
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  359 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนและพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  
***************************** 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   ไดน้ ำคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปศึกษำดูงำน          
ณ โรงเรียนวิสุทธรงัษี   จังหวัดกำญจนบรุี  และศึกษำแหลง่เรียนรู้ ในจังหวัดกำญจนบุรี   ในวันที่  18 – 19 
สิงหำคม  2560   ณ   โรงเรียนวิสทุธรังษี    จังหวัดกำญจนบุรี  และ ไทรโยควิวรสีอรท์   จังหวัดกำญจนบรุี  
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   โดยอำศัย อ ำนำจตำมมำตรำ 27 (1)  แห่งพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547  จึงแต่งตั้งคณะด ำเนินงำนดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
นำยสมพร  สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าท่ี อ ำนวยกำร ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำให้กำรด ำเนนิกำรต่ำงๆเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบังเกิดผลด ี
  2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
    นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
   นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
   นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำร 
   นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
   นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำร 
   นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
   น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 
   น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด  กรรมกำร 
   น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำร 
   นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 
   นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  หน้าท่ี 1.  ประชุมผูเ้กี่ยวข้องในงำนทีร่บัผิดชอบ จัดท ำก ำหนดกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
   2.  วำงแผน ก ำหนด สถำนที่ ศึกษำดูงำน และศึกษำแหลง่เรียนรู ้
  3.  คณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
1.  นำยสมพร  สังวำระ    2.  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี
3.  นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม    4.  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ 
5.  น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี    6.  นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ์ 
7.  นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ   8.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง นุชนำรถ  สนำมไชย 
9.  น.ส.พิทธิดำ  ปรำโมทย ์   10. นำยสมพร  โพธ์ิศรี 
11.น.ส.สุนทร ี  วีระปรีชำ   12. น.ส.กิตติมำ  ธรรมวิสทุธ์ิ 
13.น.ส.จญีำพัชญ ์ แก้มทอง   14. นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศร ี
15.นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ    16. น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ 
17.น.ส.สุกัญญำ  มหำฤทธ์ิ   18. น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ 
19.น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น   20. น.ส.เจนจริำ  เพ็งจันทร ์
21.น.ส.วิไลพรรณ คงด ี    22. น.ส.จันทรำ  ตระกลูเศรษฐสิร ิ
23.นำยศักรินทร ์ ศรีตระกลู   24. นำยชนินทร์  บัวแจ้ง 
25.น.ส.ญำนิศำ  ชำญกิจกรรณ์   26. น.ส.ศิริมำ  บญุสวัสดิ ์
27.น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด   28. น.ส.ฌัชชำ  ปัญญำเมำ 
29.น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์   30. น.ส.วรำล ี  สินธุวำ 
31.น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ    32. น.ส.ศศิธร  เมืองมูล 
33.น.ส.เมธำวี  สุขเจริญ    34. น.ส.กุลยำ  บูรพำงกูร 
35.น.ส.อญัชิสำ  เหมทำนนท ์   36. น.ส.อำภำพร  ภิระบรรณ์ 
37.น.ส.ศิรลิักษณ์  อภิรมย์พฤกษำ   38. น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ 
39.น.ส.ณิชำนันทน ์ ศรีโพธ์ิอ่อน   40. น.ส.ศิรำภร  นำบุญ 
41.น.ส.กนกภรณ์  โพธ์ิเขียว   42. น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ 
43.นำยสุวิท  ปิ่นอมร    44. นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์ 
45.น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์    46. นำยเพชร  สำระจันทร ์
47.นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง   48. นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี 
49.น.ส.นฤมล  รับส่ง    50. นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ ์
51.นำงพัชรำ  ไตรยวงศ์   52. น.ส.นงครำญ  ค ำลัยวงษ์ 
53.นำยสิทธิชัย  มำโนชญ์กุล   54. น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม 
55.น.ส.พนิดำ  ยอดรัก    56. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์
57.นำยทินกร  พำนจันทร ์   58. น.ส.สุภิดำ  โลเกษ 
59.น.ส.ลำวัลย ์  คงแก้ว    60. น.ส.อมรรัตน์  มะลงิำม 
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61.น.ส.พัชรำวัลย ์ บุตรพรม   62. น.ส.อลิษำ  ไชยรินทร ์
63.นำยชนเมธี  ศรีษะเทือน   64. นำยเกรียงศักด์ิ มะละกำ 
65.ว่ำที่ ร.ต.หญงิ กิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์   66. นำงล ำพอง  พูลเพิม่ 
67.นำยปวิตร  สมนึก    68. นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน 
69.นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร   70. นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์ 
71.น.ส.อญัชนำ  แซ่จิว    72. น.ส.รัตยำ  ร่ำงกำยด ี
73.น.ส.ทพิวรรณ  โล่กิตติธรกลุ   74. น.ส.วทันยำ  ใจนันตำ 
75.น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง    76. น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ 
77.น.ส.ณัฐวด ี  โพธิจักร    78. น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภครินทร ์
79.นำยกิติศักดิ ์  โฉมวิไล    80. น.ส.ช่ืนกมล  คงหอม 
81.น.ส.พรทิวำ  สมเนตร ์   82. ว่ำที่ ร.ต.หญิง ปริยำกร งำมตรง 
83.น.ส.จิตรลดำ  อินทรขุนทศ   84. น.ส.สทุธิดำ  แซ่หลอ่ 
85.น.ส.ปรัชญำ  กำรรกัษำ   86. นำงทัศนีย์  วงค์เขียว 
87.น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์   88. น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด 
89.น.ส.ธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ   90. นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ 
91.น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์    92. น.ส.เมทิตำ  ชัยมำ 
93.นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์   94. นำยสัณห์  พินิจมณีรัตน์ 
95.น.ส.พรวล ี  สุขสอำด    96. นำยชัยวัฒน์  ผ่องสังข์ 
97.น.ส.อรณัท  รัตนอ ำภำ   98. นำยก ำพล  จำงจะ 
99.น.ส.ทรงพร  อรุณรัมย ์           100.น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน 
101.นำยศรำวุธ  คำรมหวำน 
  หน้าท่ี ไปศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวิสุทธรงัษี   และพัฒนำครูและบคุลำกร ตำมก ำหนดกำร  
                    4.  คณะครูท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
1.  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์    2.  นำยณรงค์  หนูนำร ี
3.  นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย   4.  นำยสุมังครัตน์          โคตรมณ ี 
5.  ว่ำที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง   6.  นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น 
7.  นำงกุณฑล ี  เจษฎำวัลย ์   8.  น.ส.ชลิตำ               บุญรักษำ  
9.  นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์   10. น.ส.อินทริำ  จั่นโต 
11. นำยรัชกฤต  ภูธนคณำวุฒิ   12. น.ส.วนิดำ  ตนภู 
13. นำงสุมิตรำ     สุวรรณธำดำ   14. นำยพิรำม  ภูมิวิชิต 
15. น.ส.ปทมุ        โศภำคนี    16. นำงธัญญำ           สติภำ 
17. น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์    18. น.ส.วิลัยภรณ์          ปิยะวงค์ 
19. น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์            20. น.ส.ณัฏฐณิชำ         โมสันเทียะ 
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21.นำงสุภำพร              จันทร์กิตติคุณ         22. น.ส.มยุรี                มิ่งมงคล 
23.นำยเสถียร              บุญมหำสิทธ์ิ   24. น.ส.จรีะภำ  ชินภักด ี
25.นำยสุริยำ                ทรัพย์เฮง   26. น.ส.ธัญญำรัตน์        พิมสำ  
27.น.ส.มวำรี                ใจชูพันธ์    28. น.ส.ภำนุมำศ          ชำติทองแดง 
29.นำยสุเนตร              ศรีใหญ่               30. น.ส.ศิริพร              โกมำรกุล 
31.น.ส.วณิชชำ             เอนกวิชวิทยำ   32. น.ส.จุฑำรัตน์          เกำะหวำย 
33.นำงชนิสรำงค์           ปรำกฎช่ือ   34. น.ส.อุษำ               นะแน่งน้อย 
35.น.ส.นิภำพรรณ         อดุลย์กิตติชัย   36. นำงนลินพร            สมสมัย 
37.น.ส.จริำ                 จั่นเล็ก              38. นำยสุชำติ              รัตนเมธำกูร 
39.น.ส.เกวลี                เงินศรีสุข   40. น.ส.รุง่ตะวัน           ทำโสต 
41.น.ส.อำภรณ์  ผำลำ    42.นำงวันเพ็ญ  สุขสมพืช 
43.นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ   44.นำยวัชระ  เต๋งเจรญิสุข 
45.น.ส.ณิชำ  แสงทอง    46.น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ ำ 
47.นำงสิรกิำญจน ์ ธีรมงคล    48.น.ส.ธัญญฐ์ิตำ  เยำวยอด 
49.นำงพัชร ี  ระมำตร ์   50.นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง 
51.น.ส.เสำวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล   52.นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  
53.นำงอำภำภรณ์ อริวัน     

