
 
 

 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

ท่ี ๒๑๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการนํานักเรียนไปทัศนศึกษา 

.......................................................................... 

                ดวยโรงเรียนชําฆอพิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖

ไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาตาม โครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพในวันอังคารท่ี ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐น. – ๒๐.๐๐น. ณ สวนนงนุช  วิหารเซียน  เขาชีจรรย และตลาดน้ําสี่ภาค 

จังหวัดชลบุร ีโดยไมพักคางคืน เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๕๕ แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

๑. นายชาตรี  เจริญสุข    ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ. ๓   กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครู คศ. ๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ี   ใหคําปรึกษา อํานวยการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒.  คณะกรรมการฝายดูแลนักเรียน ประกอบดวย 

๑. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ. ๓   กรรมการ 

๓. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร ครู คศ. ๓   กรรมการ 

๔. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล ครู คศ. ๒   กรรมการ 

๕. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  ครู คศ. ๒   กรรมการ 

๖. นายโสภณ  วงษคงดี  ครู คศ. ๒   กรรมการ 

๗.   นายนพพร  นามสวาง  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๘.   นางสาวอนงค  ดลชม  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๙.   นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๑๐.  นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๑๑.  นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๑๒.  นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๑๓.  นายวชัรพงศ  บุญตน  ครู คศ. ๑   กรรมการ 



๒ 
 

๑๔.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ คร ูคศ. ๑   กรรมการ 

๑๕.  นางสาวสิรวิิมล  คงลอด  ครูผูชวย    กรรมการ 

๑๖.  นายเมธัส  เจริญผล  ครูผูชวย    กรรมการ 

๑๗.  นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 

๑๘.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต พนักงานราชการ   กรรมการ 

๑๙.  นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๒๐.  นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

 มีหนาท่ี  ๑. ตรวจสอบจํานวนนักเรยีนกอนข้ึนรถใหครบตามจํานวน ทุกจุดกอนออกเดินทาง 

       ๒. ดูแลนักเรียนมิใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตอท่ีสาธารณะ 

       ๓. ควบคุมพนักงานขับรถใหขับรถดวยอัตราความเร็วไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด 

             ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

 

๓.  คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย 

   ๑. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล ครู คศ. ๒   ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

   ๓. นายวชัรพงศ  บุญตน  ครู คศ. ๑   กรรมการ    

    มีหนาท่ี   ดําเนินการเรื่องการรับ – จาย  ดานคาใชจายในการไปทัศนศึกษาใหเรียบรอย 

 

 ๔.  คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 

    ๑. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ. ๓   ประธานกรรมการ 

๒. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  ครู คศ. ๒   กรรมการ 

๓. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๔. นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

๔. นางสาวจันทิมา  สรรเสรญิ  คร ูคศ. ๑   กรรมการ 

 มีหนาท่ี   จัดเตรียมเวชภัณฑยาท่ีจําเปนตอการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหเรียบรอย 

 

 ๕.  คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๑. นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง  ครูอัตราจาง   ประธานกรรมการ 

    ๒. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

    ๓. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

 ๔. นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

 ๕. นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย  ครอัูตราจาง   กรรมการ 

         มีหนาท่ี   บันทึกภาพกิจกรรมไปทัศนศึกษาตลอดจนรวบรวม file รูปภาพท้ังหมดใหฝายประเมินผล 

 

 



๓ 
 

  ๖. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถและเอกสารรถบัส 

   ๑. นายนพพร  นามสวาง  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

   ๒. นายโสภณ  วงษคงดี  ครู คศ.๒   กรรมการ 

   ๓. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครู คศ.๑   กรรมการ 

   ๔. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครู คศ.๑   กรรมการ 

   ๕. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  พนักงานราชการ   กรรมการ 

   มีหนาท่ี   ตรวจดูความถูกตองของเอกสารการตรวจสภาพรถ เอกสารของพนักงานขับรถ และความพรอมของ    

       สภาพรถบัสเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษา 

   

๗.  คณะกรรมการฝายเอกสารและประเมินผล ประกอบดวย  

 ๑. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ. ๓   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

 ๓. นางสาวจันทิมา  สรรเสรญิ  ครู คศ. ๑   กรรมการ 

 ๔. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต พนักงานราชการ   กรรมการ 

 มีหนาท่ี   จัดทํารูปเลมคูมือทัศนศึกษา  แบบประเมิน  และสรุปผลการประเมินใหเรียบรอย 

     

ใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และ 

เกิดผลดีแกทางราชการตอไป   

 

สั่ง  ณ   วันท่ี  ๑๒ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

 

    (นายชาตรี  เจริญสุข) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 


	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

