
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๔๙๒ /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ - ๖  
……………………………………………………………………………………………………. 

               ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิต  ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จากเงินโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงได้น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๔ - ๖ ไปทัศนศึกษา  ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา
ความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นายสมพร         สังวาระ     ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางทัศนีย ์ วงศ์เขียว  กรรมการ 
นายทินกร      พานจันทร ์  กรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง     กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการและเลขานุการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมใหจ้ัดกจิกรรมและการเดินทางใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
  ๒.  ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและเหมาะสม 
  ๓.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบรหิารทราบ 
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๓. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน 
  น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 

รถคันที่ ๑ ม.๔/๑ 
ม.๔/๒ 

เลขที่ ๑-๔๔ 
เลขที่ ๑-๔ 

นายสมพร สังวาระ  

น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี
นางทัศนีย์ วงค์เขียว 

รถคันที่ ๒ ม.๔/๒ 

ม.๔/๓ 

เลขที่ ๕-๔๐ 
เลขที ่๑-๑๒ 

น.ส.พนิดา ยอดรัก น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา 

รถคันที่ ๓ ม.๔/๓
ม.๔/๔ 

เลขที ่๑๓-๓๙ 
เลขที ่๑-๒๒ 

น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน นายปวิตร สมนึก 

รถคันที่ ๔ ม.๔/๔ 

ม.๔/๕ 

เลขที ่๒๓-๔๑
เลขที ่๑-๒๙ 

นางพัชรา ไตรยวงศ์ นางสาวนงพร จู่พิชญ ์
 

รถคันที่ ๕ ม.๔/๕ 

ม.๔/๖ 

เลขที ่๓๐-๓๙ 
เลขที ่๑-๓๗ 

น.ส.วทันยา ใจนันตา นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี

รถคันที่ ๖ ม.๔/๖ 

ม.๔/๗ 

เลขที ่๓๘-๔๕ 
เลขที ่๑-๔๐ 

น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ 
น.ส.กนกพร โพธ์ิเขียว 

นายไพโรจน ์อินต๊ะภา 

รถคันที่ ๗ ม.๔/๘ 

ม.๔/๙ 

เลขที ่๑-๒๙ 
เลขที ่๑-๑๗ 

น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 

นายเสถียร บญุมหาสทิธ์ิ 
น.ส.อนุศรา บุญหลิม 

 

 
 นายอภิวัฒน์       บุญอ่อน        หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
        น.ส.ชลิตา          บุญรักษา      รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๕  

รถคันที่ ๑ ม.๕/๑  
 

เลขที่ ๑-๔๔ 
 

นางปานทิพย์   สุขเกษม 
 

ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย 
นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์            

รถคันที่ ๒ ม.๕/๒ 
ม.๕/๓ 

เลขที่ ๑-๓๙
เลขที่ ๑-๖ 

ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์
 

น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย 

รถคันที่ ๓ ม.๕/๓ 
ม.๕/๔ 

เลขที่ ๗-๓๘ 
เลขที่ ๑-๑๔ 

นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ 
นายชนเมธี     ศรีษะเทือน 

น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์   
 

รถคันที่ ๔ ม.๕/๔ 
ม.๕/๕ 

เลขที่ ๑๕-๔๐
เลขที่ ๑-๒๐ 

น.ส.ชลิตา     บุญรักษา นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 

รถคันที่ ๕ ม.๕/๕  
ม.๕/๖ 

เลขที ่๒๑-๓๙ 
เลขที ่๑-๒๗ 

น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์ 

 
น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ 

 

รถคันที่ ๖ ม.๕/๖ 
ม.๕/๗      

เลขที่ ๒๘-๔๔
เลขที่ ๑-๒๙ 

น.ส.เมธาวี     สุขเจริญ 

น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน 
น.ส.จิรา     จั่นเล็ก 

รถคันที่ ๗ ม.๕/๗  
ม.๕/๘ 

เลขที่ ๓๐-๔๐
เลขที่ ๑-๓๔ 

น.ส.อรวรรยา  ภาคค า 

นายศราวุธ       คารมหวาน 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล 
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 น.ส.นฤมล  รับส่ง        หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
          น.ส.อญัชนา   แซ่จิว      รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 

รถคันที่ ๑ ม.๖/๑  เลขที่ ๑-๔๔ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ 

รถคันที่ ๒ ม.๖/๒ 
ม.๖/๗ 

เลขที่ ๑-๔๑ 
เลขที่ ๑,๗,๙, 
๑๘,๒๖,๓๐,๓๕ 

น.ส.ศศิธร เมืองมลู 

 
นายศักรินทร์ ศรีตระกลู 
 

รถคันที่ ๓ ม.๖/๓ 
ม.๖/๗ 

เลขที่ ๑-๔๒ 
เลขที่ ๒,๓,๑๕,  
๒๐,๓๑ 

น.ส.วราลี สินธุวา 
น.ส.นงคราญ ค าลัยวงษ์ 
 

น.ส.นลินพร สมสมัย 
 

รถคันที่ ๔ ม.๖/๔    เลขที่ ๑-๔๕ น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา นายทินกร พานจันทร ์
รถคันที่ ๕ ม.๖/๕ 