หน้าท่ี  ดูแลควำมเรียบร้อยของโรงเรียนและปฏิบัติหน้ำที่ตำมได้รับมอบหมำย   
                     5.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี/โสตทัศนูปกรณ์ 
   นำยสุวิท  ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 
   นำยสมุฎฎ์ิ  ภำษำดี   กรรมกำร 
                               นำยสัณห์  พินิจมณีรัตน์                กรรมกำร 
   นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 
  หน้าท่ี 1.  บันทึกภำพกิจกรรม 
   2.  จัดท ำแผ่นป้ำยไวนิล ข้อควำมดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
กำรศึกษำดูงำน โรงเรียนวิสุทธรงัษี จ.กำญจนบุรี 

กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
วันที่ 18 – 19 ส.ค.60 

ณ ไทรโยควิวรีสอรท์  จ.กำญจนบรุ ี
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  5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/อาหาร 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
  นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  กรรมกำร 
  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าท่ี 1.  ประสำนงำนเกี่ยวกบัข้ันตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน และจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
   2.  จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง เครือ่งดื่ม ใหเ้หมำะสมเพียงพอแกผู่้เข้ำร่วมโครงกำร 
  6. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมกำร 
  นำงทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมกำร 
  นำยสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
  นำยทินกร  พำนจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าท่ี 1.  จัดจ้ำงรถบสั 2 คัน ให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร และมีควำมปลอดภัย 
   2.  จัดเตรียมยำนพำหนะของโรงเรียน ใหเ้หมำะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งำน 
   3.  ประสำนงำน รับ – ส่ง ให้เรียบร้อย 
  7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  น.ส.พนิดำ  ยอดรัก   ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.เมธำวี  สุขเจริญ   กรรมกำร 
  หน้าท่ี ด ำเนินกำรประเมินผลกิจกรรมต่ำงๆ สรปุผล และรำยงำนให้ฝ่ำยบรหิำรทีเ่กี่ยวข้องทรำบ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   4   เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560 
 
   สั่ง  ณ  วันที่    4    เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2560 
 

               
               (นำยสมพร   สังวำระ) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
   
     
 


