
 
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๒๒๑ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม กำรท ำจิต

สำธำรณะปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหำร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตรำษตระกำรคุณ  
และจัดกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

 ******************************** 
          ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตได้ก ำหนด น ำคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำดูงำนด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม กำรท ำจิตสำธำรณะปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวร่วมกับคณะ
ผู้บริหำร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตรำษตระกำรคุณ และจัดกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ (๑) จึงตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ           ประธำนกรรมกำร 
พล.อ.ต.มล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยสุทธิ   ปัญญำสกุลวงศ์  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยอ ำนวย  ศรีตระกูลทรัพย์  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยชยกฤต  ยงใจยุทธ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยสมถวิล   วงศ์เหรียญไทย  รองประธำนกรรมกำร  
 นำยสมชัย                   ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำร 
 นำยปวิช                     เรอืงวรัชกุล  กรรมกำร 
 นำงสำวจรรยำ ศรีแจ่ม  กรรมกำร  
 นำงสำวอัญชิสำ            เหมทำนนท์ กรรมกำร  
 นำงปำนทิพย์               สุขเกษม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   อ ำนวยกำรประสำนงำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การท าจิต
สาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ และ
จัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

นำงปำนทิพย์  สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำร นำงสำวพิกุลทำ    หงษ์ทอง      กรรมกำร 

 นำงบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร นำงพัชนีย์    คงเกิด      กรรมกำร 
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นำงสำวอโนชำ   โปซิว    กรรมกำร นำงสำวฌัชชำ    ปัญญำเมำ      กรรมกำร          
 นำงสำวจีระภำ ชินภักด ี   กรรมกำร         นำงสำวสมฤดี    เจียรสกุลวงศ์      กรรมกำร 

  นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมกำร   นำงสำวสุธิดำ    ด้ำนซ้ำย      กรรมกำร 
     นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวพรชิตำ  คำรมหวำน       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร           

หน้าที่     ๑. ให้กำรปรึกษำเพ่ือให้กิจกรรม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
             ๒. ก ำหนดขั้นตอนหรือรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
๓. คณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำงสำวทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล กรรมกำร
 นำงสำววทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร นำงสำววิไลวรรณ์   รัตนะ  กรรมกำร 

นำงสำวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมกำร นำงสำวอรวรรณ    พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำร
 นำงสำวพรทิวำ สมเนตร์  กรรมกำร        นำงสำวชื่นกมล    คงหอม กรรมกำร 

นำงสำวปรัชญำ กำรรักษำ กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ  แซ่หล่อ กรรมกำร 
นำงสำวจิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร นำยอรรถพล    ยตะโคตร กรรมกำร 

