
                                                          
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๐๑๐ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมงำนเพ่ือรับกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ  
เพ่ือพิจำรณำกำรคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลเกียรติคุณ สัญญำ ธรรมศักด์ิ  

************************************ 
  ตามที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้เสนอผลงานของโรงเรียนเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเอกให้ได้รับ
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นายสมพร สังวาระ   ประธานกรรมการ  
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. วางนโยบายในการเตรียมงานรบัการประเมิน 
 ๒. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจและติดตามจากทุกหน่วยงาน 
 ๓. ดูแลการจัดการเตรียมการให้เรียบร้อยทกุหน่วยงาน 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ    
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        
นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ   น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ  นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ 
น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ 
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ  น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ  น.ส.จุฬาลักษณ์  วงศ์ค าจันทร์    กรรมการ 
น.ส.อินทิรา       จั่นโต  กรรมการ  น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ  นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์    โคตรมณี กรรมการ  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
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นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
      น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารให้ตรงกบัหัวข้อการประเมิน 
 ๒. การจัดเตรียมผลงานนักเรียนเพื่อตอบสนองหลักฐานตามเอกสาร 
 ๓. จัดท าป้ายนิเทศให้ตรงกบัหัวข้อการประเมิน 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและน ำเยี่ยมชม 

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ    นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ   น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ
คณะกรรมการนกัเรียน          กรรมการ  
      น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ต้อนรับและน าคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนผงัการเยี่ยมชม 
๔. คณะกรรมกำรน ำเสนอกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและให้ข้อมูล 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
     ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ   นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ   นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ      นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ   ว่าที่ ร.ต.หญงิ นุชนารถ สนามไชย กรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียม Power Point น าเสนอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม 
 ๒. ดูแลให้การน าเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. คณะกรรมกำรจัดเตรยีมนักเรียนเพ่ือกำรสัมภำษณ์ 
   น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ ประธานกรรมการ 

น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  รองประธานกรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
ตัวแทนนักเรียน   กรรมการ 

  น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ 
  ๒. จัดเตรียมตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานประจ าโต๊ะนิทรรศการ 
๖. คณะกรรมกำรดแูลระเบียบวินัย 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
     นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ รองประธานกรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ   ที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ     น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ        
น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
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นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ   ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน   กรรมการ 
   น.ส.นฤมล รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประสานงานกบัครูทีป่รกึษา ให้นักเรียนดูแลวามสะอาดบริเวณต่างๆ 
 ๒. ประสานงานกบัครเูวรในคณะสี ใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามจุดให้ตรงเวลา 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
   นายศุภกิจ    หนองหัวลิง        รองประธานกรรมการ                  
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ   นักพัฒนาทกุคน    กรรมการ 

นายวรธรรม หนูประดิษฐ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและเป็นระเบียบ 
 ๒. จัดที่นั่งส าหรับผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการผู้มาประเมิน และนักเรียนที่เตรียมการน าเสนอ 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมและดแูลศูนย์กำรเรียนรู้ 
 ๘.๑ ห้องจริยธรรม 
      นางล าพอง พูลเพิม่  ประธานกรรมการ 
    น.ส.อญัชนา  แซ่จิว  รองประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  นายกิติศักด์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.พรทิวา สมเนตร ์ กรรมการ  น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ   
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ  น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภัครินทร ์ กรรมการ 
    นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการและเลขานุการ   
    นายปวิตร สมนึก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘.๒ ห้องสมุดมีชีวิต 
     นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
   น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข รองประธานกรรมการ   
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ กรรมการ  น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ  นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ  น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
   น.ส.พรทิพย ์ นาคเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.ทรงพร อรุณรัมย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.๓ ศูนย์สมุนไพรวิถีไทย วิถีพอเพียง 
    น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด ประธานกรรมการ 
    น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  รองประธานกรรมการ   
น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ  น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ กรรมการ 
    น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.๔ ห้องเรียนสีเขียว 
    น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
    นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ รองประธานกรรมการ   
นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ   น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ 
นางธัญญา สติภา  กรรมการ  นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ 
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น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  กรรมการ 
     นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.๕ ศูนย์จุลินทรีย์ 
    นางล าพอง พูลเพิม่  ประธานกรรมการ 
   นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  รองประธานกรรมการ   
น.ส.อรวรรณ   พันธ์ุภครินทร ์ กรรมการ  น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม  กรรมการ 
   น.ส.สุทธิดา แซ่หลอ่  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.ณัฐวดี   โพธิจักร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘.๖ เครือข่ำยผู้ปกครอง 
    นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น รองประธานกรรมการ   
    น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
    นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.๗ ประวัติควำมเป็นมำและสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
    น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
    นายสุวิท ปิ่นอมร  รองประธานกรรมการ    
นายปวิตร     สมนึก  กรรมการ  นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล กรรมการ  น.ส.พนิดา   ยอดรัก  กรรมการ 
น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการ  นายเกรียงศักดิ์   มะละกา  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ  นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์ กรรมการ 
น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ  กรรมการ 

