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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 570/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

………………..................…………………………………………….. 
 

ตามที่กลุ่มบริหารวิชาการ จะได้ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ ๒ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ 12, 17 และ 24 ธันวาคม 2565 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                       
ต่อสถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการและประสานร่วมกับ 
ฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินงานตามกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๒.๔ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๒.๕ นายบรรจบ  ชูมก    กรรมการ 
๒.๖ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
๒.๗ นายพิชัย  นิราราช   กรรมการ 
๒.๘ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
๒.๑๑ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๒.๑๒ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวพัชราภรณ์  จนัทร์ตาธรรม กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย  กรรมการ 
๒.๑๕ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 

.../๒.๑๖ นางลาวัลย ์
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๒.๑๖ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประชุมวางแผนในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 ๒. ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกิจกรรม  
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้จังหวัดเขียงใหม่   

วันเสำร์ที่  17  ธันวำคม  2565   ประกอบด้วย 
       ๓.๑.1  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา       ประธานกรรมการ 
       ๓.1.2  นางพันนภา   วลีด ารงค์   กรรมการ 
       ๓.1.3  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  กรรมการ 

๓.1.๔  นางสาวสุทธิพร   ก้อนสิน        กรรมการ 
๓.1.5  นางสาวพลอย   ครุฑน้อย   กรรมการ 
๓.1.๖  นางนพผกามาศ   สายนุวงศ์  กรรมการ 
๓.1.๗  นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
๓.1.๘  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๓.1.๙  นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม  กรรมการ 
๓.1.๑๐ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการ 
๓.1.๑๑ นายเดชพนต์  เงินถา   กรรมการ 
๓.1.๑๒ นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ  กรรมการ 
3.1.13 นางสาวพนิดา   ดอกแจ๋ง   กรรมการ 
3.1.14 นายธนกฤต  วันจะนะ   กรรมการ 
๓.๑.15 นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ  

    3.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้จังหวัดเขียงใหม่                       
วันจันทร์ที่  12  ธันวำคม   2565     ประกอบด้วย 

๓.2.1  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ      ประธานกรรมการ 
๓.2.๒  นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน   กรรมการ 
๓.2.๓  นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์   กรรมการ 
๓.2.๔  นายชัยพิชิต  อุดค ามี        กรรมการ 
๓.2.๕  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
๓.2.๖  นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการ 
๓.2.๗  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
๓.2.๘  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   กรรมการ 
๓.2.๙  นายธนวรรธน์   ชัยยา   กรรมการ 
๓.2.๑๐ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
3.2.11  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  กรรมการ 
๓.2.12  นางสาววรรณนิชา   ผาสุข  กรรมการ 
๓.2.๑3  นายศิลปานันท์  บุญอุ้ม   กรรมการ 
๓.2.14  นางสาวสุภาพร  เปง็ปิง   กรรมการและเลขานุการ  

.../3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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    3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้จังหวัดเขียงใหม่      
วันเสำร์ที่  17  ธันวำคม  2565     ประกอบด้วย 

๓.3.๑  นางสาวอ าภา   เขียวดี       ประธานกรรมการ 
๓.3.๒  นายสุทน   คุ้มเสม   กรรมการ 
๓.๓.3  นางศรเีริญ   มีพิมพ์   กรรมการ 
๓.3.๔  นายพิชัย  นิราราช        กรรมการ 
๓.3.๕  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๓.3.๖  นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
๓.3.๗  นายเฉลิมชน   วรรณพาน   กรรมการ 
๓.3.๘  นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๓.3.๙  นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์  กรรมการ 
๓.3.๑๐ นางสาวบารมี  วรรณห้วย   กรรมการ 
๓.3.๑๑ นางสาวธิดาทิพย์  น าแม่อู  กรรมการ 
๓.3.๑๒ นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์   กรรมการ 
3.3.13  นายจีรศักดิ์   กันทะวงศ์   กรรมการ 
๓.3.๑4 นางลาวัลย์   ขยันขาย   กรรมการและเลขานุการ 

                           3.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้จังหวัดเขียงใหม่      
วันเสำร์ที่  17  ธันวำคม  2565  ประกอบด้วย 

๓.4.๑  นางเสาวนีย์  แสงหงษ์       ประธานกรรมการ 
๓.4.๒  นางสาวสุดารัตน์  เปยีงน้อย  กรรมการ 
๓.4.3  นางสาวอรนุช   เรือนค า   กรรมการ 
๓.4.๔  นายณฐพล    พงษ์ธรรม        กรรมการ 
๓.4.๕  นางสาวเบญจวรรณ   ยะยอง  กรรมการ 
๓.4.๖  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ 

       3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้จังหวัดเขียงใหม่     
วันเสำร์ที่  24  ธันวำคม  2565  ประกอบด้วย 

๓.5.๑  นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง       ประธานกรรมการ 
๓.5.๒  นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
๓.5.3  นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว  กรรมการ 
๓.5.๔  นางสาววัชรินทร์  แกว้มูล        กรรมการ 
๓.5.๕  นางสาวประทุมพร   อภิวงศ์  กรรมการ 
๓.5.๖  นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
๓.5.๗  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๓.5.๘  นางสาวเรณุกา  นนตานอก     กรรมการ 
๓.5.๙  นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน  กรรมการ 
๓.5.๑๐ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

.../3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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       3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้จังหวัดเขียงใหม่    
วันเสำร์ที่  24  ธันวำคม  2565  ประกอบด้วย 

๓.6.๑  นายบรรจบ  ชูมก        ประธานกรรมการ 
๓.6.๒  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
๓.6.3  นางญาดา   ตรีเนตร   กรรมการ 
๓.6.๔  นายฐานันดร์  สุริวรรณ        กรรมการ 
๓.6.5  นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๓.6.6  นายนัฐกานต์   แสนคง   กรรมการ 
๓.6.7  นางสาวอัมพร   นามณี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ประสานและติดต่อสถานที่ในการน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา   
  ๒. ติดต่อประสานรถรับ - ส่ง ที่จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  
  ๓. จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ าดื่มส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา                                 

๔. ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ตามวันเวลาที่ก าหนด 
๕. ดูแลความเรียบร้อยในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้น 

   ๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา จัดท ารูปเล่มรายงาน และรายงานผลต่อ
ประธานด าเนินการ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   ประธานกรรมการ  
๔.๒ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ    
๔.๓ นางสาวสุภาภรณ์  ชมพูแก้ว  กรรมการ 
๔.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ด าเนินการใช้จ่ายเงิน แสดงรายรับ - จ่าย เพ่ือใช้ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 
ทางราชการ   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

(นายธีระศักดิ์   แก้วสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง 


