
         
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที ่ ๒๒๕ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่  
และทัศนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

................................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่และ 
ทัศนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ และปีที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับควำมรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ในวันเสำร์ที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๒   
ณ พิพิธภัณฑ์ศิริรำช คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นำยชวิศ   จิตปุณยพงศ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์ กรรมกำร 
๔. นายกิตติพล  โยงทองหลาง กรรมกำร 
๕. นำยนิติกร  ระดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยนิติกร  ระดม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นายกิตติพล  โยงทองหลาง รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ กรรมกำร 
๔. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย  กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุภำวดี    พุทธรัตน์ กรรมกำร 
๖. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช  กรรมกำร 
๗. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น กรรมกำร 
๘. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง กรรมกำร 
๙. นำยสมชำย    กรุณำพิทักษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



~ ๒ ~ 

หน้าที ่
๑. ติดต่อสถำนที่แหล่งเรียนรู้ และก ำหนดรูปแบบกิจกรรม 
๒. ติดต่อจัดจ้ำงยำนพำหนะรับ – ส่ง ตลอดกิจกรรม 
๓. ประสำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว กรรมกำร 
๔. นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสดิ ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวอภิญญำ  ข ำอินทร์ กรรมกำร 
๖. นำยณัฐพร  จันทร์ประณต กรรมกำร 
๗. นำงสำวเนตรทรำย เทียมสัมฤทธิ์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวพัชรำภรณ์ อุทรักษ์  กรรมกำร  
๙. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก - จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
๒. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเสนอฝ่ำยบริหำร 
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 
 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  

๑. นำยสมชำย    กรุณำพิทักษ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยอนันต์    พุ่มพันธ์วงศ์ กรรมกำร 
๔. นำงศิริรัตน์   บุญสนอง กรรมกำร 
๕. นำยนคร   ชูสอนสำย กรรมกำร 
๖. นำงสำวนูรีดำ   มะลี  กรรมกำร 
๗. นำยธีรณ์      จันทิภำนุวัฒน์ กรรมกำร 
๘. นำยสุโชติ   โชติมัย  กรรมกำร 
๙. นำงจรัสลักษณ์  เจริญพรธรรมำ กรรมกำร 
๑๐. นำยฤทธิพงศ์  พิมพำพันธ์ กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุภำวดี    พุทธรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 



~ ๓ ~ 

 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  
๑. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงเพียงใจ    พรหมเทศน์ กรรมกำร 
๔. นำงวรรณธิวำ   ประดับลำย กรรมกำร 
๕. นำงสำวอรวรรณ    ชูดวงจันทร์ กรรมกำร 
๖. นำยสุรชัย   วอปู  กรรมกำร 
๗. นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวบุศรัตน์    รู้ยืนยง  กรรมกำร 
๙. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำววิลำวัณย์  รัตนคช  กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ควบคุม ดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียนในกำรเดินทำงและในกิจกรรม 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธีรณ์      จันทิภำนุวัฒน์ กรรมกำร 
๓. นำงจรัลลักษณ์  เจริญพรธรรมำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ กรรมกำร 
๓. นำงสำวอรวรรณ    ชูดวงจันทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นส ำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วย 
๒. จัดหำ ส่งต่อ ประสำนงำนกับโรงพยำบำลใกล้เคียง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุโชติ   โชติมัย  กรรมกำร 
๓. นำงสำวนูรีดำ  มะลี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 



~ ๔ ~ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุรชัย   วอปู  กรรมกำร 
๓. นำงสำวบุศรัตน์    รู้ยืนยง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่
๑. ประเมินผล กำรจัดกิจกรรมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำร 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร  
 

   สั่ง   ณ  วันที่  ๒  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ)์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕ ~ 

 

 
 

ก าหนดการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒   
  ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. รำยงำนตัวกับครูที่ปรึกษำ ณ ลำนจอดรถเรือนจ ำคลองเปรม 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทำงถึงพิพิธภัณฑ์ศิริรำช คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ศิริรำช คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทำงไปยัง ศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) ส่วนกลำง 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เข้ำชมนิทรรศกำรนิทรรศกำร “สืบสำนพระรำชปณิธำน ตำมรอยพระรำชด ำริ”  

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ และเข้ำเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิต (กฟผ.) ส่วนกลำง 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ร่วมพีธีปิดงำนนิทรรศกำร “สืบสำนพระรำชปณิธำน ตำมรอยพระรำชด ำริ”  
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทำงกลับโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนโดยสวัสดิภำพ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รำยงำนตัวกับครูที่ปรึกษำ ณ ลำนจอดรถเรือนจ ำคลองเปรม 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินทำงถึงศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) ส่วนกลำง 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดงำนนิทรรศกำร “สืบสำนพระรำชปณิธำน ตำมรอยพระรำชด ำริ”  

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เข้ำชมนิทรรศกำรนิทรรศกำร “สืบสำนพระรำชปณิธำน ตำมรอยพระรำชด ำริ”  

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ และเข้ำเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิต (กฟผ.) ส่วนกลำง 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทำงไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิริรำช คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ศิริรำช คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทำงกลับโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนโดยสวัสดิภำพ 
 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


