสิ่งที่ ไดรับ             
ดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใช ให เ กิดประโยชนในชีวิตประจําวัน ปลูกฝงจิตสํานึกแหงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 
 
                                          คณะกรรมการอํานวยการ 

นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
นายวิทิต   บัวประเสริฐ  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม   เมาลทิอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร       วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสยุมพร         นาคจรญู  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
นายศุภมงคล   อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายปลื้ม           ปรีชา   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
วาที่ ร.ต.สมรักษ   แทนลาน  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

หนาที่   วางแผนดําเนินการ ประสานงาน อํานวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผล  การดําเนินงานใหเปนไป 
           ดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการดาํเนินงาน   

นางกษิรา      ละออ   ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นาย ศักรินทร   วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางจิตรสมา    สมงาม   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ  สายจันดี   ครู    กรรมการ 
นางสาวพิมพธาดา  จํานงคบุญรัตน ครู    กรรมการ 
นายภูวดล   สําล ี   ครู    กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   ครู      กรรมการ 

 



๒ 

 

นายศิวกร   กรึงไกร   ครู    กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด  ครู    กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร  ครู    กรรมการ 
นางสาวศิรินภา   มลุาลินน  ครู    กรรมการ 
นายเสกสรรค     สุขมา   ครูผูชวย           กรรมการ                                
นางสาววิจิตรา   ออนสกลุ  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ  ทิพยสงค  ครูผูชวย    กรรมการ 
นายเกียรติศักด์ิ   กันนิดา   ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวรัชชุดา  ไวยมาลา   นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นางสาวจิฬาภรณ  ทํานาเมือง  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน  ครู               กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ๑. วางแผนดําเนินการ จัดเตรียมเอกสารการดําเนินการ             
         ๒. ประสาน ติดตอการจัดสถานที่ อาหาร ยานพาหนะเดินทาง และวิทยากร 
         ๓. ประชาสัมพันธช้ีแจงใหนักเรียนเห็นความสําคัญของโครงการและประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ 
         ๔. ประสานกับทุกฝายเพ่ือใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

                                             
คณะกรรมการรบัลงทะเบียน 

นางสาวอาภรณ สายจันดี  ครู   หัวหนา 
นายภูวดล    สําล ี   ครู   รองหัวหนา 
นางสาวพัชญมณฑ  ทิพยสงค  ครูผูชวย   ผูชวย 
 

หนาที่   ๑.  จดัทําใบลงเวลาของนักเรียน  
           ๒.  รบัลงทะเบียนเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ ลานพระบรมรปูรัชกาลที่ ๘ 

                                  
คณะกรรมการควบคุม ดแูลนักเรียน 

 
รถคันที่ ๑ นางกษิรา   ละออ    ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนา 
  นางสาวรัตนภรณ กาญจนพัฒน  ครู   รองหัวหนา 
  นางสาวประดับภรณ กันหาจันทร  ครู   ผูชวย 
  นางสาวพัชญมณฑ  ทิพยสงค  ครูผูชวย   ผูชวย 

 
รถคันที่ ๒ นางสาวอาภรณ  สายจันดี   ครู   หัวหนา 
  นายภูวดล   สาํลี    ครู   รองหัวหนา 
  นางสาวศิรินภา  มุลาลินน   ครู   ผูชวย 
    นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา   ครูผูชวย   ผูชวย 
หนาที่  ๑.  ควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียนใหเปนไปดวยเรียบรอยและปลอดภัย     
          ๒.  เปนที่ปรึกษาการทํากิจกรรม หรือรวมแกไขปญหาใหกับนักเรียน ในระหวางการเขาคาย 



๓ 

 

 
คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน 

  นางสาวพิมพธาดา  จํานงบุญรัตน     ครู    หัวหนา 
  นางสาวสุวรรณา    สุดปรึก  ครู    รองหัวหนา 
  นายกิตติศักด์ิ        กันนิดา  ครูผูชวย    ผูชวย 
หนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจาย จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ 
 

คณะกรรมการฝายรบัสมัครและจัดเตรยีมเอกสาร 
 นายศิวกร  กรงึไกร   ครู    หัวหนา 

นายเสกสรร   สุขมา   ครูผูชวย    รองหัวหนา 
 นางสาววิจิตรา  ออนสกุล   ครูผูชวย    ผูชวย 
  นางสาวรัชชุดา  ไวยมาลา   นักศึกษาฝกประสบการณ  ผูชวย  

นางสาวจิฬาภรณ  ทํานาเมือง  นักศึกษาฝกประสบการณ  ผูชวย  
  

หนาที ่  ๑. รวบรวมรายช่ือผูเขารวมกิจกรรม 
๒. จัดพิมพและตรวจทานรายช่ือนักเรียนที่รวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารที่ใชในกิจกรรมคายในครั้งน้ีใหเรียบรอย  

                   
             คณะกรรมการฝายสรปุและประเมินผล 

           นางสาวรัตนาภรณ  กาญจนพัฒน          ครู                                     
           นางสาววิจิตรา      ออนสกุล               ครูผูชวย 
           นางสาวศิรินภา    มลุาลินน                 ครูผูชวย 

   
 หัวหนา 
 ผูชวย 
 ผูชวย 
 

หนาที่   ๑.  จัดทําแบบประเมินผลตามจุดมุงหมายของงาน 
          ๒.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งรวบรวมรูปเลมจํานวน 3 เลมเสนอ 
          คณะกรรมการอํานวยการ 

             ทั้งน้ีใหผูที่ไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี 
ตอโรงเรียนและทางราชการสืบไป 

                      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                                                        (นายประจวบโชค  สรอยสม) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 