 นำงสำวอรัญญำ  จุลกระเศียร กรรมกำร นำงสำวรัตยำ    ร่ำงกำยดี กรรมกำร 
 นำยนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี กรรมกำร นำงสำวปิยวรรณ    ฑิมัจฉำ กรรมกำร 
 นำงสำวพัชรินทร์  มุ่งเงิน  กรรมกำร นำงสำวนฤมล    รับส่ง  กรรมกำร 
 นำงสำวกชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย กรรมกำร นำยทศพร โอภำโส  กรรมกำร
 นำงสำวลำวัลย ์    คงแก้ว กรรมกำร นำงสำวโสภิดำ ไชยวรรณ กรรมกำร
 นำงสำวอริสำ    แช่มชื่น กรรมกำร นำงสำวอมรรัตน์  มะลิงำม กรรมกำร
 นำงสำวพิกุลทำ    หงษ์ทอง กรรมกำร นำงสำวพัชรำวัลย์ บุตรพรม กรรมกำร
 นำงสำวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ กรรมกำร นำยธีระพงษ์ มวำนนท์ กรรมกำร
 นำงสำวจิรำพร    เวียงชนก กรรมกำร นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำร
 นำงสำวอลิษำ   ไชยรินทร์ กรรมกำร ว่ำที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง กรรมกำร
 นำยชนเมธี  ศรีษะเทือน กรรมกำร นำงสำวสุภิดำ โลเกษ  กรรมกำร
 ว่ำที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ กรรมกำร นำงสำวอัยนำ  สระแก้ว กรรมกำร
 นำงจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมกำร นำยธีรำอร  วงษ์ไกร  กรรมกำร
 นำงอำภำภรณ์ อริวัน  กรรมกำร นำงสำววิมล  อภิเมธีกุล กรรมกำร
 นำงสำวธนิดำ ไชยสุนทรกิตติ กรรมกำร นำยศรำวุธ  คำรมหวำน กรรมกำร
 นำยนพดล ค ำพร  กรรมกำร นำยศักรินทร์  ศรีตระกูล กรรมกำร
 นำงสำวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมกำร นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำร
 นำยสรำวุธ รัตนนท ์  กรรมกำร นำงสำวเจนจิรำ  เพ็งจันทร์ กรรมกำร 
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 นำยสุชำติ รัตนเมธำกูร กรรมกำร นำงสำวจินต์จุฑำ   เกษร  กรรมกำร
 นำงสำวสมฤดี จันทะคร กรรมกำร นำงพัชนีย์     คงเกิด กรรมกำร
 นำยพุทธิพงษ์ ฉันทศิริเวทย์ กรรมกำร นำงสำววิไลวรรณ    เบอร์ดี กรรมกำร
 นำงสำวศศิตำ อยู่ยืน  กรรมกำร นำงสำวอำทิตยำภรณ์ บทนอก กรรมกำร
 นำยวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมกำร นำงสำวนงครำญ     ค ำลัยวงษ์ กรรมกำร
 นำงสำวประภำศิริ อุทัยศรี กรรมกำร นำงสำวโสภำ     สุขนิคม กรรมกำร
 นำงสำวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว กรรมกำร นำงสำวณิชำนันท์   ศรีโพธิ์อ่อน กรรมกำร
 นำงสำววชิรำภรณ์  สันตวงษ ์ กรรมกำร นำงสำววรำล ี     สินธุวำ กรรมกำร
 นำงสำวเกศินี จันทร์ครบ กรรมกำร นำงสำวอัญชิสำ     เหมทำนนท์ กรรมกำร
 นำงปัทมำ รัตนจ ำนงค์ กรรมกำร นำงสำวอรระยำ     ณรงค์ชัย กรรมกำร
 นำงสำวกุลยำ บูรพำงกูร กรรมกำร นำงสำวศยำมล     ดีวิลัย กรรมกำร
 นำยจักรกฤษณ์ แก้วล ำหัด กรรมกำร นำงสำวณิชชำ บุตรสีมำตร กรรมกำร
 นำงสำวเยำวรัตนำ  พรรษำ กรรมกำร นำงสำวสีวล ี ยืนยำว  กรรมกำร
 นำงสำวสุธิตำ ศรียำงนอก กรรมกำร นำงสำวสุธิดำ ด่ำนซ้ำย  กรรมกำร
 นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมกำร นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร
 นำยอติวรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมกำร นำยชวนัส แก้วพรม  กรรมกำร
 นำงสำวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมกำร นำยชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมกำร
 นำยชิษณุ หนูแดง  กรรมกำร นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ  กรรมกำร
 นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ กรรมกำร นำยอำนนท์ แก่นจันทร์หอม กรรมกำร
 นำงสำวอรณัท รัตนอ ำภำ กรรมกำร นำงสำวศิริลักษณ์   ธรรมจิต กรรมกำร
 นำงสำวทรงพร อรุณรัมย์ กรรมกำร นำงสำวสุขบัญญัติ  วงศ์ษำ กรรมกำร
 นำยค ำนึง บุญประเสริฐ กรรมกำร นำยสมศักดิ์   สวนสุข กรรมกำร
 นำยธวัช   แจ่มแจ้ง กรรมกำร นำงสุทธิวรรณ   เมธำเมลือง กรรมกำร
 นำงสำวบุญเรือน  บุตรศิริ  กรรมกำร นำงสำวยุพำ   พิมสุวรรณ กรรมกำร
 นำยกฤติเดช ขำวประเสริฐ กรรมกำร นำยธีรยุทธ   จันทร์หอม กรรมกำร
 นำงสำวรัชณีย์ ไฝทอง  กรรมกำร นำงรจนำ   ศิวะพฤกษ์พงษ์ กรรมกำร  
 นำงสำวนำตญำ   พรรภะ  กรรมกำร นำยอภิสิทธิ์   นันทวดีพิลำส กรรมกำร 
หน้าที(่ผู้เข้าร่วม)       1. ศึกษำดูงำนโรงเรียนตรำษตระกำรคุณ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตำมก ำหนดกำร เพ่ือให้     
                                 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๔.   คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ / โสตทัศนูปกรณ์ 

        นำยปวิช เรืองวรัชกุล ประธำนกรรมกำร 
นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร          นำงสำวโสภำ     สุขนิคม กรรมกำร 
นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง กรรมกำร  

นำยวรธรรม    หนูประดิษฐ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
           หน้าที่    ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยด ำเนินกำรเพ่ือจัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรมห้องประชุมและ 
                           จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ให้พร้อมใช้งำนและเหมำะสมเพียงพอ      
     ๒. บันทึกภำพกิจกรรม    
     ๓. จัดท ำป้ำยน ำเสนองำน ข้อควำมดังนี้       

