
 

ค ำสั่งโรงโรงยนวชิรงรงงสสัำรรต 

ทยง ๓๐๔/๒๕๖๒ 
รงืงอโ แต่โต่้โคณะกงงสกำงกำงจ่ดกรจกงงสท่ศวศึกษำแหลโ่รงยนวงู้และท ำกรจกงงสจรตอำสัำ 

งะด่บิ่้วส่รนสศึกษำปีทยง ๖ 
……………………………………………………………………………………………………. 

             ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนวชิรธรรม-
สาธิต ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และท ากิจกรรมจิตอาสา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากเงิน
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้ น านักเรียน                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาและท ากิจกรรมจิตอาสา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย – หาดน้ าใส 
จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตราความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกงงสกำงอ ำวชนกำง 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม     ประธานกรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

นายธรรมนูญ สวนสุข   กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 หว้ำทยง  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๒. คณะกงงสกำงด ำรวรวโำว 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ สวนสุข   รองประธานกรรมการ 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล    รับสง่   กรรมการ 
นางทัศนีย์ วงศ์เขียว  กรรมการ 

นายทินกร        พานจันทร์  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการ 
นายอรรถพล     ยตะโคตร  กรรมการและเลขานุการ 

นายศราวุธ        คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 หว้ำทยง ๑.วางแผน ด าเนินการ และควบคุมใหจ้ัดกจิกรรมและการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

  ๒.ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

  ๓.รายงานผลการด าเนินกิจกรรมใหฝ้่ายบริหารทราบ 

๓. คณะกงงสกำงคชบคุสดูแลว่กรงยนว 

 นายศราวุธ คารมหวาน หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
              นางสาวศศิธร เมืองมูล  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖  

        

หว้ำทยง  ๑.ตรวจสอบจ านวนนักเรียนให้ครบทัง้ไปและกลบั  
            ๒.ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

           ๓.ควบคุมดูแลให้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 

            ๔.ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดกจิกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๔. คณะกงงสกำงฝ่ำนรสัตท่ศวศึกษำ 

นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี  หัวหน้า 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์ ผู้ช่วย 
นายก าพล  จางจะ  ผู้ช่วย 

 หว้ำทยง ๑.บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ตลอดกจิกรรม 
  ๒.สรปุกจิกรรมในรูปของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค่วงถทยง ว่กรงยนว ห่ชหว้ำ  ผู้ิ่ชน  

๑ ม.๖/๑ (๔๑ คน) 
ม.๖/๒ (๓ คน) 

นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ 
นางสาวนฤมล  รบัสง่ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์

๒ ม.๖/๒ (๓๗ คน) 
ม.๖/๓ (๘ คน) 

นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ (รองฯ) 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว 

นางนลินพร  สมสมัย 

๓ ม.๖/๓ (๓๐ คน) 
ม.๖/๔ (๑๗ คน) 

นางปานทิพย์  สุขเกษม (รองฯ) 
นางสาวศศิธร  เมืองมลู  

นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด 

๔ ม.๖/๔ (๒๐ คน) 
ม.๖/๕ (๒๕ คน) 

นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ 
นายศักรินทร์  ศรีตระกลู 
นางอาภาภรณ์  อริวัน 

๕ ม.๖/๕ (๑๓ คน) 
ม.๖/๖ (๓๒ คน) 

นายทินกร  พานจันทร ์
นางสาวกมลลกัษณ์  สร้อยเงิน 
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ 

๖ ม.๖/๖ (๘ คน) 
ม.๖/๗ (๓๗ คน) 

นางสาวอัญชนา  แซ่จิว 
นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี 
นายก าพล  จางจะ 

๗ ม.๖/๘ (๒๘ คน) 
ม.๖/๙ (๑๖ คน) 

นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน 
นายศราวุธ  คารมหวาน  

     



