
 

ค ำสั่งโรงโรงยนวชิรงรงงสสัำรรต 

ทยง ๓๑๑ /๒๕๕๘ 

รงืงอโ แต่โต่้โคณะกงงสกำงกำงจ่ดกรจกงงสท่ศวศึกษำแหลโ่รงยนวงู้ งะด่บิ่้วส่รนสศึกษำปีทยง ๔ 
……………………………………………………………………………………………………. 

       ตามที่กลุ่มบรหิารงานบุคคล ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิต ให้ด าเนินการจัดกจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากเงินโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจงึได้น านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปทัศนศึกษา ณ วัดไชยวัฒนาราม ศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสาม
พระยา และตลาดน้ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหก้าร
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและบงัเกิดผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตราความใน
มาตรา ๒๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการดังต่อไปนี ้

๑. คณะกงงสกำงอ ำวชนกำง 

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 

นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 หว้ำทยง  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
 

๒. คณะกงงสกำงด ำรวรวโำว 

นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองประธานกรรมการ 
นางพิราม ภูมิวิชิต   กรรมการ 

นายปุ้ย  คงอุไร   กรรมการ 

นางทัศนีย์ วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการ 

น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หว้ำทยง ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมใหจ้ัดกจิกรรมและการเดินทางใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

  ๒.  ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและเหมาะสม 

  ๓.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบรหิารทราบ 

 

๓. คณะกงงสกำงคชบคุสว่กรงยนว 

รถคันที่ ๑ ม.๔/๑    ๑. นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์    ๒. นางสาวปทมุ  โศภาคนี 
รถคันที่ ๒ ม.๔/๒    ๑. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา ๒. นางสาวอรวรรยา  ภาคค า 

รถคันที่ ๓ ม.๔/๓    ๑. นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา ๒. นางสาวศิริพร  โกมารกลุ 

  ๓. นายปิติภัทร  แก้วอินัง  
รถคันที่ ๔ ม.๔/๔    ๑. นางนลินพร สมสมัย      ๒. นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ 

  ๓. นางสาวเมธาวี  เจรญิสุข ๔. นางสาวอารีวรรณ  เข้มข้น 
รถคันที่ ๕ ม.๔/๕         ๑. นายเสถียร บญุมหาสิทธ์ิ ๒. นายสุวิท  ปิ่นอมร 

  ๓. นายพงศ์นที  คงถาวร ๔. นางสาวทัชดาว  นิสสัยมั่น 
รถคันที่ ๖ ม.๔/๖         ๑. นางทองกราว   เสนาขันท ์ ๒. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 

  ๓. นางทัศนีย์  วงค์เขียว   
รถคันที่ ๗ ม.๔/๗         ๑. นางสาวสุกญัญา มหาฤทธ์ิ  ๒. นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์ 

  ๓. นายธีรศักดิ์  นัยวิริยะ ๔. นายศิวกร  เสริมประเสริฐ 
รถคันที่ ๘ ม.๔/๘         ๑. นางสาววิไลรักษ์  กระลาม ๒. นางพจมาน  ชีววัฒนา 

 ม.๔/๙    ๓. นางธัญญา  สติภา  
หสำนรหตุ  คงูใสั่รสัื้อสัยฟ้ำรงโรงยนว  ว่กรงยนวใสั่ิุดพละ 

หว้ำทยง ๑.  ตรวจสอบจ านวนนักเรียนให้ครบทัง้ไปและกลับ  
 ๒.  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

๓.  ควบคุมดูแลให้เข้าร่วมกจิกรรมตามที่ก าหนด 

 ๔.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  

๔. คณะกงงสกำงฝ่ำนรสัตท่ศวศึกษำ 

นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้า 

นายเสถียร บญุมหาสทิธ์ิ  ผู้ช่วย 

 หว้ำทยง ๑.  บันทึกภาพน่ิงและวีดีทัศน์ตลอดกจิกรรม 
  ๒.  สรุปกจิกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสรุปโครงการ 

๕. คณะกงงสกำงฝ่ำนพนำบำล 

นางสาววิไลรักษ์  กระลาม หัวหน้า 

นางสาวอารีวรรณ  เข้มข้น ผู้ช่วย 

นางสาวทัชดาว  นิสัยมั่น  ผู้ช่วย 

หว้ำทยง จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลนกัเรียนเจ็บป่วยระหว่างการทัศนศึกษา 
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๖. คณะกงงสกำงฝ่ำนปงะรสรวผล 

นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้า 

นายพงศ์นที  คงถาวร  ผู้ช่วย 
นายศิวกร  เสริมประเสริฐ  ผู้ช่วย 

หว้ำทยง ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผลทัศนศึกษา 

  ๒.  รวบรวมผลการประเมิน สรปุและรายงานผลการจัดกจิกรรมตามโครงการต่อ 

                          คณะกรรมการอ านวยการ 

 

๗. คณะกงงสกำงกำงรโรว 

นายปุ้ย  คงอุไร   

นางทัศนีย์ วงค์เขียว  

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

ทั้งนี้     แต่งตั้งวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ก ำหวดกำงท่ศวศึกษำแหล่โรงยนวงู้วอกห้อโรงยนว 
งะด่บิ่้วส่รนสศึกษำปีทยง ๔  

ช่วพุรทยง ๙ ร่วชำคส พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ช่ดไินช่ฒวำงำส, ศูวน์กำงท่อโรทยงนชอนุรนำ,  

พรพรรภ่ณฑ์สัถำวแหล่โิำตร รจำ้สัำสพงะนำ และตลำดว้ ำอรนรนำ 
 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัวที่ใต้โดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางมุง่สู่ จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ณ วัดไชยวัฒนาราม 

- มัคคุเทศก์ แนะน ากิจกรรมบนรถ 
- รับประทานอาหารว่างบนรถ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๑ ณ วัดไชยวัฒนาราม 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๒ ณ ศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยา 
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เดินทางถึงจุดการเรียนรู้ที่ ๔ ณ ตลาดน้ าอโยธยา 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สรปุและประเมินผลกิจกรรม (บนรถ) 
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


