
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี          / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่และทัศนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
........................................................ 

  ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและทัศนศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในวันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เพื่อให้การด า เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)                     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายธัญวิชญ ์  ไตรรัตน ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัศมี  วงวิลัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ ์  กรรมการ 
๔. นายพลพีระ   วงศ์พรประทีป  กรรมการ 
๕. นางศศิพิมพ์    วรรณกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นางศศิพิมพ์    วรรณกูล  ประธานกรรมการ 
๒. นายนิติกร  ระดม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  รองประธานกรรมการ 
๔. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
๕. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
๖. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
๗. นางสาวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
๘. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 
๙. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 
๑๐. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 

 

 



๒ 
 

๑๑. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 
๑๒. นางสาววนาภรณ์  มีโถ   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 
๑๓. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 
๑๔. นางรัถญา  ค าแพง   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
๑๕. นายนพดล   เชิงศิริ   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
๑๖. นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
๑๗. นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชติ  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
๑๘. นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน์  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 
๑๙. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
๒๐. นายจารุพงศ์   กวางษี   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
๒๑. นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
๒๒. นายอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
๒๓. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
๒๔. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 
๒๕. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 
๒๖. นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 
๒๗. นายบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 
๒๘. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
๒๙. นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
๓๐. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
๓๑. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล  กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
๓๒. นางสาวกนกวรรณ  เช้ือวงษ์   กรรมการ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
๓๓. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
๑. วางแผน ก าหนดรูปแบบ การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและทัศนศึกษา 
๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
๓. ติดต่อจัดจ้างยานพาหนะรับ – ส่ง ตลอดกิจกรรม 
๔. ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววนาภรณ์  มีโถ   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ  กรรมการ  
๔. นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน์  กรรมการ  



๓ 
 

๕. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง  กรรมการ  
๖. นายบุญวัตร   เมฆรัศมีธร  กรรมการ  
๗. นางสาวกนกวรรณ  เช้ือวงษ์   กรรมการ  
๘. นายอนุรักษ์  ยั่งยืน   กรรมการ 
๙. นางสาวทัศนีย์   ฝอยทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวกมลชนก  กัลยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
๑. อ านวยความสะดวกในการเบิก – จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 
๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง   รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
๔. นางมัณฑนา  ฟักขาว   กรรมการ 
๕. นางสุธาดา  ศิริกุล   กรรมการ 
๖. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
๗. Ms.Zahra Taghagomi Noghani  กรรมการ 
๘. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช   กรรมการ 
๙. นางสาวอุไรวรรณ ทองอร่าม  กรรมการ 
๑๐. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวประภาพร กุลวงษ ์   กรรมการ 
๑๒. นางสาวภัทรสุดา  หนองกก  กรรมการ 
๑๓. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด  กรรมการ 
๑๔. นางสาววรรณิศา  เสนาบุตร  กรรมการ 
๑๕. นายศักย์ปวีณ์  สุพงษ์วิบูลพันธ ์  กรรมการ 
๑๖. นางสาวรัชนีกร  เดือนใส   กรรมการ 
๑๗. นายบุญนิธ ิ  อ่องลาปวรานนท์  กรรมการ 
๑๘. นางสาวอภิญญา  จันละบุตร  กรรมการ 
๑๙. นายกันตภณ  สิงหาอาจ  กรรมการ 
๒๐. นางสาวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

 



