
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที่ 544 / 2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมโครงกำรวิทยำศำสตร์สัญจรสู่สถำนศึกษำ 

“กิจกรรมเปิดโลกดำรำศำสตร์” ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 
--------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ร่วมกับศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ  ได้ก ำหนดจัด
กิจกรรมโครงกำรวิทยำศำสตร์สัญจรสู่สถำนศึกษำ “กิจกรรมเปิดโลกดำรำศำสตร์” ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ จ ำนวน 218 คน ในวัน
พฤหัสบดีที่  8 ธันวำคม  2565  เวลำ 08.00 – 15.๓0 น. ณ โดมรำชำวดีภิรมย์   โรงเรียนบำงปะอิน    
“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภำพและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย         
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม   ผู้อ ำนวยกำร    ประธำนกรรมกำร  
2. ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร  
3. ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๔. นำยสำธิต  แสงปิยะ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๕. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๖. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
๗. นำยเกษม  เมำลิทอง        คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
8. นำงนงพงำ  อิสสอำด    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
10. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
๑1. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   คร ูช ำนำญกำร    กรรมกำร  
12. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   คร ูช ำนำญกำร    กรรมกำร  
 

หน้าที ่ ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 2. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู  ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
4. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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6. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  คร ู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
7. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู  ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
8. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู     กรรมกำร 
9.  นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู    กรรมกำร 
10. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
11. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู    กรรมกำร 
12. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู     กรรมกำร 
13. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู    กรรมกำร 
14. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู  ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ได้รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

อ ำนวยกำร 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์   คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุร ี  คร ู   กรรมกำร 
5. ว่ำที่ร.ต. ฮำซัน  เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
6. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์สุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
7. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
8. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
9. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
10. ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร 
11. นำยธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมท ำควำมสะอำดโดมรำชำวดีภิรมย์ ให้พร้อมในกำรท ำกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมเก้ำอ้ี ชุดรับแขก โต๊ะลงทะเบียน และโต๊ะส ำหรับประธำนกล่ำวเปิดบนเวที 
 3. ติดป้ำยไวนิลด้ำนหลังโต๊ะเวที 
 4. เตรียมพัดลมแอร์วำงบริเวณโต๊ะรับแขกและพัดลมส ำหรับเปิดให้นักเรียนในโดมรำชำวดีภิรมย์ 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    คร ู   ประธำนกรรมกำร  
2. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
3. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงษ์  ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 
4. นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพ่ือใช้ในกำรท ำกิจกรรม 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ 

๑. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวกัญญำ อินทรก์อง   คร ู    กรรมกำร 
3. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร  
4. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
5. นำยพิทยำ  ขุนน้อย    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไซต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. นำยภูวดล  ส ำล ี   คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำร 
3. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน ์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่  1. เป ็นพิธีกรในกำรจ ัดกจิกรรมและควบค ุมรำยกำรให ้เป ็นไปตำมที่ก ำหนด 
 2. ซักซ้อมพิธีกำร/กิจกรรม  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

3. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม 
1. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  คร ู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล   คร ู    กรรมกำร 
3. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอำหำรว่ำง น้ ำดื่มบริกำรแก่ผู้บริหำร  คณะครูและวิทยำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
1. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน ์  คร ู   กรรมกำร 
3. นำยภำณพัุนธุ์  จันทร์หอม  คร ู   กรรมกำร 
4. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดพิมพ์ใบลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน 1 ชุด 
 2. รับลงทะเบียน เริ่มเวลำ 08.00 น. ณ โดมรำชำวดีภิรมย์ 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและตรวจคัดกรองโรคติดเช ้อไวรัสโคโรน่าื2019ื(COVID-19) 
1. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู   กรรมกำร 
3. นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
4. นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
5. นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่ 1. เตรียมจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำงำน 
 2. เตรียมยำและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริกำรในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม 
 

คณะกรรมการดูแล ควบคุมนักเรียน 
ณืโดมราชาวดีภิรมย์ 

วันที่ 8 ธันวำคม 2565 
เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

08.00 น.- 10.20 น. นำยเสกสรรค์  สุขมำ คร ู หัวหน้ำ นักเรียน
ลงทะเบียน   
เวลำ 08.00 น. 

 นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำ 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง คร ู ผู้ช่วย 
 นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี คร ู ผู้ช่วย 
 นำยภำณพัุนธุ์  จันทร์หอม คร ู ผู้ช่วย 
10.20 น.- 12.00 น. นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู หัวหน้ำ  
 นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำ 
 นำงพรรณี  เกตุถำวร ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
 นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ คร ู ผู้ช่วย 
 นำยฉัตรดำว  ฉันทะ คร ู ผู้ช่วย 
13.00 น.- 15.30 น. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ คร ู หัวหน้ำ  
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง คร ู รองหัวหน้ำ 
 นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
 นำยพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

หน้าที ่ 1. ควบคุมนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมให้อยู่ในควำมเป็นระเบียบ  เรียบร้อย 
 2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู ้
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ฐำนกำรเรียนรู้
กำรท ำแผนที่ดำว 

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร หัวหน้ำ  
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำ 
นำงสำวสุชำดำ  ค ำจันทร์ นักศึกษำฝึกสอน ผู้ช่วย 

2. ฐำนกำรเรียนรู้
ภูเขำไฟระเบิด 

นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ  
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู รองหัวหน้ำ 
นำยเสกสรรค์  สุขมำ คร ู ผู้ช่วย 

3. ฐำนกำรเรียนรู้
จรวดขวดน้ ำ 

นำยวัฒนำ  สุริยะ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ หัวหน้ำ  
นำยศิวกร  กรึงไกร คร ู ผู้ช่วย 
นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ คร ู ผู้ช่วย 

4. ฐำนกำรเรียนรู้
รถนิทรรศกำร 

นำยกิจจำ  สอนมณี เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ หัวหน้ำ  
นำงจิตร์สมำ  สมงำม ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ ครู ช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5. ฐำนกำรเรียนรู้
โลกใต้เลนส์ 

นำยอนุกูล  เมฆสุทัศน์ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ หัวหน้ำ  
นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด ครู  ผู้ช่วย 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู  ผู้ช่วย 

6. ฐำนกำรเรียนรู้
กล้องดูดำว   

นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์ คร ู หัวหน้ำ  
นำยภำนุพันธ์  จันทร์หอม คร ู ผู้ช่วย 
นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง คร ู ผู้ช่วย 

7. ฐำนกำรเรียนรู้ 
ท้องฟ้ำจ ำลอง 

นำยสมชำย  แก้วเขียว เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ หัวหน้ำ  
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู ผู้ช่วย 
นำยพิทยำ  ขุนน้อย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

8. ฐำนกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์
พ้ืนฐำน 

นำยรชำนนท์  จูสกุลวิจิตร เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ หัวหน้ำ  
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล คร ู ผู้ช่วย 
นำยวิทวัส  รุ่งอุทัย นักศึกษำฝึกสอน ผู้ช่วย 

หน้าที ่ 1. ควบคุมดูแลและจดักิจกรรมฐำนควำมรู้ทั้ง 8 ฐำนกำรเรียนรู้แก่นักเรียน 
 2. ปฏ ิบัต ิหน้ำท ี่อ่ืนๆ ท ี่ได ้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู   กรรมกำร 
3. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งรวบรวม สรุปเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือบังเกิดผลดี
แก่โรงเรียนและทำงรำชกำร 

สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
                                                                                                          

                                                                                             
(นำยประจวบโชค สร้อยสม) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 

 



               
ก าหนดการโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา 

“กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์” 
วันพฤหัสบดีที่ื8ืธันวาคมืพ.ศ.ื๒๕๖๕ 

ณืืโดมราชาวดีภิรมย์ืืโรงเรียนบางปะอินื"ราชานุเคราะห์ื๑" 
............................................................................ 

 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐8.0๐ น. - รับรำยงำนตัวและจัดนักเรียนเข้ำนั่งเป็นแถวในโดมรำชำวดีภิรมย์  
๐9.00 น. - พิธีเปิด  
๐9.30 น. - นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ โดยวิธีเวียนฐำน

ฐำนละ 15 นำที  1. ฐำนกำรเรียนรู้กำรท ำแผนที่ดำว 
 2. ฐำนกำรเรียนรู้ภูเขำไฟระเบิด 
 3. ฐำนกำรเรียนรู้จรวดขวดน้ ำ 
 4. ฐำนกำรเรียนรู้รถนิทรรศกำร 
 5. ฐำนกำรเรียนรู้โลกใต้เลนส์ 
 6. ฐำนกำรเรียนรู้กล้องดูดำว   
 7. ฐำนกำรเรียนรู้ ท้องฟ้ำจ ำลอง 
 8. ฐำนกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน 

๑๒.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำร  
13.00 น. นักเรียนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม  ควบคุมโดยครูประจ ำวิชำ  
15.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม  

 

หมายเหตุ  
1. เวลำ 08.4๐ - ๑๒.00 น. ชั้น ม.4/1-2-3  และ ชั้น ม.5/1-2-3 
2. เวลำ 13.00 – 15.30 น. นกัเรียนที่สนใจให้ครูประจ ำวิชำควบคุมเข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
4. กำรแต่งกำย  นักเรียน :  ชุดพลศึกษำ 

ครู : เสื้อเขียวใหม่   
 กระโปรง /กำงเกง สุภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

 


