
 

   

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๐๓๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
-------------------------------- 

 ตามที่กลุ่มบริหารวิชาการ งานห้องเรียนพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) ในวันอังคารที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการเดินทางครั้งมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมจำนวน ๑๘๓ คน ครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 
๑๒ คน เพื่อให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรฐาน ๒๗ วรรค ๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 นางสาวจนิตนา ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
 นายธรรมนูญ สวนสุข กรรมการ 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

 นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการ 
 นางสาวอัญชสิา เหมทานนท ์ กรรมการ 
 นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ 
 นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
 นางสาวณชิพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ กรรมการ 
 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา กรรมการ 
 นางสาวพรทิพย ์ นาคเกิด กรรมการ 
 นางสาวเมทิตา ชัยมา กรรมการ 
 นางสาวรัตยา ร่างกายด ี กรรมการ 
 นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ 
 นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา กรรมการ 
 นางสาววทันยา ใจนันตา กรรมการ 
 นางสาวอรวรรยา ภาคคำ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวณชิานันทน ์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
   
  หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินการและควบคุมให้การเดินทางเป็นไปตามกำหนด 
    ๒. ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
    ๓. สรุป รายงานผลการดำเนนิงาน  
 
                 ๓. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 

คันรถที่ นักเรียน หัวหน้า ผู้ช่วย 
๑ ม.๑/๑   (๓๗ คน)  

ม.๔/๑๒ (๘ คน) 
นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสวุรรณ์ (รองฯ) 
นางสาวณชิพัณณ์  เฉลิมพนัธ ์

นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา 

๒ ม.๑/๒   (๓๕ คน) 
ม.๔/๑๒ (๙ คน) 

นางสาวอรวรรยา  ภาคคำ 
นางสาวพรทิพย์    นาคเกิด 

นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา 

๓ ม.๒/๑   (๒๙ คน) 
ม.๕/๑๑ (๕ คน)  
ม.๖/๙   (๑๖ คน) 

นางสาวเมทิตา     ชัยมา 
นางสาววทันยา    ใจนนัตา 
 

นางสาวณชิานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน 

๔ ม.๓/๑   (๓๖ คน) 
ม.๔/๑๒ (๘ คน) 

นางสาวรัตยา      ร่างกายด ี
นางสาวอัญชสิา    เหมทานนท ์

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง 
 

 
               หน้าที่  ๑. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ครบทั้งไปและกลับ 
       ๒. ดูแลความปลอดภัยของนกัเรียน 
     ๓. ควบคุมดูแลให้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด 
     ๔. ประสานงานกับฝา่ยตา่ง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายสุริยา   ทรัพย์เฮง หัวหน้า 
 นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา ผู้ช่วย 

 หน้าที่    ๑. บันทึกภาพนิง่และวีดิทัศน ์
             ๒. นำภาพและวีดิทัศน์ส่งให้แก่กลุ่มบริหารวิชาการเพื่อดำเนินการสรปุรายงานต่อไป 
   

๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 นางสาวพรทิพย ์ นาคเกิด  หัวหน้า 
 นางสาวณชิพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย 
 นางสาวรัตยา ร่างกายด ี ผู้ช่วย 

 หน้าที่   จัดเตรยีมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนักเรียนเจ็บปว่ยระหว่างการทัศนศึกษา    
 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 นางสาวอัญชสิา เหมทานนท ์ หัวหน้า 
 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา ผู้ช่วย 



 นางสาวเมทิตา ชัยมา ผู้ช่วย 
 นางสาวอรวรรยา ภาคคำ ผู้ช่วย 
 นางสาวณชิานันทน ์ ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ช่วย 

             หน้าที   ๑. วางแผนเรื่องอาหารและน้ำดื่ม 
            ๒. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 นางสาวอัญชสิา เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวอรวรรยา ภาคคำ กรรมการ 
 นางสาวณชิานันทน ์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 

             หน้าที   ๑. จัดเตรียมแบบประเมนิผลการทัศนศึกษา 
            ๒. รวบรวมผลการประเมิน สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่    ๖    เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        สั่ง  ณ  วันที่   ๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  

  
 
                                             
     (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 
  



กำหนดการ 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
เวลา รายการ หมายเหตุ 

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. นักเรียนรายงานตัว ณ บริเวณใต้โดมโรงเรียน  

๐๖.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางสู่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุร ี

 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ชมวิดีทัศน์/กล่าวต้อนรับจากเจ้าหน้าที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม

อวกาศ 

 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ท่องอวกาศ @ Space Inspirium  

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง  

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมฐานที่ ๑ เกม Geo Caching  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รบัประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายความรู้ เรื่อง สถานีอวกาศนานาชาติ  

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมฐานที่ ๒ DIY MAP  

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง  

๑๕.๑๕ - ๑๗.๓๐ น. สรุปและปิดกิจกรรม (บนรถ) เดินทางถึงโรงเรียน โดยสวัสดิภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


