
 

 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
ท่ี   91    /  2558 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะครูรับผิดชอบนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์  จะน ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี  ตำมโครงกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยก ำหนดเส้นทำงในกำรเดินทำง คือ สวน
สนุกดรีมเวิลด์ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธำนี โดยออกเดินทำงในระหว่ำงวันท่ี 27 – 28 สิงหำคม 2558 เวลำ  07.30 น. และ
กลับถึงโรงเรียนเวลำ 17.00 น. โดยมีนักเรียนท่ีไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 6  จ ำนวนนักเรียน 1,129 คน ผู้ปกครองจ ำนวน 58 คน  คณะครู จ ำนวน  70  คน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
10 คน รวมทั้งหมด  จ ำนวน  1,267  คน จึงแต่งต้ังคณะครูรับผิดชอบในกำรน ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นำยอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสำร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 

     1.2 นำงธัญรัศมิ์  ตรีนพรัตน ์  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
     1.3 นำยสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
     1.4 นำยวันชัย  ทัศนิยม   รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
     1.5 นำงมำลี  กุศลส่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     1.6 ว่ำท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย  ครู คศ.1   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่    

- อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  ในกำรด ำเนินงำน 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ      
      2.1 นำยวันชัย  ทัศนิยม   รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
      2.2 นำงมำลี  กุศลส่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
      2.3 หัวหน้ำสำยช้ันทุกสำยช้ัน     กรรมกำร 
      2.4 ว่ำท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย  ครู คศ.1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   

- ติดต่อประสำนงำน เกี่ยวกับพำหนะท่ีใช้ในกำรเดินทำง  กำรขออนุญำตผู้ปกครอง และประสำนงำนกับ 
            สถำนท่ีท่ีจะเดินทำงไปเรียนแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 
 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบนักเรียน ในระหว่างการเดินทางและการเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษา 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

     3.1 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 นำงอัญชลี  โนรีวงศ์  นำงสวง  ต้ังประยูรเลิศ  
     นำงสำวปรัชชำวดี  โหมเพ็ง  
     3.2 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 นำงสำวฑิติวรรณ  หงส์ทอง นำยธงชัย  อินธิรำช      
          นำงสำวณัฐศรินทร์  พิไสยสรเดช   
       3.3 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3/1 นำงมำลี  กุศลส่ง   นำงสำวศรัณย์ญุตำ  กุศลส่ง 
       3.4 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3/2 นำงรำตรี  จิตอำรีรัตน์  นำยธำรำพันธ์  สุขส ำรำญ      
       3.5 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3/3 นำงสำวชลธิชำ  ธีรปัญญำธรรม นำงสำวศิรินนำ  ช่ังกุล 



 
 

      3.6 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/1 นำงประนอม  รัตนะรัต  นำงสำวอำรยำ  สอนวงษ์   
       3.7 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/2 นำงชญำณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล นำงมุทิตำ  ฟักน่วม 
       3.8 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/3 นำงธนวนัต์  รัตนอ ำพร  นำงสำวสุทธิดำ  ขุนทุม 
       3.9 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/1 นำงสำวภัทรำนิษฐ์  ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นำงอัมพำพันธ์  ปำนขำว 
      3.10 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/2 นำงสำวนันทวดี  ข ำมี  นำงเยำวเรศ  สอนสังข์ 
       3.11 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/3 นำงสงวนศรี  หอมสุวรรณ  นำงสำวผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง 
 3.12 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/4 นำงสำวพิมพิลำ  บุญเลิศ  นำงอุสุมำ  รุ้งศรี 
       3.13 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/1 นำงศิริพร  เจติยวรรณ  นำยธนินท์รัฐ ก.  ศิริวิศำลสุวรรณ  
       3.14 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/2 นำงสำวพิมจันทร์  พิมศรี  นำงอัญชลี  คณำนับ 
       3.15 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/3 นำยมนตรี  จันทร์แสงสุก  นำยอนิวัตร์  ศักดิ์ภักดี 
 

 คณะกรรมการที่รับผิดชอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
      3.16 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 นำงสมรวม  สังข์ทอง  นำงสำวสุปรำณี  ศรีนวลจันทร์ 
       3.17 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 นำยศรำวุธ  บุญส่ง  นำยประพันธ์  ขันสุวรรณ 
       3.18 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 นำงสำวศุภลักษณ์  ปำผักโข ว่ำท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย 
       3.19 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4 นำยจำมร  จิตรบุญมำ  นำงสำวพรรวดี  หวังผล 
       3.20 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1      นำงปัญจรัตน์  ศิลำค ำ  นำงเอกนรนิทร์  เผือกผ่อง 