๔ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
๑. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๔. นางวรญัญา  ยอดกระโหม  กรรมการ 
๕. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง  กรรมการ 
๖. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๗. นางสาวอารียา  บุตรอุดร   กรรมการ 
๘. นางสาววนาภรณ์  มีโถ   กรรมการ 
๙. นางสาวพันทิพา  หงส์ใหญ่  กรรมการ 
๑๐. นายณัฐพล  วงศ์ฟู   กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ  กรรมการ 
๑๓. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
๑๔. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  กรรมการ 
๑๕. นางศิริรัตน ์  บุญสนอง  กรรมการ 
๑๖. นายชนกานต์  แก้วสว่าง  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุพิชชา  จินดามงคล  กรรมการ 
๑๘. นางสาววิยะดา  อังศรี   กรรมการ 
๑๙. นางสาวธมลวรรณ จรัสนิพันธ์กุล  กรรมการ 
๒๐. นายวงศกร  เหล่าชะรา  กรรมการ 
๒๑. นายพิธพล  มาระทัต   กรรมการ 
๒๒. นางสาวฌญณณณ์นภา โพธิ์ศิริ   กรรมการ 
๒๓. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๑. นายนพดล  เชิงศิริ   ประธานกรรมการ  
๒. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัถญา  ค าแพง   กรรมการ 
๔. นางสาวรวิพร  พรมไชย   กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์  กรรมการ 
๖. นายวรพันธ ์  สิทธิเสรี   กรรมการ 
๗. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร  พรสว่างกุล  กรรมการ 
๘. นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ  กรรมการ 

 



๕ 
 

๙. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม  กรรมการ 
๑๐. นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น  กรรมการ 
๑๑. นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 
๑๒. นายพงศธร  อารีพันธุ ์  กรรมการ 
๑๓. นายฉันทวิชญ์  พงษ์นาค  กรรมการ 
๑๔. นางสาวอัมพรรัตน ์ บุญเศษ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวสมฤทัย  มะโรงชัย  กรรมการ 
๑๖. นายณัฐภพ  พรหมศร  กรรมการ 
๑๗. นางอินทิรา  จะมะลี   กรรมการ 
๑๘. นางสาวธันยพร  สมพร   กรรมการ 
๑๙. นายวีระศักดิ์  ค าพามา   กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวจตุรพร   มาลารัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายฐิติวัฒน์  ผาสุขเมือง  กรรมการ 
๔. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน  กรรมการ 
๕. นายอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมการ 
๖. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง  กรรมการ 
๗. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   กรรมการ 
๘. นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย  กรรมการ 
๙. นางสาวพรปรีญา  เท่ียงพูนวงศ์  กรรมการ 
๑๐. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  กรรมการ 
๑๒. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมการ 
๑๓. นายอนุรักษ ์  ยั่งยืน   กรรมการ 
๑๔. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก   กรรมการ 
๑๕. นายธนายุทธ  ชนะสงคราม  กรรมการ 
๑๖. นางสาวอังคณา  หนูคง   กรรมการ 
๑๗. นางสาวพิยดา  วิกล   กรรมการ 
๑๘. นางสาวนิศารัตน์  โชติกุญชร  กรรมการ 
๑๙. นางสาวขวัญใจ   ภาสพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๖ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
๑. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวสุภัสสร   จันทร์กระจ่าง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดวงพร  ปราบคช  กรรมการ 
๔. นางสาวเปรมจิต  จันนุช   กรรมการ 
๕. Mr.Dean  Escalante  กรรมการ 
๖. Mr.Jason  Binwag   กรรมการ 
๗. นายณฐภณ  สิริอิสรา   กรรมการ 
๘. ว่าท่ี ร.ต.วันดี  สร้างนานอก  กรรมการ 
๙. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการ 
๑๐. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
๑๑. นายบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  กรรมการ 
๑๒. นางสาววนัฐชา  จุ้ยจ่ัน   กรรมการ 
๑๓. นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ  กรรมการ 
๑๔. นายมนระว ี  ศักดิ์ธนากุล  กรรมการ 
๑๕. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี  กรรมการ 
๑๖. นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการ 
๑๗. นางจุติพร  เมฆบุตร   กรรมการ 
๑๘. นางสาวสิริขวัญ  ยังสุดใจ   กรรมการ 
๑๙. นางสาวณัฐธิดา  ธรรมะ   กรรมการ 
๒๐. นายสักทอง  แซ่ตั้ง   กรรมการ 
๒๑. นายสรวิชญ์  กุลรัตน์   กรรมการ 
๒๒. นางสาวนันธิดา   อัปมะโต   กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. นางสาวศรัญญา   โฮ่คุณ   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายนิติกร  ระดม   กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   กรรมการ 
๕. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ   กรรมการ 
๖. นายไตรภพ  สุทธกุล   กรรมการ 
๗. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๘. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ  กรรมการ 
๙. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี   กรรมการ 

