
 
    
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๑๙๖ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการน านกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
   
  ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้น านักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๒๐๐ คน และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    
ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ กระทรวงวัฒนธรรม   เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี ้
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ 
  นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุมและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและดูแลนักเรียน 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์ กรรมการ 
นางสาวพนิดา   ยอดรัก  กรรมการ นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นางปัทมา     รัตนจ านง  กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หลอ่   กรรมการ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการ  นายทินกร    พานจันทร์ กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการ  นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการ 
นางสาวอัญชนา   แซ่จิว  กรรมการ  นางสาวทวินันท์   ใสขาว  กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ    ภาษาดี  กรรมการ  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
น.ส.จินต์จุฑา   เกษร  กรรมการ น.ส.สุภิดา  โลเกษ  กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นายศราวุธ   คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี  ๑. วางแผน ด าเนินการและควบคุมให้กิจกรรมและการเดินทางเป็นไปตามก าหนด 
 ๒. ประสานงาน อาหาร เครื่องดื่ม และรถบัส และงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
 ๓. รายงานผลการด าเนินการให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 
๓. คณะกรรมกำรดูแลนักเรียนประจ ำรถ 
  วันท่ี ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖   

รถคันท่ี นักเรียนจ ำนวน ผู้ดูแล 
๑ ๕๐ คน นางสาวนฤมล  รบัสง่ 

นายศราวุธ  คารมหวาน 
๒ ๕๐ คน นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน 

นายศักรินทร์  ศรีตระกลู 
๓ ๕๐ คน นางสาวอัญชนา   แซ่จิว 

นางสาวทวินันท์   ใสขาว 
๔ ๕๐ คน นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี  

นายทินกร  พานจันทร ์
 
 วันท่ี ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔   

รถคันท่ี นักเรียนจ ำนวน ผู้ดูแล 
๑ ๕๐ คน นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์  

นางสาวจญีาพัชญ์  แก้มทอง  
๒ ๕๐ คน นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์

นางสาวพนิดา  ยอดรัก 
๓ ๕๐ คน นางปัทมา  รัตนจ านงค์ 

นายอรรถพล  ยตะโคตร  
น.ส.จินต์จุฑา เกษร 

๔ ๕๐ คน ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ  
น.ส.สุภิดา  โลเกษ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์   ประธานกรรมการ 
นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ   นายสมุฎฎ์ิ   ภาษาดี  กรรมการ 
หน้ำท่ี  บันทึกภาพน่ิงตลอดกจิกรรมเพื่อใช้สรปุกิจกรรม 
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๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
  นายศักรินทร์    ศรีตระกลู ประธานกรรมการ 
  นางสาวจญีาพัชญ์   แก้มทอง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และดูแลนักเรียนเจบ็ป่วยระหว่างร่วมกิจกรรม 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นายศราวุธ    คารมหวาน ประธานกรรมการ 
   นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรปุรายงานฝ่ายบรหิาร 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

              สั่ง ณ วันที่  ๙  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
         
             ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


