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คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี 414 /2560 

เรื่อง     แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
ด้วยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

และ 5 ประจําปีการศึกษา  2560 เพ่ือไปเย่ียมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ในวันพฤหัสบดี ท่ี  21 ธันวาคม 2560           
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 
                      1. ฝ่ายอํานวยการ 
  1.  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
  2.  นายนุกูล  อํ่าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  4.  นางสาววิไล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
  5.  นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการ 
  6.  นางสาวยุพิน   คงคอน   กรรมการ 
  7.  นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ผู้ประสานงาน 
  8.  นายสันติพร   ภู่พงษ์   ผู้ประสานงาน 
  9. นางชลปรียา   สวนทว ี   เหรัญญิก (ม.4) 
  10. นางอิสริยา  ณ พัทลุง  เหรัญญิก (ม.5) 
  11. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์  ผู้ช่วยเหรัญญิก (ม.4) 
  12. นางอุษา  กอบกิจ   ผู้ช่วยเหรัญญิก (ม.5) 
 มีหน้าท่ี    วางแผน ให้คําปรึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. ครูปฏิบัติหน้าท่ีรับรายงานตัว ควบคุมดูแลนักเรียน และควบคุมดูแลพนักงานขับรถ 
รถคันท่ี 1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4.1 และ 4.6 (ตอนท่ี 1) 
 1. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ ครู 
 2. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครู 
  
รถคันท่ี 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4.2  
 1. นางดารารัตน์  มะอิ  ครู 
 2. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ ครู 
 
รถคันท่ี 3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4.3  
 1. นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ ครู 
 2. นางอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ ครู 
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รถคันท่ี 4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4.4  และ  
 1. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ครู 
 2. นางสาวบุศรินทร์ พิมพล  ครู 
 3. Miss Shi Yunmeng   ครูอัตราจ้าง 
 
รถคันท่ี 5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4.5  และ 4.6 ตอนท่ี 2 
 1. นางชลปรียา  สวนทว ี  ครู 
 2. นางสมพร  ศรีพูล  ครู 
 3. นายสันติพร  ภู่พงษ์  ครู 
 
รถคันท่ี 6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5.1 และ 5.6  
 1. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครู 
 2. นายไพโรจน์   สิริพัฒนา ครู 

 
รถคันท่ี 7  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5.2  

    1. นายสมนึก   เกิดเนตร ครู 
    2. นางอุษา   กอบกิจ  ครู 
 
  รถคันท่ี 8  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5.3  
    1. นายเอกกมล   เรืองเดช  ครู 

 2. นางสาวอัฏฐอรวี อํ่าบางกระทุ่ม ครูอัตราจ้าง 
 

รถคันท่ี 9  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5.4  
1. นางสาวสาวิตร ี ขาวทรงธรรม ครู   
2. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ ครู 
 

รถคันท่ี 10  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5.5  
1. นายสุรสิทธิ ์  คัมภีรทัศน์ ครู 
2. นางณัชภัทร  วงศ์จีน  ครู  

           มีหน้าท่ี    ควบคุมดูแลพนักงานขับรถไม่ให้ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด และดูแลนักเรียนให้อยู่ 
ในความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรม 

 
3. ฝ่ายประเมินผล - จัดทําเอกสาร 

1. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ ครู 
2. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครู 
3. นายเอกกมล  เรืองเดช  ครู   
4. นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ ครู 
5. นางสาวบุศรินทร์ พิมพล ครู 
 

            มีหน้าท่ี จัดทําเอกสารและประเมินผลการจัดกิจกรรม  
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4. ฝ่ายพยาบาล  
1. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ ครู 
2. นางดารารัตน์  มะอิ  ครู 
3. นางอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ ครู 
4. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ครู 
5. นางสมพร  ศรีพูล  ครู 

   6. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครู 
7. นายสมนึก  เกิดเนตร ครู 
8.นางสาวอัฐอรวี  อํ่าบางกระทุ่ม ครูอัตราจ้าง  
9. นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม ครู 

 10. นางณัชภัทร  วงศ์จีน  ครู 
 

มีหน้าท่ี  จัดเตรียมยา  อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  ดูแลและให้ความสะดวกแก่นักเรียนท่ีเจ็บป่วย 
                       ระหว่างการจัดกิจกรรม 
 
 5. ฝ่ายอาหาร 

  1. นางอิสริยา  ณ พัทลุง         ครู   
        2. นางอุษา  กอบกิจ  ครู 

3. นายสันติพร  ภู่พงษ์  ครู 
4. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ ครู 

 
มีหน้าท่ี  จัดเตรียมอาหารสําหรับครูและนักเรียน 
 

  6. ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม 
1. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครู 
2. นายพันธพงษ์       อินทรวิเศษ ครู 
3. นางสาวบุศรินทร์ พิมพล  ครู 
4. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครู 
 

 มีหน้าท่ี  บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรมแล้วจัดส่งภาพกิจกรรมให้หัวหน้าระดับเพ่ือดําเนินการรายงานต่อไป    
 

  7. ฝ่ายตรวจสภาพรถยนต์ 
1. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครู 
2. นายพันธพงษ์       อินทรวิเศษ ครู 
3. นายสมนึก  เกิดเนตร ครู 
4. นายสันติพร   ภู่พงษ์  ครู 
5. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครู 
6. นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ ครู 
 

 มีหน้าท่ี  ตรวจสภาพรถยนต์ทุกคันให้มีความพร้อมก่อนออกเดินทางไปทัศนศึกษา  
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ท้ังน้ีให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่โรงเรียน 

และทางราชการสูงสุด 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
        (  นางสาวอรุณศรี     เงินเสือ  ) 

       ผู้อํานวยการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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 ตารางกําหนดการและเส้นทางการเดินทางไปทัศนศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 
พิษณุโลก-พิจิตร-นครสวรรค-์ชัยนาท-อ่างทอง-อยุธยา-บางบัวทอง- 

แจ้งวัฒนะ-ข้ึนทางด่วนโทรเวย์-ยมราช-สนามหลวง (ไป-กลับ)  
เพ่ือเย่ียมชมพระเมรุมาศ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 ธันวาคม 2560 
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

 
วัน / เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

21 ธันวาคม 2560  
เตรียมความพร้อมและเช็คนักเรียน 

 
ครูท่ีปรึกษา 

 
02.30-03.00 น 
03.00 -07.00 น. เดินทางไปยังร้านอาหารน้องเป้ิล ตํารวจทางหลวงและพนักงานขับรถ จ.สิงห์บุร ี
07.00 – 07.30  น. พักรับประทานอาหารเช้า ครูท่ีปรึกษา  
07.00 – 11.00  น. เดินทางไปเย่ียมชมพระเมรุมาศ ณ 

ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
พนักงานขับรถ  

11.00 – 11.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ครูท่ีปรึกษา  
11.30 - 13.00 น. เย่ียมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ครูท่ีปรึกษา  
13.00 น – 22.00  น. เดินทางกลับสู่  

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
ตํารวจทางหลวงและพนักงานขับรถ  

 
 
หมายเหตุ       1. ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน 
3. คณะครูใส่เสื้อลายดอกปีป หรือโทนเหลือง(ในกรณีไม่มีเสื้อลายดอกปีป) กางเกงสแลคสีดํา และ 
   สวมรองเท้าคัทชูสีดํา  

   