-๓- 
 

๕. คณะกงงสกำงฝ่ำนพนำบำล 

 นายศักรินทร ์  ศรีตระกลู หัวหน้า  
 นางสาวกมลลกัษณ์   สร้อยเงิน ผู้ช่วย 

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน ผู้ช่วย 
นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
นางนลินพร    สมสมัย  ผู้ช่วย 

หว้ำทยง จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนกัเรียนเจ็บป่วยระหว่างการทัศนศึกษา 

๖. คณะกงงสกำงกำงรโรว 

                     นางทัศนีย์ วงศ์เขียว หัวหน้า   
                     นายทินกร พานจันทร ์ ผู้ช่วย  
                     นางสาวศศิธร เมืองมูล  ผู้ช่วย 

นายศราวุธ คารมหวาน ผู้ช่วย 
หว้ำทยง ๑.วางแผนการใช้จ่ายเงินตามกรอบวงเงินที่ไดร้ับจัดสรร 

  ๒.รวบรวมหลักฐาน/เอกสารและด าเนินการเบิก-จ่ายให้แล้วเสร็จและถูกต้อง 

๗. คณะกงงสกำงฝ่ำนอำหำงและรคงืงอโดืงส 

                     นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า   
                     นางสาวนฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย 
                     นางสาวอัญชนา แซ่จิว  ผู้ช่วย 
  นางอาภาภรณ์ อริวัน  ผู้ช่วย 

หว้ำทยง ๑.วางแผนเรื่องอาหารและน้ าดื่ม 
  ๒.จัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม่ให้เพียงพอตอ่จ านวนนักเรยีน 

      ๘.  คณะกงงสกำงฝ่ำนรอกสัำงปงะกอบกำงท่ศวศึกษำ 

นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ หัวหน้า 

นายศราวุธ คารมหวาน ผู้ช่วย 

นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด ผู้ช่วย 

หว้ำทยง ๑.จัดเตรียมเอกสารประกอบการทัศนศึกษา 

  ๒.รวบรวมเอกสารประกอบการทัศนศึกษาส่งฝ่ายประเมินผล 

๙. คณะกงงสกำงฝ่ำนปงะรสรวผล 

นายอรรถพล   ยตะโคตร หัวหน้า 

นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ ผู้ช่วย 

นายศักรินทร ์   ศรีตระกูล ผู้ช่วย 

หว้ำทยง ๑.จัดเตรียมแบบประเมินผลทัศนศึกษา 

  ๒.รวบรวมผลการประเมิน สรปุและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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ทั้งนี ้  แต่งตั้งวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ก ำหนดกำร 
กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้และท ำกิจกรรมจิตอำสำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำเกำะและทะเลไทย – หำดน้ ำใส จังหวัดชลบุรี 
วันท่ี 13 ธันวำคม 2562 

เวลำ รำยกำร หมำยเหต ุ
05.00 - 06.00 น. นักเรียนรายงานตัว ณ จุดนัดพบที่โรงเรียน  
06.00 – 09.00 น. ออกเดินทางสู่แหลง่เรียนรูพ้ิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

จังหวัดชลบุร ี
 

09.00 - 11.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ (5 ฐาน) แหล่งเรียนรูพ้ิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี  

 

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เกบ็ขยะรมิชายทะเล”  
11.30 – 12.00 น. สรปุกิจกรรมภาคเช้า และออกเดินทางสูห่าดน ้าใส  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. กิจกรรม walk rally (กลุ่มสัมพันธ์) 5 ฐาน  

   - กิจกรรมผูกรักสถาบัน 
   - วอลเลย์บอลชายหาด 
   - หัวบอดท้ายใบ ้
   - เติมใหเ้ต็ม 
   - หาดสวยด้วยมือเรา 

 

15.00 – 15.30 น. สรปุกิจกรรมการเรียนรู้ภาคบ่าย และเตรียมตัวเดินทางกลบั  
15.30 – 18.30 น. เดินทางถึงโรงเรียน โดยสวัสดิภาพ  

 
 
 
 

 

 

 

 


