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ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่   359 / 2556 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม “English One Day Camp” 
----------------------------- 

             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม “English One Day Camp” 
แก่นักเรียนชั้น ม.4/6, 4/8, 5/6, 5/8, 6/6, 6/8 โดยน านักเรียนไปทัศนศึกษาประกอบกิจกรรมทางภาษา ณ พระนครคีรี 
(เขาวัง) และ Santorini จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 26  ธันวาคม 2556 เวลา 06.30-17.00 น. เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.   คณะกรรมการอ านวยการ 
      นางวรรณ ี บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
      นางนภัสสรณ ์ เกียรติอภิพงษ์   กรรมการ 
      นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี   กรรมการ 
 นางทองกราว เสนาขันธ ์   กรรมการ 

นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพือ่ให้กิจกรรมด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี 

2.   คณะกรรมการด าเนินงาน 
นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์        ประธานกรรมการ 

                           นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตตชิยั รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ  นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิต์ระกูล กรรมการ 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์   กรรมการ  นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 
นางจฑุามาศ  วานิชชัง  กรรมการ  นางชนสิรางค์  ปรากฎชื่อ  กรรมการ 
นางทพิย์จันทร์  หงษา  กรรมการ  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์ กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ  นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ ์  กรรมการ 
นายสชุาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ   นางนลนิพร  สมสมัย    กรรมการ 
Mr. Oscar M. Malicad Jr กรรมการ   Mr. Eduardo  Jr. A. Domingo กรรมการ 
Mrs. Theresa Z. Madlambayan กรรมการ   Ms. Liang Xin   กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภาชนิี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   1. ด าเนินการให้จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาให้เหมาะสม 
3. รายงานผลให้การด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 



 
 

3. คณะกรรมการควบคุมรถ 
(รถคันที่ 1 ม. 4/6) นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์   นางสาวอรวรรยา ภาคค า 
   นางชนสิรางค์  ปรากฎชื่อ 
(รถคันที่ 2 ม. 4/8) นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  นางนลนิพร  สมสมัย   

นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย   Mrs. Theresa Z. Madlambayan  
(รถคันที่ 3 ม. 5/6) นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตตชิยั  นางจฑุามาศ  วานิชชัง 
   Mr. Eduardo  Jr. A. Domingo 

 (รถคันที่ 4 ม. 5/8) นางสาวภาชนิี  รัตนศรีปัญญะ  นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  
Ms. Liang Xin   

 (รถคันที่ 5 ม. 6/6) นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี   นางทพิย์จันทร์  หงษา 
Mr. Oscar M. Malicad Jr 

(รถคันที่ 6 ม. 6/8) นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิต์ระกูล 

นายสชุาติ  รัตนเมธากูร 
หน้าที่   1. จัดนักเรียนในรถแต่ละคัน 
 2. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้ากิจกรรมนักเรียนตามที่ก าหนด 
 3. ประสานงานกับฝา่ยตา่งๆ เพือ่ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิต์ระกูล  ประธานกรรมการ 
นางสาวอรวรรยา  ภาคค า  กรรมการ  นางสาวภาชนิี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการ 

หน้าที่   บันทึกภาพตลอดรายการ 
5. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นางจฑุามาศ  วานิชชัง  ประธานกรรมการ 
นางชนสิรางค์  ปรากฎชื่อ  กรรมการ  นายสชุาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 

หน้าที่   จัดเตรียมยา ดูแลให้การปฐมพยาบาลนักเรียนที่เจบ็ปว่ย 
6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์ กรรมการ  นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ ์  กรรมการ  
นางสาวภาชนิี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ประเมินผลการด าเนินงาน รวบรวมผลงานและรายงานกิจกรรมโครงการต่อคณะกรรมการอ านวยการเมื่อ
การด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
 
 

                                            (นางวรรณี    บุญประเสริฐ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 


