
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๑๖๕ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

************************************ 
   ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของชาติ
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอย  
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ การเสริมสร้างระบบคุณธรรม  จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา  การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา  และความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ขับเคลื่อนโครงการ  โดยให้มี ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ คน/เขตพื้นที่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรให้ส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรม  จ านวน  ๒๔  
คน  เข้ารับการอบรมกิจกรรมค่าย”จริยคุณ”แก่บุคลากรครูดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ  วัดหลวงพ่อ
สดธรรมกายาราม  จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมาย  โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๗(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่    ดังนี้   
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ    

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

หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย   

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ 
   นางล าพอง  พูลเพิม่   รองประธานกรรมการ  
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ         ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง กรรมการ  
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ         นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ   
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ          น.ส.ณิชา          แสงทอง           กรรมการ   
              



  
 

-๒- 

น.ส.นฤมล   รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.กลุยา บูรพางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ด าเนินการกจิกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมให้ส าเรจ็ลลุว่งตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรแกนน ำของระดับชั้นด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

น.ส.นฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิม่  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรรมณ ี กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.วิไลวรรณ  รัตนะ  กรรมการ 
น.ส.พรทิพย ์  นาคเกิด  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภครินทร ์ กรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ กรรมการ 
น.ส.วทันยา  ใจนันตา  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสทิฺธ์ิ กรรมการ 
น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรหีญงินุชนาถ สนามไชย กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี  กรรมการ 
นายกิตติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง  กรรมการ 
น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกลู กรรมการ 
น.ส.ช่ืนกมล  คงหอม  กรรมการ 
น.ส.กลุยา  บูรพางกูร กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว (การแต่งกายชุดเสื้อผ้าสีขาว) 
 ๒. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อน าเสนอคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 ๓. รายงานผลการเข้ารบัการอบรมต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๔. ขยายผลการอบรมแก่ครูที่ปรึกษาของแตล่ะระดับช้ัน 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามค าสั่งของโรงเรียนที่ได้รบัมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่    ๑๐   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๐    เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

            (นายสมพร    สังวาระ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


