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ค ำส่ังโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี 
ท่ี 124/2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 
................................................................ 

     ตำมท่ีระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ได้จัดโครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษำเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข จำกประสบกำรณ์และสถำนท่ีจริง สนองนโยบำยของรัฐบำลในด้ำนกำรเรียนรู้แก่เด็ก
ด้วยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ใน
วันเสำร์ท่ี 14 กรกฎำคม 2561  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยณรินทร์ ช ำนำญดู  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์  ประธำนกรรมกำร 
นำยสุวิจักขณ์  สำระศำลิน  รองผู้อ ำนวยกำร    รองประธำนกรรมกำร 
นำยวุฒิชัย หอวธรรกุล  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
นำยพรศักดิ ์ เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
นำงมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
นำงสำวชนกชนม์  มีน้อย   หัวหน้ำระดับ    กรรมกำร 
นำงเพ็ญจันทร์   ไชยค ำวัง   รองหัวหน้ำระดับ   กรรมกำร 
นำยเอนก โพธิ์ทอง   รองหัวหน้ำระดับ   กรรมกำร 
นำงภำวดี จิตตำมัย   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยประดิษฐ์   โพธิ์พันธุ์   หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก ควบคุม ดูแล และให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำน 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำงภำวดี จิตตำมัย  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนฤมล แย้มลำ  กรรมกำร    นำงสำววิชยำรัตน์  ลิมทโรภำส  กรรมกำร 
นำยมำนะ    ค้ิวเจริญ  กรรมกำร    นำงสำวมนสิชำ  ต่ำงประเสริฐ  กรรมกำร  
นำงสำวกรรณิกำร์ สุขกรม  กรรมกำร    นำยสันทัด นิลรอด   กรรมกำร      
นำงจันทนำ เล้ำอำรีย์ กรรมกำร    นำงกนกวลัย  สร้อยศักดิ์    กรรมกำร     
นำงสำวศุภรดำ  ชุติพงศ์ชยุต กรรมกำร    นำงสุรภำ  เดชพงษ์   กรรมกำร 
นำงเพียงพิศ    ขีเจริญสุข กรรมกำร    นำงวิมพ์วิภำ   ไทยพุทรำ  กรรมกำร     
นำงปำณิสรำ    ลัดดำกุล  กรรมกำร    นำยชำตรี  ศรีสุข   กรรมกำร 
นำงปรำณี  บุญทวีบรรจง  กรรมกำร    นำงสำวบุณยำพร  เคนไชยวงค์ กรรมกำร 
นำงสุชำดำ  วัฒนโยธิน  กรรมกำร    นำงกนกวรรณ  ขวัญอ่อน  กรรมกำร 
นำยศิริชัย  ตรีตรำนนท์  กรรมกำร    นำงสำวพัชรี  หรีหร่อง  กรรมกำร 
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นำยบรรเทิง   เหมือนชู  กรรมกำร      นำงงำมนิตย์    แก้วด้วง  กรรมกำร 
นำงสำวประภัสสร วงษ์สนิท กรรมกำร      นำงสำวกัญญำณัฐ เหลืองชัยพร กรรมกำร 
นำงสำวมลฤดี โสภำพันธ์ กรรมกำร      นำงสำวอำรีรัตน์ วิธีพล  กรรมกำร 
นำยอรรถพร  จันทร์จ ำรูญ กรรมกำร      ว่ำที่ ร.ต.หญิงปิยะวรรณ เรืองเขตกรณ์ กรรมกำร 
นำงยุพิน    กระต่ำยทอง  กรรมกำร      นำงสำวศุภลักษณ์ พึ่งกริม  กรรมกำร 
นำงสำวชนกชนม์  มีน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงเพ็ญจันทร์  ไชยค ำวัง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
นำยเอนก  โพธิ์ทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  - ส ำรวจจัดหำสถำนท่ีแหล่งเรียนรู้ 

- ประชำสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนและจัดนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้  
 

