
 
ค ำสั่งโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร 

ที่  ๕๘ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร “บริกำรรถรับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร” 

ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
************************************************ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนที่ฐำน ก ำหนดให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนโยบำยส ำคัญ
เข้มแข็งและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนและเท่ำเทียมในทุกมิติ เช่นเดียวกับโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร              
ที่ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลช่วยนักเรียนอย่ำงทั่วถึง นักเรียนโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร ไม่สำมำรถเดินทำง 
มำโรงเรียนได้อย่ำงสะดวก เนื่องจำกท ำลที่ตั้งของบ้ำนนักเรียน และสภำพปัญหำทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมไปถึง
ผู้ปกครองมีภำรกิจในกำรท ำงำนไม่สำมำรถมำรับ – ส่งนักเรียนได้ ทำงโรงเรียนจึงได้จัดท ำโครงกำร “บริกำรรถรับ – ส่ง
นักเรียนโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร” ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ สอดคล้องกับนโยบำย ๔ ฟรี ภำยใต้มำตรกำร 
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จึงอำศัยอ ำนำจควำมตำมมำตรำ ๓๙(๑)   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย  

๑.๑ นำยสุภำพ  ยะพงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร  
๑.๒ นำงสำวนันทรัตน์  คงทน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร  
๑.๓ นำยทรงธรรม  สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร  
๑.๔ นำงสำวสุมลฑำ  จงไกรจักร์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  กรรมกำร  
๑.๕ นำงจินตนำ  บรรจงเมือง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กรรมกำร  
๑.๖ นำยพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร  
๑.๗ นำยฐำปกรณ์  เรืองอ่อน  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป   กรรมกำร  
๑.๘ นำงสำวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑.๙ นำงสำวสรญำ  อินทร์แก้ว  คร ู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

๒. คณะกรรมกำรด ำ เนินงำน  มีหน้ ำที่  ด ำ เนินงำนกำรจัดโครงกำร “บริกำรรถรับ – ส่ งนัก เรียน                        
โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร” ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
ให้กับครูที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 

๒.๑ นำยอภิรัฐ  หนูอุไร คร ู หัวหน้ำ 
๒.๒ นำงสำวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
๒.๓ นำยสุทิศ  ช่วยด้วง คร ู ผู้ช่วย 
๒.๕ นำงสำวสรญำ  อินทร์แก้ว ครู  ผู้ช่วย 
๒.๖ นำงสำววำยุรี  ดังนิโรจน ์ ครู  ผู้ช่วย 

-/๓. คณะกรรมกำร …. 



- ๒ - 

๓. คณะกรรมกำรโครงกำร “บริกำรรถรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร” มีหน้ำที่ ประสำนผู้ปกครอง
นักเรียน บันทึกข้อมูลกำรแบ่งสำยรถ ตรวจกำรเดินทำงของนักเรียนในกำรไปกลับบ้ำน - โรงเรียน และรำยงำนผล          
กำรแบ่งสำยรถนักเรียน  

๓.๑ กำรเดินทำงโดย “เดิน” ประกอบด้วย 
๑.) นำยปกรณ์  เพ็ญนุกูล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
๒.) นำงสำวสรญำ  อินทร์แก้ว  ครู     

๓.๒ กำรเดินทำงโดย “ผู้ปกครองมำส่ง” ประกอบด้วย  
๑.) นำงสำวสุมลฑำ  จงไกรจักร ์ ครูช ำนำญกำร   
๒.) นำงสำววำยุรี  ดังนิโรจน์  ครู  

๓.๓ กำรเดินทำงโดย “จักรยำนยนต์” ประกอบด้วย  
๑.) นำงสำวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
๒.) นำยสุทิศ  ช่วยด้วง ครู 

๓.๔ กำรเดินทำงโดย “รถประจ ำทำง”  
๓.๔.๑ รถประจ ำทำงท่ัวไป  ประกอบด้วย 

๑.) นำงสำวกำญจนำ  พรหมสุด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    
๒.) นำงพัชรพรรณ  ถนนแก้ว  ครู      

๓.๔.๒ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนหมน – บ้ำนไม้แดง - ตลำดชะเมำ  ประกอบด้วย  
๑.) นำยจ ำนงค์  สุขฟุ้ง  ครูช ำนำญกำร     
๒.) นำงสำวจันทิมำ  จันทวำส  พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรเรียนร่วม   

๓.๔.๓ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนรำษฎร์บ ำรุง - บ้ำนช้ำงซ้ำย”  ประกอบด้วย  
๑.) นำงปิยพร  ก ำลังเก้ือ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
๒.) นำงสุกำนดำ  เงินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   

๓.๔.๔ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนหกหน ำ - บ้ำนทับควำย  ประกอบด้วย  
๑.) นำงสำวจันทร์จิรำ  ภักดีอักษร    ครูช ำนำญกำร 
๒.) นำงสำวสุวรรณี  ภักดีแก้ว  ครูช ำนำญกำร 

