
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  ๔๒๑ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

_____________________ 
 

 ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และจิตอาสา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ท่ีจะต้องควบคุม
นักเรียนในห้องเรียนของตนเองเพ่ือพานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือเข้าชมพระเมรุมาศ      
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร   ในวันจันทร์ท่ี   ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑.  นางสาวอรุณศรี    เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
          ๒.  นายนุกูล            อํ่าอ่วม           รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางโสพิศ            เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
          ๔.  นางสาววิไล         อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
 ๕.  นายดิเรก           ทองหนัก กรรมการ 

๖.  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ กรรมการ 
๗.  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
๘.  นางสมศรี           แซ่เล้า  กรรมการ 
๙.  นายบุญส่ง          เทียนคํา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวยุพิน คงคอน  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสมนึก             ใยศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
มีหน้าท่ี ให้คําแนะนํา เป็นท่ีปรึกษา และแก้ปัญหา ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี 
 ๑. นางนงคราญ  เอ่ียมบาง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพนัชกร  มีศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายจิระเดช  เขาคํา   กรรมการ 
 ๔. นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้าท่ี ๑. ดูแลความสะอาดและเปิด – ปิด ไฟ ณ สนามบาสเกตบอลในการรวมนักเรียนท้ัง ไปและกลับ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 ๑. นางดวงพร  เพ็ชรบัว   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางธิติมา  พรามพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่  กรรมการ 
 ๔. นางสาวยุพิน  คงคอน   กรรมการ 



 ๕. นายวิเชียร     หลําประเสริฐ  กรรมการ 
 ๖. นายสมนึก    ใยศิลป์   กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าท่ี   อํานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินและจัดเตรียมเอกสารในการดําเนินงานท้ังหมด 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 
 ๑. นางสุรีย ์  ศิริรัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสินีนาฏ  คชนิล   กรรมการ 
 ๔.นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
 ๔. นายธีรยุทธ  อินไชย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   พิธีกรพิธีการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบันทึกภาพ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายดูแลควบคุมนักเรียนและฝ่ายอาหารพร้อมน้ําด่ืม 
 ๑.  นายวิเชียร  หลําประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายจิระเดช  เขาคํา   กรรมการ 
 ๓.  นางสุรีย ์  ศิริรัตน์   กรรมการ 
 ๔.  นายธีรยุทธ  อินไชย   กรรมการ 
 ๕.  นางสินีนาฏ  คชนิล   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุทธิดา เพชรเอม  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวปรารถนา หอมลา   กรรมการ 
 ๙.  นางนงคราญ  เอ่ียมบาง  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวมาณิตา พรรณนา  กรรมการ 
 ๑๑. นางกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล  กรรมการ 
 ๑๒. นายณรงค์  จันทุดม   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวภัทรินทร ์ สังข์ทอง   กรรมการ 
 ๑๔. นางจารุวรรณ เดชคุ้ม   กรรมการ 
 ๑๕. นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวบุษกร พรหมศรี  กรรมการ 
 ๑๘. นายสันติสุข  เพ็งสว่าง  กรรมการ 

๑๙. นายสมนึก  ใยศิลป์   กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าท่ี  ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนเช็คชื่อนักเรียนห้องตนเองต้ังแต่เริ่มต้นจนกลับ  
 ๒. จัดสวสัดิการรับและแจกอาหาร พร้อมนํ้าด่ืม ให้กับนักเรียนในรถของตนเอง 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 ๑. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวปรารถนา หอมลา  กรรมการ 
 ๔. นางสาวภัทรินทร ์ สังข์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี  เตรียมกระเป๋ายาเพ่ือนําข้ึนรถไปสําหรับดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วยขณะเดินทางไปทัศนศึกษา 

 
 
 
 



๗. คณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสาร 
๑. นายสมนึก      ใยศิลป์  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายณรงค์  จันทุดม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธีรยุทธ  อินไชย  กรรมการ 
 ๔. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ๑. ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์โดยสารปรับอากาศท้ังหมด 

            ๒. ตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถทุกคน 
   ๓. ตรวจทะเบียนรถยนต์ต่ละคันว่าถูกต้องหรือขาดการต่อทะเบียนหรือไม่ 

 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

   สั่ง    ณ   วันท่ี   ๑๕    ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐ 
 
                                          
                                                  
                    (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
                                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