๓. คณะกรรมการควบคุมรถและดูแลนักเรียนในการเดินทาง 
รถคันท่ี ๑6   นำงสำวนฤมล   แย้มลำ  , นำงสำวศุภลักษณ์ พึ่งกริม 
รถคันท่ี 17   นำงสำววิชยำรัตน์  ลิมทโรภำส , นำยมำนะ    ค้ิวเจริญ  , นำงสำวมนสิชำ  ต่ำงประเสริฐ 
รถคันท่ี 18   นำงสำวกรรณิกำร์ สุขกรม  ,  นำงเพ็ญจันทร์  ไชยค ำวัง 
รถคันท่ี 19    นำงกนกวลัย  สร้อยศักดิ์ , นำงสำวนงลักษณ์ ศิริฟัก, นำงสำวเพ็ญนภำ ปุยสุวรรณ 
รถคันท่ี 20   นำงปรำณี  บุญทวีบรรจง ,  นำงสำวกัญญำณัฐ เหลืองชัยพร  
รถคันท่ี 21   นำยเอนก   โพธิ์ทอง ,  นำงสุรภำ    เดชพงษ์ 
รถคันท่ี 22   นำงสำวมลฤดี โสภำพันธ์  ,  นำงสำวอำรีรัตน์ วิธีพล  
รถคันท่ี 23    นำงเพียงพิศ    ขีเจริญสุข , นำงสำววลีภรณ์ พูลยิ่ง 
รถคันท่ี 24   นำงปำณิสรำ    ลัดดำกุล , นำยชำตรี  ศรีสุข 
รถคันท่ี 25    นำงกนกวรรณ ขวัญอ่อน  , นำงสำวประภัสสร วงษ์สนิท 
รถคันท่ี 26   นำงสุชำดำ  วัฒนโยธิน , นำยสันทัด นิลรอด , นำงสำวศุภสิริ แต้มทอง 
รถคันท่ี 27   นำยบรรเทิง   เหมือนชู  ,  นำงงำมนิตย์    แก้วด้วง 
รถคันท่ี 28   นำยอรรถพร  จันทร์จ ำรูญ , ว่ำที่ ร.ต.หญิงปิยะวรรณ เรืองเขตกรณ์ 

      รถคันท่ี 29    นำงยุพิน    กระต่ำยทอง , นำงสำวพัชรี  หรีหร่อง  
รถคันท่ี 30    นำงสำวศุภรดำ  ชุติพงศ์ชยุต ,  นำงสำวชนกชนม์  มีน้อย 
 หน้าที่  - รับรำยงำนตัวนักเรียนในตอนเช้ำเวลำ 05.00 น. 

- จัดนักเรียนขึ้นรถ ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดกำรเดินทำง 
- รอส่งนักเรียนให้ถึงผู้ปกครองหลังจำกทัศนศึกษำกลับมำถึงโรงเรียน 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 นำงยุพิน        กระต่ำยทอง   หัวหน้ำ 
 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงปิยะวรรณ   เรืองเขตกรณ์  ผู้ช่วย 
 นำยสันทัด       นิลรอด    ผู้ช่วย  
 นำงสำวมลฤดี   โสภำพันธ์   ผู้ช่วย 
 คุณครูท่ีปรึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ทุกท่ำน 

หน้าที่ - ดูแลนักเรียนท่ีป่วยตลอดระยะเวลำในกำรเดินทำง 
- จัดเตรียมยำและอุปกรณ์กำรปฐมพยำบำล 
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๕. คณะกรรมการถ่ายภาพ 
  นำงปำณิสรำ     ลัดดำกุล    หัวหน้ำ 
  นำงสำวศุภลักษณ์   พึ่งกริม   ผู้ช่วย   

นำงสำวอำรีรัตน์   วิธีพล    ผู้ช่วย  
 หน้าที่  บันทึกภำพกิจกรรมกำรไปทัศนศึกษำตลอดกำรเดินทำง 
 

๖. คณะกรรมการการเงิน 
  นำงสำวนฤมล   แย้มลำ    หัวหน้ำ 
  นำงสำวกรรณิกำร์  สุขกรม   ผู้ช่วย 
  นำงสำวบุณยำพร  เคนไชยวงค์   ผู้ช่วย 
 หน้าที่   - ก ำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยเงินให้เรียบร้อย 

- เก็บรวบรวมเงินค่ำทัศนศึกษำของมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
- ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 

 

๗. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานโครงการ 
  นำงสำววิชยำรัตน์    ลิมทโรภำส   หัวหน้ำ 
  นำงกนกวรรณ    ขวัญอ่อน   ผู้ช่วย  
  นำงสำวกัญญำณัฐ  เหลืองชัยพร   ผู้ช่วย   
  นำยอรรถพร     จันทร์จ ำรูญ   ผู้ช่วย  
 หน้าที่  ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร และสรุปรำยงำนเป็นรูปเล่มเพื่อรำยงำน 
 

๘. คณะกรรมการประสานงาน 
  นำงสำวชนกชนม์     มีน้อย   หัวหน้ำ 
  นำงเพ็ญจันทร์  ไชยค ำวัง  ผู้ช่วย 
  นำยเอนก  โพธิ์ทอง   ผู้ช่วย  
 หน้าที่  ติดต่อประสำนงำนกำรทัศนศึกษำ 
 
  ท้ังนี้ ให้ผู้ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
      ส่ัง ณ วันท่ี 6 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕61 
 
        
 
                                                                 ( นำยณรินทร์  ช ำนำญดู ) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์  จังหวัดกำญจนบุรี   
 
 