 



๗ 
 

๑๐. นางพนิดา  สาระรักษ์  กรรมการ 
๑๑. นายรังสรรค์  เดิมประโคน  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง   กรรมการ 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์   กรรมการ 
๑๔. นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
๑๕. นายณัฐพร  จันทร์ประนต  กรรมการ 
๑๖. นางสาววิลาวัณย์  รัตนคช   กรรมการ 
๑๗. นางนิตยา  ปัญจากุล  กรรมการ 
๑๘. นายชาญณรงค์  โสภางาม  กรรมการ 
๑๙. นางสาวประภาภรณ์   ณ พัทลุง  กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุกัลยา  ล่ิมสุวรรณ  กรรมการ 
๒๑. นายพูนพิพฒัน ์  ผงผานอก  กรรมการ 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ จันทรสุข  กรรมการ 
๒๓. นางสาวพันพัสสา  จันทรสุข  กรรมการ 
๒๔. นายสุพิชชา  แก้วอาสา  กรรมการ 
๒๕. นางสาวแพรวา   สูตรมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ควบคุม ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางและในกิจกรรม 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
๑. นางสาวอุบลวรรณ  กาทุ่ง   ประธานกรรมการ  
๒.  นางสาววาสนา   ศรีวิริยานุภาพ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวธัญจิรา   จุนทวิเทศ  กรรมการ 
๔.  นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย  กรรมการ 
๕.  นางสาวศิริรัตน์   ดีนอก   กรรมการ 
๖.  นางสาวอรัญญา   จันทร์จ าเรือน  กรรมการ 
๗. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการ  
๘.  นางรัถญา  ค าแพง   กรรมการ  
๙.  นายอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมการ  
๑๐.  นางสาวสุภัสสร   จันทร์กระจ่าง  กรรมการ  
๑๑.  นางสาวแพรวา   สูตรมงคล  กรรมการ  
๑๒.  นางสาวดวงดาว   คุ้มภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๘ 
 

หน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนท่ีเจ็บป่วย 
๒. จัดหา ส่งต่อ ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
๑. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกรรณิกา   ไทยใจอุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ  
๔. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  กรรมการ  
๕. นางสาวขวัญใจ   ภาสพันธุ์  กรรมการ  
๖. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย์  กรรมการ  
๗. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ าด่ืม ส าหรับคณะครูและนักเรียน 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี   ประธานกรรมการ 
๒. นายนพดล   เชิงศิริ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอารียา  บุตรอุดร   กรรมการ 
๔.  นายชัยวัฒน์  ทองสอาด  กรรมการ 
๕. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี  กรรมการ 
๖. นายไตรภพ   สุทธกุล   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. บันทึกภาพตลอดกิจกรรม 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
๑. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชติ   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ  
๔. นางสาวทัศนีย์   ฝอยทอง  กรรมการ  
๕. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน  กรรมการ 
๖. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๗. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 



๙ 
 

หน้าท่ี 
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและทัศนศึกษา 
๒. สรุปผลการประเมินงานเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผู้อ านวยการ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ได้รับค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยเคร่งครัด 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี         สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ก ำหนดกำรกิจกรรมทัศนศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญำณชำวนำไทย (นำเฮียใช้) อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
 

