
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๓๐๒/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้และท ำกิจกรรมจิตอำสำ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
……………………………………………………………………………………………………. 

  ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนวชิรธรรม-
สาธิต ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานที่และท ากิจกรรมจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จากเงินโครงการ เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึง
ได้น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพระศรี    
สรรเพชญ์ และตลาดน้ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท ากิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์       
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางสาวจินตนา ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ สวนสุข   กรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ สวนสุข   รองประธานกรรมการ 

นางสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์  กรรมการ 

นางทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
นายอรรถพล ยตะโคตร  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมใหจ้ัดกจิกรรมและการเดินทางใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

  ๒.  ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและเหมาะสม 

  ๓.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบรหิารทราบ 

๓. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน 

น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
รถคันท่ี นักเรียน ครูผู้ควบคุม 

๑ 
ม.๔/๑ 
ม.๔/๒ 

เลขที่ ๑-๔๔ 
เลขที่ ๑-๓ 

๑. นายธรรมนูญ  สวนสุข 
๓. น.ส.พนิดา ยอดรกั 

๒. น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ 

๒ 
ม.๔/๒ 
ม.๔/๑๐ 

เลขที่ ๔-๓๙ 
เลขที ่๑-๑๐ 

๑. นางปัทมา รัตนจ านงค์ 
๓. ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ 

๒. น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ 

๓ 
ม.๔/๓ 
ม.๔/๑๐ 

เลขที ่๑-๓๙ 
เลขที ่๑๑-๑๘ 

๑. น.ส.กรกภรณ์ โพธ์ิเขียว 
๓. น.ส.วิไลพรรณ คงด ี

๒. นายอรรถพล ยตะโคตร 

๔ ม.๔/๔ เลขที ่๑-๔๕ ๑. น.ส.สุภิดา โลเกษ ๒. นางพัชรา ไตรยวงศ์ 
๕ ม.๔/๕ เลขที ่๑-๔๕ ๑. น.ส.จินต์จุฑา เกษร ๒. น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา 
๖ ม.๔/๖ เลขที ่๑-๔๓ ๑. น.ส.จญีาพัชญ์ แก้มทอง ๒. นายปวิตร สมนึก 

๗ 
ม.๔/๗ 
ม.๔/๑๐ 

เลขที ่๑-๔๑ 
เลขที ่๑๙-๒๕ 

๑. น.ส.ปรารถนา รุง่เรือง 
๓. น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์

๒. นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ 

๘ 
ม.๔/๘ 
ม.๔/๑๐ 

เลขที ่๑-๔๒ 
เลขที ่๒๖-๓๑ 

๑. น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ ๒. น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 

๙ ม.๔/๙ เลขที ่๑-๔๓ ๑. นายชนินทร์ บัวแจ้ง ๒. น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 

๑๐ 
ม.๔/๑๑ 
ม.๔/๑๒ 

เลขที ่๑-๒๗ 
เลขที ่๑-๒๕ 

๑. น.ส.เจนจริา เพง็จันทร ์ ๒. น.ส.ปิยวรรณ ฑิมจัฉา 
 

หมำยเหตุ  ครูใส่เสื้อสีชมพู  นักเรียนใส่ชุดพละ 

หน้ำท่ี ๑.  ตรวจสอบจ านวนนักเรียนให้ครบตามใบรายช่ือทัง้ไปและกลบั  
  ๒.  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

๓.  ควบคุมดูแลให้เข้าร่วมกจิกรรมตามที่ก าหนด 

  ๔.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๕.  แจกใบกิจกรรมและเกบ็ใบกิจกรรมสง่คืนที่ฝ่ายเตรียมใบกิจกรรม  

  ๖. แจกแบบประเมินและเก็บแบบประเมินส่งคืนทีห่ัวหน้าระดับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

นายอรรถพล ยตะโคตร  หัวหน้า 

น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  ผู้ช่วย 
นางปัทมา รัตนจ านงค์  ผู้ช่วย 

น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 

 หน้ำท่ี ๑.  บันทึกภาพน่ิงตลอดกิจกรรม 
  ๒.  สรุปกจิกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงเพื่อใช้ในการสรปุโครงการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์  หัวหน้า 