ม.๖/๗ 
 

เลขที ่๑-๔๒ 
เลขที ่๑๐,๒๓, 
๒๗,๒๙,๓๒ 

น.ส.นฤมล รับส่ง 
 

นายชนินทร์ บัวแจ้ง 

รถคันที่ ๖ ม.๖/๖  
ม.๖/๗ 

เลขที่ ๑-๔๑ 
เลขที่๘,๑๑,๑๒, 
๑๖,๑๗,๑๙,๓๔ 

น.ส.อญัชนา แซ่จิว น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
 

รถคันที่ ๗ ม.๖/๘  
ม.๖/๗ 
 
 
ม.๖/๙ 

เลขที่ ๑-๓๐ 
เลขที่๔,๕,๖, 
๑๓,๑๔,๒๑,๒๒, 
๒๔,๒๕,๒๘,๓๓ 
เลขที่๑-๖ 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี 
น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์

    หน้ำท่ี ๑.  ตรวจสอบจ านวนนักเรียนให้ครบทัง้ไปและกลับ  
            ๒.  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

           ๓.  ควบคุมดูแลให้เข้ารวมกจิกรรมตามที่ก าหนด 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท     ปิ่นอมร  หัวหน้า 

ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ สนามไชย     ผู้ช่วย   นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
นายเสถียร   บุญมหาสทิธ์ิ ผู้ช่วย  นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี  ผู้ช่วย 
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ ผู้ช่วย  นายศักรินทร์   ศรีตระกลู ผู้ช่วย 

 หน้ำท่ี ๑.  บันทึกภาพน่ิงและวีดีทัศน์ตลอดกจิกรรม 
  ๒.  สรุปกจิกรรมในรูปของภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวเพือ่ใช้ในการสรปุโครงการ 

      ๕.  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรทัศนศึกษำ 
             น.ส.อรวรรยา    ภาคค า            หัวหน้า  
นายศราวุธ      คารมหวาน     ผู้ช่วย            น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น ผู้ช่วย  
นายชนเมธี       ศรีษะเทือน ผู้ช่วย   นายชนินทร์      บัวแจ้ง          ผู้ช่วย 
นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี จัดเตรียมเอกสารประกอบการทัศนศึกษาใหเ้พียงพอกับจ านวนนักเรียน 
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     ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
    น.ส.จุฑารัตน์     เกาะหวาย หัวหน้า  
น.ส.เมธาวี        สุขเจริญ    ผู้ช่วย  น.ส.กนกพร  โพธ์ิเขียว ผู้ช่วย 
น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน       ผู้ช่วย   น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย 
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงค์ค าจันทร ์ ผู้ช่วย   น.ส.ศศิธร เมืองมูล    ผู้ช่วย 
น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา       ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนกัเรียนเจ็บป่วยระหว่างการทัศนศึกษา  

    ๗. คณะกรรมกำรกำรเงิน 
   นางทัศนีย์ วงศ์เขียว           หัวหน้า     

นายทินกร         พานจันทร์        ผู้ช่วย   นางบุญเยี่ยม      พิทักษ์วงศ์       ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี ๑.  วางแผนการใช้จ่ายเงินตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

  ๒.  รวบรวมหลักฐาน/เอกสารและด าเนินการเบิก-จ่ายให้แลว้เสรจ็และถูกต้อง 

   ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
   นางจิรา           จั่นเล็ก          หัวหน้า     

น.ส.มวารี          ใจชูพันธ์          ผู้ช่วย   น.ส.ณิชพัณณ์     เฉลิมพันธ์        ผู้ช่วย 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์          ผู้ช่วย  น.ส.ศิรมิา บุญสวัสดิ์         ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี ๑.  วางแผนเรื่องอาหารและน้ าดืม่ 

  ๒.  จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม่ใหเ้พียงพอกับจ านวนนักเรียน 

  ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์ หัวหน้า 

น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน ผู้ช่วย   น.ส.ชลิตา         บุญรักษา          ผู้ช่วย 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์   ผู้ช่วย   ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์      ผู้ช่วย 
น.ส.อญัชนา   แซ่จิว           ผู้ช่วย   น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ ผู้ช่วย 
น.ส.วราลี       สินธุวา  ผู้ช่วย 
หน้ำท่ี ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผลทัศนศึกษา 

  ๒.  รวบรวมผลการประเมิน สรปุและรายงานผลการจัดกจิกรรมตามโครงการต่อ 
                          คณะกรรมการอ านวยการ 
 
    ทั้งนี้   แต่งตัง้วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

 
(นายสมพร  สังวาระ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ – ๖  
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

*************************************************** 
 

เวลา   ๐๖.๐๐ น.    นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบรเิวณโดมอเนกประสงค์ 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.  ลงทะเบียน นบัจ านวนนักเรียน นัดหมายต่างๆ 
เวลา ๐๗.๐๐ น.    ออกเดินทางไปสยามนิรมิต 
เวลา ๐๘.๓๐ น.   เดินทางถึงสยามนริมิต นับจ านวนนักเรียน นัดหมายต่างๆ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ศึกษาแหล่งการเรียนรู้บ้านไทย ๔ ภาค 
เวลา ๑๐.๒๐-๑๑.๐๐ น.  ชมละคร ค่านิยม ๑๒ ประการ และศึกษาฐานการเรียนรู ้
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  นักเรียนเดินศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในสยามนิรมิตตามอธัยาศัย 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๕๕ น.  ชมการแสดง “สยามนริมิต” จ านวน ๓ องก์ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  รวมตัวจุดนัดหมายเพื่อนบัจ านวนนักเรียนและนัดหมาย 
เวลา ๑๖.๐๐ น.   ออกเดินทางจากสยามนริมิต 
เวลา ๑๘.๐๐ น.   เดินทางถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ 
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