  เวลำ     กิจกรรม 
 06.30 – 07.00 น.  ลงทะเบียน รายงานตัวกับครูท่ีปรึกษา ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม 
 07.00 – 09.00 น.  ออกเดินทางสู่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 09.00 – 12.00 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ 
      - กิจกรรมฐานท่ี 1 การท าไข่เค็มใบเตย 
       - กิจกรรมฐานท่ี 2 การท าขนมไทย 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.30 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ (ต่อ) 
      - กิจกรรมฐานท่ี 3 ด านา 
      - กิจกรรมฐานท่ี 4 นั่งรถชมวิวชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่น  

โรงงานผลิตกล้า และแปลงสนุกสุขเกษตร 
       - กิจกรรมฐานท่ี 5 เดินชมศูนย์เรียนรู้เรือนศูนย์รวม 

ดวงใจไทยท้ังชาติ และเรือนวิถีชีวิตคนไทยในอดีต 
15.30 – 17.30 น.  เดินทางกลับโรงเรียนราชวินิตบางเขน  

(รถจอดบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตบางเขน) 
 

**************************************************** 
 หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

ก ำหนดกำรกิจกรรมทัศนศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
ณ สวนนงนุช พัทยำ จังหวัดชลบุรี 

                                            วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
 
  เวลำ                                กิจกรรม 
 06.00 – 06.30 น. ลงทะเบียน รายงานตัวกับครูท่ีปรึกษา จุดนัดหมายใต้โดมโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 06.30 – 07.30 น. รถออกจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนถึงจุดพักรถ ณ มอเตอร์เวย์ 
          07.30 –  09.00 น. รถออกจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์ เดินทางสู่ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 
          09.00 –  12.00 น.        ชมสวนสวย  หุบเขาไดโนเสาร์ สวนนงนุชพฤกษศาสตร์ และชมโชว์การแสดง 
                                          ศิลปวัฒนธรรมไทย โชว์การแสดงช้างแสนรู้ 
          12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    - กิจกรรมฐานท่ี 1 สาธิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกระบวนการเผาถ่านและน้ าส้มควันไม้  

- กิจกรรมฐานท่ี 2 สาธิตท าน้ ายาล้างจาน/ล้างพื้น 
- กิจกรรมฐานท่ี 3 โรงไส้เดือน 
- กิจกรรมฐานท่ี 4 แปลงผักชีวภาพ  

             เข้าชมพิพิธภัณฑ์หัวโขน 
  14.30 – 18.00 น. รถออกจากสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เดินทางกลับโรงเรียนราชวินิตบางเขน                     
     จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************************** 
 

หมำยเหตุ 1. ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. การแต่งกาย  นักเรียนชุดพละ ( สีกรมท่า )  กางเกงวอร์ม 

3. อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม อุปกรณ์เครื่องเขียน ยาประจ าตัว หมวก ร่ม 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ก ำหนดกำรกิจกรรมทัศนศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดกำญจนบุรี 

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
 

      เวลำ      กิจกรรม 
06.00-06.30 น นัดหมายนักเรียนพร้อมกัน ณ กรมราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางคลองเปรม รับอาหารว่างเช้า 
06.30-10.00 น เดินทางไปยัง แหล่งเรียนรู้ท่ี 1 เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 (แวะพักรถหนึ่งท่ี)  
10.00-11.30 น ศึกษำแหล่งเรียนรู้ที่ 1 เมืองมัลลิกำ ร.ศ. 124  

กิจกรรม ศึกษาวิถีชีวิตของชาวสยามในยุครัตนโกสินทร์ผ่านห้องเล่าเรื่อง เช่น การเลิกทาส การ
สร้างเรือนไทยแบบต่างๆ ตามหลักการสร้างเรือน การท านาและการสร้างโรงสีข้าว การละเล่น
เด็กไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ฯลฯ 

11.30-12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 
12.00-12.30 น เดินทางไปยัง แหล่งเรียนรู้ท่ี 2 ถ้ ากระแซ 
12.30-13.30 น ศึกษำแหล่งเรียนรู้ที่ 2 ถ้ ำกระแซ 

กิจกรรม สักการะหลวงพ่อถ้ ากระแซ พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ ชมแม่น้ าแควน้อยบนสะพานถ้ า
กระแซและรวมพลเตรียมข้ึนรถไฟสายมรณะ 