น.ส.ปรารถนา รุง่เรือง  ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนกัเรียนเจ็บป่วยระหว่างการทัศนศึกษา 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมใบกิจกรรม 

น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ  หัวหน้า 

ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี จัดเตรียมใบกจิกรรม แจก และเก็บรวบรวมใบกจิกรรมที่ใช้ในการทัศนศึกษา 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรและอำหำรว่ำง 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์  หัวหน้า 

นางพัชรา ไตรยวงศ์  ผู้ช่วย 

น.ส.พนิดา ยอดรกั  ผู้ช่วย 

น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว  ผู้ช่วย 

น.ส.จินต์จุฑา เกษร  ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันและน้ าดื่มส าหรบันักเรยีนและครูในการไปทัศนศึกษา 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์  หัวหน้า 

น.ส.สุภิดา โลเกษ   ผู้ช่วย 

น.ส.ปิยวรรณ ฑิมจัฉา  ผู้ช่วย 

นายอรรถพล ยตะโคตร  ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผลทัศนศึกษา 

  ๒.  รวบรวมผลการประเมิน สรปุและรายงานผลการจัดกจิกรรมตามโครงการต่อ 

                          คณะกรรมการอ านวยการ 

๙. คณะกรรมกำรกำรเงิน 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว  หัวหน้า 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ ผู้ช่วย 

นายทินกร  พานจันทร ์  ผู้ช่วย 

นายอรรถพล  ยตะโคตร  ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

หน้ำท่ี ๑.  วางแผนการใช้จ่ายเงินตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.  รวบรวมหลักฐาน/เอกสารและด าเนินการเบิก-จ่ายให้แลว้เสรจ็และถูกต้อง 
 
 

ทั้งนี้  แต่งตั้งวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 
ก ำหนดกำร 

กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้และท ำกิจกรรมจิตอำสำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
ณ พระรำชวังบำงปะอิน วัดพนัญเชิงวรวิหำร วัดพระศรีสรรเพชญ์ และตลำดน้ ำอโยธยำ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   
วันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลำ รำยกำร หมำยเหต ุ
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. นักเรียนรายงานตัว ณ จุดนัดพบที่โรงเรียน  
๐๖.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา    
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ถึงจุดการศึกษาเพื่อการเรียนรูท้ี่ 1 ณ พระราชวังบางปะอิน 

ศึกษาประวัติศึกษาประวัติศาสตร์อาณาเขตพระราชวังมีลกัษณะเป็นเกาะ  
เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างข้ึนโดยสมเดจ็พระเจ้า
ปราสาททอง ใช้เป็นสถานที่ทรงใช้ประทับแรม ปจัจบุันใช้เปน็สถานที่ 
แปรพระราชฐานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 
นักเรียนเข้าชมพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
พระที่นัง่อุทยานภูมเิสถียร พระทีน่ั่งเวหาศจ ารญู หอเหมมณเฑียรเทวราช 
หอวิฑูรทัศนา อนุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากมุารรีัตน์ 
อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ 

 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ถึงจุดการศึกษาเพื่อการเรียนรูท้ี่  2 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
นมัสการหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก พระพุทธรปูศิลปะอู่ทอง
ตอนปลาย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทีช่าวจีนเคารพ
นับถือมาก เรียกกันว่า“ซ าปอกง” 

 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ถึงจุดการศึกษาเพื่อการเรียนรูท้ี่  3 ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เข้าชม

โบราณสถานและร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์บรเิวณรอบโบราณสถานและร่วม
ท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันเกบ็ขยะบริเวณรอบๆ โบราณสถาน 

 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ถึงจุดการศึกษาเพื่อการเรียนรูท้ี่ 4 ณ ตลาดน้ าอโยธยา 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ได้เห็นถึงวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
ตลาดน้ าอโยธยาเป็นตลาดน้ าที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย  เป็นตลาด
ย้อนยุคแบบโบราณ ประกอบ ด้วยเรือสินค้า ขายอาหารซึง่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ จากประสบการณ์ตรง อีกทัง้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของ
ชาวไทยในสมัยก่อน 

 

๑๕.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สรปุกิจกรรมการเรียนรู้ (บนรถ) เดินทางถึงโรงเรียน โดยสวัสดิภาพ  
 

 