๓.๔.๕ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนพังสิงห์ - บ้ำนหนองหนอน ประกอบด้วย  
๑.) นำยทรงธรรม  สุวรรณรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๒.) นำงจินตนำ  บรรจงเมือง  ครูช ำนำญกำร  

๓.๔.๖ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนกลอง – บ้ำนป่ำยำง - บ้ำนหนองหลำโอน ประกอบด้วย  
๑.) นำยพัชนพนธ์  โอมประพันธ์    ครูช ำนำญกำร  
๒.) นำงวิไลรัตน์  ปริยำนุกูล    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๓.๔.๗ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนดอนตรอ ประกอบด้วย  
๑.) นำงอรพิน  ปรำชญ์นคร    ครูช ำนำญกำรพิเศษ   
๒.) นำยสุชำติ  โชติมณี     ครูช ำนำญกำรพิเศษ   

-/๓.๔.๘ รถประจ ำทำง..… 
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๓.๔.๘ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยบ้ำนบำงไทร - ซอยตำพุฒ ประกอบด้วย  
๑.) นำงสำวรุ่งนภำ  รักสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย    
๒.) นำงจิรำภรณ์  จ ำนอง  ครู  

๓.๔.๙ รถประจ ำทำงโรงเรียนสำยวัดโดน – คลองใหม่สุรินทร์ - บำงมูลนำก ประกอบด้วย  
๑.) นำงสมพร  อินทะมุสิก ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
๒.) นำยพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล  ครู    

๓.๔.๑๐ รถประจ ำทำงโรงเรยีนสำยบ้ำนรำษฎร์บ ำรุง - บ้ำนปำกช่อง ประกอบด้วย 
๑.) นำยสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชำ  ครูผู้ช่วย  
๒.) นำงวำสนำ  จำริยะ  ครูช ำนำญกำร 

๓.๔.๑๑ รถประจ ำทำงโรงเรยีนสำยบ้ำนอ่ำวตะเคียน - วัดจันทร์ ประกอบด้วย 
๑.) นำยเต็มยศ  แก้วแกมทอง ครู 
๒.) นำงอำรี  พรหมทอง ครูช ำนำญกำร 

๓.๔.๑๒ รถประจ ำทำงโรงเรยีนสำยบ้ำนดอนตรอ - บ้ำนสระเพลง ประกอบด้วย 
๑.) นำงสำวสำวิตรี  นำคแท้ ครู 
๒.) นำยฐำปกรณ ์ เรืองอ่อน ครู 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่ จัดเตรียมกำรเบิกจ่ำยและท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย รถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ประกอบด้วย 
๔.๑ นำงสำวสุมลฑำ  จงไกรจักร์  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
๔.๒ นำงสำววำยุรี  ดังนิโรจน์  ครู  ผู้ช่วย 
๔.๓ นำยอภิรัฐ  หนูอุไร  ครู  ผู้ช่วย 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่ประชุม โครงกำร “บริกำรรถรับ – ส่งนักเรียน 
โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร” โดยใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคคลี่คลำยลง                    
ภำยในห้วงเวลำที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๕.๑ นำยฐำปกรณ์  เรืองอ่อน  ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำ 
๕.๒ นำยจำนงค์  สุขฟุ้ง  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
๕.๓ นำงสำวสรญำ  อินทร์แก้ว  ครู  ผู้ช่วย 
๕.๔ นำงสำวรุ่งนภำ  รักสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
๕.๕ นำยเดโช  ประดงจงเนตร  ช่ำงไฟฟ้ำ ๓  ผู้ช่วย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ สร้ำงแบบประเมินและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม เพ่ือส่งต่อ              
ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุป และรำยงำนผล ประกอบด้วย 

๖.๑ นำงสุกำนดำ  เงินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
๖.๒ นำยสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชำ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและรำยงำนผล  มีหน้ำที่ สรุปผล และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม เป็นรูปเล่ม              
เพ่ือรำยงำนต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 

-/๗.๑ นำยอภิรัฐ ..… 
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๗.๑ นำยอภิรัฐ   หนูอุไร คร ู หัวหน้ำ 
๗.๒ นำงสำวอมรรัตน์   มุสิกะโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
๗.๓ นำยสุทิศ  ช่วยด้วง คร ู ผู้ช่วย 
๗.๕ นำงสำวสรญำ  อินทร์แก้ว ครู  ผู้ช่วย 
๗.๖ นำงสำววำยุรี  ดังนิโรจน ์ ครู  ผู้ช่วย 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่ งนี้  ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้ ง ใจ เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง                  
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือประโยชน์ทำงรำชกำรสืบไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

    

(นำยสุภำพ  ยะพงศ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร 

 
 
 
 
 
 