นายสุริยา   ทรัพยเ์ฮง กรรมการและเลขานุการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายก าพล   จางจะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๘.๘ ข้อมูลปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในอดีต 
    นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 
   นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  รองประธานกรรมการ   
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ   ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ   นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ      
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ   นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
    น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
    น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดท าแฟ้มศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นปจัจบุัน 
 ๒. ดูแลความสะอาดของศูนย์ให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมเยี่ยมชม 
 ๓. จัดเตรียมนักเรียนน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ  
 



-๕- 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
                      นายสุวิท ปิ่นอมร        ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ  
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ   นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ   
   นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครือ่งเสียงให้อยู่ในกจิกรรมเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ๒. ท าการบันทึกภาพกจิกรรม 
 ๓. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร 
   น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ด าเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกบัทกุฝ่าย 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของว่ำงและเครื่องดื่ม 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ  นักการภารโรง    กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ      
       นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมของว่างและเครื่องดืม่ส าหรบัคณะกรรมการและคณะครผูู้เตรียมการประเมิน 
           ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้งานให้ครบถ้วน 

๓. ประสานกับฝ่ายด าเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทุกระดับ / ทุกฝ่ำย 
    นายสุชาติ รัตนเมธากรู ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง กรรมการ    นายสุมังครัตน์    โคตรมณี กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
      นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประสานงานและดูแลความเรียบร้อย 
  ๒. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที เพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี 
   

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่    ๘    มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สั่ง  ณ  วันที่    ๘    มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 
                

     ( นางปานทิพย์   สุขเกษม ) 
       รองผู้อ านวยการ รกัษาราชการแทน 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 



 

 
ก ำหนดกำรรับกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ 

เพ่ือพิจำรณำกำรคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลเกียรติคุณ สัญญำ ธรรมศักด์ิ 
 
 

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรตสิถานศึกษาฯ เดินทางมาถึงและเดินชม 

สถานศึกษา 

๐๙.๐๐ น.  พิธีกรเชิญท่านผู้อ านวยการ กล่าวต้อนรบัคณะกรรมการ 

๐๙.๓๐ น.  คณะผู้บรหิารสถานศึกษาน าเสนอผลงานให้คณะกรรมการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ  
พิจารณา 

   - ประวัติความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาพอสังเขป 

   - ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน ในอดีต  
  คณะนักเรียนน าเสนอผลงานให้คณะกรรมการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาฯ  

พิจารณา 

   - การจัดโครงการหรือกิจกรรมทีป่ระสบความส าเร็จมากทีส่ดุ ๕ ล าดับ 

   ในการแก้ปญัหาและสง่เสรมิให้นักเรียนและครเูป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

   - การด าเนินการและประสานงานกบัเครอืข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

   เพื่อร่วมโครงการหรือกิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดท าข้ึน 

   - ผลสัมฤทธ์ิในปัจจุบัน ที่ได้จากการจัดโครงการหรอืกิจกรรม  
๑๐.๑๕ น.  คณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรตสิถานศึกษาฯ ซักถามรายละเอียดและดผูลงาน 

ของนักเรียน 

๑๑.๔๕   คณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรตสิถานศึกษาฯ เดินทางกลับ 
 
 

หมำยเหต ุ  กำรแต่งกำย ใส่เสื้อกีฬำสี (ชมพู) ปีปัจจุบัน  ใส่สูทโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เส้นทำงกำรเยื่ยมชมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ของคณะกรรมกำรรำงวัลเกียรติคุณ สัญญำ ธรรมศักด์ิ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 
 

คณะกรรมการเดินทางมาถึง 
 
 
 

คณะกรรมการนกัเรียน ต้อนรับ มอบวารสาร  พร้อมติดเข็มกลัด 
 
 
 

ห้องเรียนสีเขียว 
 
 
 

สวนสมุนไพรวิถีไทย วิถีพอเพียง 
 
 
 

ศูนย์จุลินทรีย ์
 
 
 

รับรองคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องสมุดมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนผังรับกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ 

เพ่ือพิจำรณำกำรคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลเกียรติคุณ สัญญำ ธรรมศักด์ิ 

วันพุธท่ี ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องสมุดมีชีวิต 
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