3.21 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2      นำงอ ำไพ  เมืองปล้ืม  นำงสำวปฐมำภรณ์  สืบนิสัย
 3.22 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/3      นำงเพ็ญนี  เหมะ   นำงสำวสุจิตรำภรณ์  ถินรัตน์ 
       3.23 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1 นำงพิมพ์ผกำกรอง  ถิรเกียรติคุณ นำงสำวเพชรรัศมี  กัณหำไธสงค์ 
       3.24 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/2 นำยยอดยิ่ง  ทองรอด  นำยธงชัย  อินธิรำช 
       3.25 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/3       นำงสำวสินี  สุวรรณเมศ  นำงสำววลัยพร  มุสิกมำศ 
       3.26 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/4 นำยสันต์  คำวีรัตน์  นำงสำววรรณนิภำ  พระภักดี   
       3.27 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 นำงสำวณัฏฐณิชำ  โยธำภักดี นำงสำวนิธิยำ  ทับเปล่ียน 
       3.28 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 นำงสุรัตนำวี  แสงศิลำ  นำงสำวณัฐธยำน์  สิขเรศ 
       3.29 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 นำยชยพล  แปลงไล  นำยทศพร  ธรรมประทีป 
      3.30 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  นำงสุกัญญำ  สุดแสงพันธ์  นำงสำวมุกดำ  ลอนใหม่ 
     3.31 นำงธัญรัศมิ์  ตรีนพรัตน ์  
     3.32 นำยสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ   

3.33 นำยวันชัย  ทัศนิยม    
 

หน้าที่   
- คณะกรรมกำรตั้งแต่หมำยเลข 3.1 – 3.15 ก ำกับ ดูแลนักเรียนท่ีอยู่บนรถ และกำรไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ ให้

ได้รับควำมปลอดภัย และได้ศึกษำหำควำมรู้ให้ ได้มำกท่ีสุด โดยมีกรรมกำรหมำยเลข 3.31 -3.32 ควบคุมดูแลในวันท่ี 
27 สิงหำคม  2558  

- คณะกรรมกำรตั้งแต่หมำยเลข 3.16 – 3.30 ก ำกับ ดูแลนักเรียนท่ีอยู่บนรถ และกำรไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ให้ได้รับควำมปลอดภัย และได้ศึกษำหำควำมรู้ให้ ได้มำกท่ีสุด โดยมีกรรมกำรหมำยเลข 3.33  ควบคุมดูแลในวันท่ี  
28  สิงหำคม  2558  

- ตรวจสอบรำยช่ือนักเรียน และให้นักเรียนลงลำยมือช่ือทุกคนท่ีไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
- คณะกรรมกำรทุกคนให้สรุปภำพรวมของแต่ละสำยช้ัน สำยช้ันละ 1 เล่ม 
 
 
 



 

4. คณะกรรมการควบคุมดูแลน านักเรียนไป-กลับ ระหว่างโรงเรียนและลานจอดรถบัส 
4.1  ว่ำท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย  ครู คศ. 1  ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงมุทิตำ  ฟักน่วม   ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
4.3  นำยธงชัย  อินธิรำช   ครูพิเศษ   กรรมกำร 
4.4  นำงสำวปรัชชำวดี  โหมเพ็ง  ครูพิเศษ   กรรมกำร 
4.5  นำงสำวผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง ครูพิเศษ   กรรมกำร 
4.6  นำยธำรำพันธ์  สุขส ำรำญ      ครูพิเศษ   กรรมกำร 
4.7  นำยจำมร  จิตรบุญมำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่ 
- ควบคุมดูแลน านักเรียนไป – กลับ ระหว่างโรงเรียนและลานจอดรถบัส ในวันท่ี 27 – 28  สิงหำคม 2558 
- จัดท ำหมำยเลขประจ ำรถ แต่ละคัน 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
5.1  นำงธัญรัศมิ์  ตรีนพรัตน ์  รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงมุทิตำ  ฟักน่วม   ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
5.3  นำงสำวศิรินนำ  ช่ังกุล  ครูพิเศษ   กรรมกำร 
5.4  นำงชญำณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่ 

- เบิกจ่ำยเงินจำกโครงกำร และสรุปกำรใช้จ่ำยเงินรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
 

6.  กรรมการจัดท ารายงานผล 
       6.1 นำงสำวศุภลักษณ์  ปำผักโข  ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
       6.2 นำงสำวสุปรำณี  ศรีนวลจันทร์  ครูพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
      6.3 นำงสำวอำรยำ  สอนวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
       6.4 นำงสำวสุทธิดำ  ขุนทุม  ครู คศ.1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่   
- รำยงำนและสรุปผลกำรน ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู ้

 
ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนและทำง

รำชกำรสืบไป หำกมีปัญหำให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป 
 
         ส่ัง  ณ วันท่ี   19    เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2558 
     
 
      ลงช่ือ   
                         (นำยอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสำร) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 


