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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่    13/๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมทัศนศึกษำดูงำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

…………………………………………………….. 
 
 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
นักเรียนให้มีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจาก
การเรียนในห้องเรียน โดยให้นักเรียนได้ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาขึ้นในวันที่ ในวันที่ 1๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕61  
ณ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวนอุทยานถ้ าลม – ถ้ าวัง ต าบลนาขุนไกร  อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัดสุโขทัย 

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง -   
  ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
  พ.ศ.  ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  จึงแต่งตั้ง                
  คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
กรรมการประกอบด้วย 
   ๑.  นางอฑิภา    วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
 4.  นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
 5.  นายประสงค ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
 6.  นายฐิตินันท ์ เหรียญทอง  กรรมการ 
 7.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มลูดี   กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.  นางสมใจ    พงษ์สิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมกำรกำรด ำเนนิงำน มีหน้าที่  จัดการควบคุมดูแลการทัศนศึกษา ในวันที่ 1๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕61 ณ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวนอุทยานถ้ าลม – ถ้ าวัง ต าบลนาขุนไกร  อ าเภอศรีส าโรง จงัหวัด
สุโขทัย  กรรมการประกอบด้วย 

๑.  นางอฑิภา    วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
๒.  นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ  
3.  นางสมใจ  พงษ์สิงห์   กรรมการ 
4.  นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
5.  นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 

  6.  นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  7.  ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 



๒ 
 

 ๓. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
๓.๑ ฝ่ำยติดต่อรถและสถำนที่  มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานการจัดการรถยนต์รับจ้าง 

สถานที่ทัศนศึกษา กรรมการประกอบด้วย 
    ๑. ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วด ี มูลดี    ประธานกรรมการ 

  ๒. นางวาสนา    ทิพพาหา  กรรมการ 
    ๓. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 

  ๔. นายชัยณรงค์          เขยีวแก้ว  กรรมการ 
  ๓.๒ ฝ่ำยตรวจเช็คสภำพรถยนต์จ้ำงเหมำ มีหน้าที่  ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์เหมาะแก่การขับขี่ด้วยความปลอดภัย กรรมการประกอบด้วย 

 ๑. นายชัยณรงค์           เขียวแก้ว  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุเทพ  มาคง   กรรมการ 
 ๓. นายเสกสรร             เทียนทอง  กรรมการ 
 ๔. นายก าพล               สนุันทวนิช  กรรมการ 
๓.๓ ฝ่ำยจัดอำหำร และเครื่องดื่ม  มีหน้าที ่ประมาณการรายจ่าย เบิก-จ่ายเงินที่ใช้ 

ในการเดินทางให้เป็นไปตามระเบียบ และจัดซื้ออาหาร – น้ าดื่ม แก่คณะครู  วิทยากร และนักเรียน กรรมการ
ประกอบด้วย  

  ๑. นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอัจฉรา   อินทรรุ่ง   กรรมการ 

    ๓. นางสมหมาย   เข็มคง   กรรมการ 
  ๔. นางนันท์นภัส   มากุล   กรรมการ 
  ๕. นางวาสนา   ทิพพาหา  กรรมการ 
  ๖. นายชัยณรงค์      เขียวแก้ว  กรรมการ  
๓.๔ ฝ่ำยกำรเงิน   มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่าย  ด าเนินกิจกรรมของ 

ฝ่ายต่างๆ  กรรมการประกอบด้วย 
   ๑.  นางสมใจ              พงษ์สิงห์   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางนิตยา  พรามจร   กรรมการ 
   ๓.  นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 
   ๔.  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มลูดี   กรรมการ 
  ๓.๕ ฝ่ำยวิทยำกร  มีหน้าที่  ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อุทยานแห่งชาติ 
ศรีสัชนาลัย  กรรมการประกอบด้วย 

 ๑.  นายเสกสรร  เทียนทอง      ประธานกรรมการ 
 ๒.  เจ้าหน้าที่ป่าไม้  3 คน   กรรมการ 

   ๓.  นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
   ๔.  นายอภิสิทธิ์            มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
   ๕.  นายจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  ๓.๖ ฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนและรับลงทะเบียน มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ และรับลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการประกอบด้วย 
 

รถคันที ่ ห้อง ครูผู้ควบคุมคนที่ 1 ครูผู้ควบคุมคนที่ 2 ครูผู้ควบคุมคนที่ 3 
1 1/1 นางสาวณัฐวรรณ   มั่นใจ นางจิดาภา  พรามจร  
2 1/2 นางสมหมาย   เข็มคง นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น  
3 1/3 นางสาวสุมามาลย์   นวลพิจิตร นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  
4 1/4 นางสมศรี   ชัยมงคลศักดิ์ นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น นางสาวนิศารัตน์  วรรณสุข 



๓ 
 

รถคันที ่ ห้อง ครูผู้ควบคุมคนที่ 1 ครูผู้ควบคุมคนที่ 2 ครูผู้ควบคุมคนที่ 3 
5 1/5 นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว นายสายชล  ด าแลลิบ นางสาวจารุวรรณ   ไชยพันโท 
6 1/6 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี  นายศุภชัย   ยงค์เจาะ นายทรรศยุทธ์   ศิลปปวีณ 
7 1/7 นางสมใจ   พงษ์สิงห์ นายโอฬาร  จอกทอง  
8 1/8 นางนันท์นภัส   มากุล นางสาวสุจิตรา  กลั่นทอง  
9 1/9 นางณฐากาญจน์   ภูมิรัตนไพศาล ว่าที ่ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง นายศุภณัฐ      สาจักร 

10 1/10 นายเสกสรร   เทียนทอง นางวาสนา  ทิพพาหา  
11 1/11 นายสุเทพ   มาคง นางสาวอัจฉรา  อินทรรุ่ง นายโพยม  ศิริพงษ์ 
12 1/12 นายก าพล   สุนันทวนิช นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน นางสาวสุชานันท์  วรวัฒนานนท์ 

 

              ๓.๗ ฝ่ำยจัดท ำเอกสำร มีหน้าที่ จัดท าเอกสารคู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1.  นางสมใจ              พงษ์สิงห์  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ 

3.  นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
4.  นางวาสนา    ทิพพาหา  กรรมการ 
5.  นางสาวสุจิตรา   กลั่นทอง  กรรมการ 
6.  นางสาวสชุานันท์   วรวัฒนานนท์  กรรมการ 

  7.  นายศุภณัฐ       สาจักร   กรรมการ 
8.  นายณัฐพล    ป้อมแก้ว  กรรมการ 
๓.๘ ฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพ่ือน ามา 

เสนอผลงาน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  2.  ส.ต.ต.หญิง ภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 

3.  นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  4.  นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 

5.  นายทรรศยุทธ์    ศิลปปวีณ  กรรมการ 
               ๓.9 ฝ่ำยประเมินผลโครงกำร  มีหน้าที่  สังเกต  ติดตาม  ประเมินผล รวบรวมภาพถ่าย
จัดท ารูปเล่ม  การจัดกิจกรรมอบรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ไว้เป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป  กรรมการประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวณัฐวรรณ      มั่นใจ   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสมหมาย  เข็มคง   กรรมการ 
  3.  นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น   กรรมการ 
  4.  นางสาวสุมามาลย์    นวลพิจิตร  กรรมการ 
  5.  นางวาสนา    ทิพพาหา  กรรมการ 

     ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 
ความสามารถ  เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  15   มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


