
 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่ ๕๓/๒๕๖๖ 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
-------------------------------------------------                   

ด้วยงานโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จะนำนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑, ๒/๑ และ ๓/๑ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๗ คน   
ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคนและผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอำนวยการ 

 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายสาธิต  แสงปิยะ 
 นายศกัรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นางนงพงา อิสสอาด 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
คร ูชำนาญการพิเศษ 
คร ู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 
 

 ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 
 นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  
 นางสาวนาฏศลิป์ คชประเสริฐ 
 นางสาวศิรินภา มุลาลินท์ 
 นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา 
 นายพิทยา  ขุนน้อย 
 นายภูวดล  สำล ี

 รองผู้อำนวยการ 
 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการ 
 คร ูชำนาญการ  
 ครู ชำนาญการ 
 ครู   
 คร ู 
 ครผูู้ช่วย 
 คร ูชำนาญการ 

    ประธานกรรมการ 
    รองประธานกรรมการ   
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการ  
    กรรมการ 
    กรรมการ 
    กรรมการและเลขานุการ 
 

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

คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  
 นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ 

 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการ 

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  
    ผู้ชว่ย 
 

     หน้าที่   ๑.  จัดทำใบลงเวลาของนักเรียน  
                ๒.  รับลงทะเบียน เริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ 

คณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียน 
รถคันที่ ๑ 
 นายภูวดล  สำล ี 
 นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ 
 นางสาวศิรินภา มุลาลินท์ 
 นายพิทยา  ขุนน้อย 
 รถคันที่ ๒ 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ 
 นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ 
 นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา                      

  
 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการ 
 คร ู  
 ครผูู้ช่วย 
    
 คร ูชำนาญการ 
 คร ูชำนาญการ 
 คร ูชำนาญการ 
 คร ู

    
    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า   
    ผู้ชว่ย 
    ผู้ชว่ย 
     
    หัวหน้า  
    รองหัวหน้า 
    ผู้ชว่ย 
    ผู้ชว่ย 

 

-๒- 



 

-๓- 

 
     หน้าที่   ๑.  ควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับ ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย     
                               ๒.  เป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรม หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในระหว่างการเข้าค่าย 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายพทิยา  ขุนน้อย 
 นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา 

 ครผูู้ช่วย 
 คร ู

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  

 

หน้าที่   บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนในกำหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 นางสาวศิรินภา มุลาลินท์  
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  

 คร ู
 คร ูชำนาญการ 

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  

 

หน้าที่  ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างจัดกิจกรรม 
          2. เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลครู นักเรยีน ในระหว่างการจัดกิจกรรม 

 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 

 นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  
 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 

 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการ 
 ครู  

    หัวหน้า 
    รองหัวหน้า  
    ผู้ชว่ย 
    

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

 
           ทั้งนี้ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ  และเต็มกำลัง
ความสามารถ  ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ  เพ่ือบังเกิดผลดีแกน่ักเรยีนและทางราชการสืบไป 
 
                   สั่ง   ณ   วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
                                                                      (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ 
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนและผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ 

ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์  256๖ 

********************************************** 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 256๖ 
06.00 น.           :  รับรายงานตัว 
07.00 น.           :  ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน  “ราชานุเคราะห์ ๑” 
09.00 น.           :  เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
09.30 - 10.00 น.          :  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและระบบนิเวศน้ำกร่อย  
10.00 - 10.30 น.          :  ลงเรือ ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน 2 ฝั่ง ปากอ่าวไทยตอนใน 
๑0.30 - 11.00 น.          :  ล่องเรือแวะให้อาหารลิงแสม 
11.00 - 11.45 น.          :  ปลูกป่าชายเลน บรเิวณพ้ืนที่งอกในทะเลและป่าเสื่อมโทรม 
11.45 - 12.15 น.          :  เล่นสกีกระดานเลน 
12.45 - 13.00 น.          :  เดินทางกลับเข้าสู่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
13.00 - 14.00 น.          :  รับประทานอาหารมื้อกลางวันและทานอาหารว่าง 
14.00 - 17.00 น.          :  กิจกรรมฐาน 
17.00 - 18.30 น.          :  รับประทานอาหารมื้อเย็น 
18.30 - 20.00 น.          :   ขึ้นรถเดินทาง ชมหิ่งห้อยและการเค่ียวน้ำตาลมะพร้าว  
                                             จังหวัดสมุทรสงคราม  
20.00 - 20.30 น.          :  เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
20.30 – 2๒.๐๐ น.          :  สรุปกิจกรรม /นัดหมาย/พักผ่อน 
 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๖ 
07.30 – 08.30 น.          :  รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.30 น.          :  กิจกรรมกลุม่ 
09.30 – 10.30 น.          :  กิจกรรมจิตอาสา  
10.30 – 11.30 น.               :  ไหว้พระหลวงพ่อบ้านแหลม 
11.30 – 13.00 น.          :  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.          :  สรุปกิจกรรม ทำแบบประเมินค่าย 
14.30 น.                            :  ถ่ายภาพที่ระลึก 
15.00 น.                    :  เดินทางออกจากสมุทรสงคราม 
18.00 น.                    :  ถึงโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยสวัสดิภาพ 

  
หมายเหตุ     :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


