
 
 

 

   

 

 
คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี  678  /๒๕๖๕ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 
     ดวยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําโครงการทัศนศึกษา โดยกําหนดเปนกิจกรรม
บังคับเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสรางเสริมประสบการณตรงเพ่ิมเติมความรูจากใน
หองเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวางโดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาว ปละ ๑ 
ครั้ง กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จึงไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือ        การ
เรียนรูนอกสถานท่ี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณนอกหองเรียน ซ่ึงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จัดใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเรื่องพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริยเกษตร 
การเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และมหัศจรรยความรู “วิทยาศาสตรสวนสนุก” ไดรับความรูควบคูความบันเทิง ณ        
สวนสนุกดรีมเวิลด จ.ปทุมธานี ในวันศุกรท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอย  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 
  นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายชยกร     อมรเวช   คร ู   กรรมการ 



~ ๒ ~ 
 
  นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

นางสาวกัญญาณัฐ   สมภาร  คร ู   กรรมการ 
  นางจิตรีย  รุงวัฒนาวุฒิรักษ  คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

     หนาท่ี   ๑. วางแผนดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     ๒. ควบคุมติดตามการดําเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรูนอกสถานท่ี ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

คณะกรรมการฝายการเงิน 

  นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นางจุไรภรณ   พงษไชย   คร ู   กรรมการ 
  นางจิตรีย  รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. เบิกจายเงินตามโครงการ และจัดเตรียมเอกสารสําหรับการเบิกจายเงินตามโครงการ  
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมนักเรียนประจํารถ 

  รถคันท่ี ๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 

  นายชยกร    อมรเวช    คร ู

  รถคันท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 

  นางสาวชญาภา   ลีวรรณ    ครู ชํานาญการ 
  นางจุไรภรณ     พงษไชย    คร ู

  รถคันท่ี 3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 

  นางจิดาภา    จูหวา   ครู ชํานาญการ 
  นางจิตรีย    รุงวัฒนาวุฒิรักษ  ครู ชํานาญการพิเศษ 

  รถคันท่ี 4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 

  นางสาวพรเพ็ญ    พุมสะอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ 
  นายเกษม    เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ 

รถคันท่ี 5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 

  นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชํานาญการพิเศษ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร   ครู  

  รถคันท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 

  นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู  ครู ชํานาญการ 

  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครู  

  รถคันท่ี 7 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/7 

  นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ  ครู ชํานาญการ 
  นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ  ครู  



~ ๓ ~ 
 
หนาท่ี  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนและ สํารวจความเรียบรอยของการแตงกายของนักเรียน 
          ๒. สํารวจจํานวนนักเรียนกอนข้ึนลงรถทุกครั้ง 
 ๓. ควบคุมดูแลนักเรียนใหอยูในความเรียบรอยและปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
นายชยกร   อมรเวช   ครู    ประธานกรรมการ 

  นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที   ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตางๆตลอดกิจกรรม 
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ  ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวพิมพสุภา   ทรัพยอยู  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี    ๑. จัดทํา แจก เก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรปุแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมการอํานวยการทราบ   

คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู    ประธานกรรมการ 

  นางจิดาภา   จูหวา   ครู ชํานาญการ  กรรมการ  
นางสาวกฤติญา    ทองประวัติ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี   ๑. หนาท่ี จัดเตรียมยา อุปกรณปฐมพยาบาล ดูแลและใหความสะดวกแกนักเรียนท่ีเจ็บปวย 
ระหวางการจัดกิจกรรม 
 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการฝายตางๆท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
เสียสละเพ่ือใหบังเกิดผลดีแกโรงเรียนและราชการสืบไป 

 
            สั่ง   ณ   วันท่ี 27   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        
 

       (นายประจวบโชค  สรอยสม) 
                                                ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 
 