13.30-15.30 น ขึ้นรถไฟสายมรณะเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ าแคว 
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ที่ 3 ทำงรถไฟสำยมรณะ 
กิจกรรม ศึกษาเส้นทางรถไฟไทย-พม่าท่ีถูกสมัยประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งท่ี 2 ระยะทาง 
415 กิโลเมตร 

15.30-15.45 น ลงรถไฟ ณ สะพานข้ามแม่น้ าแคว รวมพลนักเรียนขึ้นรถบัส รับอาหารว่างบ่าย 
15.45-18.00 น เดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ (นักเรียนลงรถท่ีธนาคารออมสิน)  

 
**************************************************** 

 
หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
ก ำหนดกำรกิจกรรมทัศนศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

ณ หมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย และวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

 
  เวลำ     กิจกรรม 
 06.30 – 07.00 น.  ลงทะเบียน รายงานตัวกับครูท่ีปรึกษา ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม 
 07.00 – 09.00 น.  ออกเดินทางสู่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 09.00 – 12.00 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 
      - กิจกรรมฐานท่ี 1 ค.ควายน่ารัก  
       - กิจกรรมฐานท่ี 2 หมู่บ้านชาวนา 
       - กิจกรรมฐานท่ี 3 วัฎจักรข้าวและการด านา 
       - กิจกรรมฐานท่ี 4 จากท้องนาสู่ลานข้าว 
       - กิจกรรมฐานท่ี 5 การแปรรูปข้าว 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น.  ชมโชว์การแสดงความสามารถของควายแสนรู้  
 14.00 – 14.30 น.  เดินทางสู่วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 14.30 – 15.30 น.  สักการะหลวงพ่อโต และศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร  15.30 – 

17.30 น.   เดินทางกลับโรงเรียนราชวินิตบางเขน  
(รถจอดบริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร) 

 
**************************************************** 

 
 หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

ก ำหนดกำรกิจกรรมทัศนศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ณ พิพิธภัณฑ์พระรำม 9 และ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธำนี 

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
 

เวลำ     กิจกรรม 
07.30 น. - ลงทะเบียน ณ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 08.00 น. - ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์พระราม 9 
 09.00 น. -  เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

11.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 
11.30 น. - ออกเดินทางสู่สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี 
12.00 น. - เดินทางถึงสวนสนุกดรีมเวิลด์  
15.30 น. - ออกเดินทางกลับ 
16.30 น. - เดินทางถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนโดยสวัสดิภาพ 
                               (รถจอดบริเวณหน้าปากซอยชินเขต) 

 
**************************************************** 

 
 หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
ก ำหนดกำรทัศนศึกษำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 

 
  เวลำ     กิจกรรม 

06.30 - 07.30 น.  นักเรียนลงทะเบียนเช็กช่ือกับครูท่ีปรึกษา ณ เรือนจ ากลางคลองเปรม 
07.30 - 09.00 น.  ออกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
09.00 - 09.45 น.  ศึกษาประวัติศาสตร์ 
  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  วัดภูเขาทอง 
09.45 - 11.00 น.  ศึกษาประวัติศาสตร์ 
  วัดธรรมิกราช 
  วัดใหญ่ชัยมงคล 
11.00 - 12.30 น.  ศึกษาประวัติศาสตร์ 
  วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
  รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 - 13.15 น.  ออกเดินทางไปพระราชวังบางปะอนิ 
13.15 - 15.30 น.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้พระราชวังบางปะอิน โดยแบ่งกลุ่มเป็นฐาน 
15.30 - 17.30 น.  ออกเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ 

 
**************************************************** 

 
หมำยเหตุ 
- ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
- นักเรียนขึน้รถท่ีเรือนจ ากลางคลองเปรม และลงรถบริเวณธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร 
- รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทางบนรถ 

 