๕.   คณะครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร นำงนวรัตน์       นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร 

นำยสุริยำ     ทรัพย์เฮง กรรมกำร นำงสำวจีระภำ ชินภักดี  กรรมกำร 
 นำงสำวฌัชชำ  ปัญญำเมำ กรรมกำร         นำงสำวอโนชำ โปซิว  กรรมกำร    

 นำงสำวจิรำ   จั่นเล็ก  กรรมกำร นำงสำวศิริมำ  บุญสวัสดิ์ กรรมกำร 
 นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร นำงสำวสรินนำ   หมอนสุภำพ กรรมกำร 
นำยนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมกำร นำงทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมกำร 
นำยกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมกำร นำงสำวเกวลี เงินศรีสุข กรรมกำร 
นำยปวิตร สมนึก  กรรมกำร นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต  กรรมกำร 
นำงสำวพิทธิดำ  ปรำโมทย์ กรรมกำร นำยเสถียร  บุญมหำสิทธิ์ กรรมกำร 
นำงสำวกิตติมำ  ธรรมวิสุทธิ์ กรรมกำร นำงสำวจันทรำ  ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมกำร 
นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์ กรรมกำร นำงสำวญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์ กรรมกำร 
นำงสำววิไลพรรณ คงดี  กรรมกำร นำยชนินทร์  บัวเเจ้ง  กรรมกำร 
 

-๕- 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  

กำรท ำจิตสำธำรณะปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหำร คณะครู นักเรียน 

โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ และจัดกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๕  

โรงเรียนตรำษตระกำรคุณและโรงแรมไชยเชษฐ์ รีสอร์ต จังหวัดตรำด 



 
 

 
นำงนลินพร  สมสมัย  กรรมกำร นำงสำวจีญำพัชญ์ แก้มทอง กรรมกำร

 นำยสัณห์  พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร นำงสำวอัญชนำ   แซ่จิว  กรรมกำร
 นำงสำวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมกำร นำงสำวจันทร์จิรำ สุขสิงห์  กรรมกำร
 นำงสำวเมทิตำ  ชัยมำ  กรรมกำร นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร
 นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ  กรรมกำร นำงสำวอนุสรำ สุขสุคนธ์ กรรมกำร
 นำงสำวณัฏฐณิชำ  โมสันเทียะ กรรมกำร นำงธัญญำ สติภำ  กรรมกำร
 นำงสำวจุฑำรัตน์   เกำะหวำย กรรมกำร นำยศุภชัย  นัครำจำรย์ กรรมกำร
 นำงสำวพรวลี    สุขสอำด กรรมกำร นำงอรอนงค์   ชำญรอบ กรรมกำร 

นำงสำวศศิธร       เมืองมูล กรรมกำร นำงสำวสุนทรี   วีระปรีชำ กรรมกำร
 นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น กรรมกำร นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง  กรรมกำร
 นำงสำวมณทิพย์   เจริญรอด กรรมกำร นำงสำวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำร
 นำงสำวธนำภำ    แซ่เล้ำ  กรรมกำร ว่ำที่ร้อยตรีหญิงนุชนำถ สนำมไชย กรรมกำร 

นำยศิริวิชญ์   ประยูรวิวัฒน ์ กรรมกำร นำงสำวเมธำวี   สุขเจริญ กรรมกำร 
นำยสมจิตร์   แพทย์รัตน์ กรรมกำร นำงสำวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ  กรรมกำร 
นำงสำวชลิตำ   บุญรักษำ กรรมกำร นำยสิทธิชัย         มำโนชญ์กลุ กรรมกำร 
นำยก ำพล     จำงจะ  กรรมกำร นำยวัชระ     เต๋งเจริญสุข กรรมกำร

 นำงสำวพรชิตำ     คำรมหวำน กรรมกำร        นำงสำววันเพ็ญ     บุตรศิริ กรรมกำร
 นำงสำวธัญญ์ฐิตำ  รุ่งสินธิติวงศ์ กรรมกำร นำงละออง     จันทร์หอม    กรรมกำร
 นำงสำววำสนำ   มูลอุดม กรรมกำร นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ  กรรมกำร 

นำงถนอม   ผิวหอม กรรมกำร 
หน้าที่     ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของโรงเรียน และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๖.   คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสวัสดิการ  

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี              ประธำนกรรมกำร 
      นำงสำวเมธำวี สุขเจริญ  กรรมกำร นำงทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมกำร 
 นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว  กรรมกำร นำงพัชนีย์ คงเกิด  กรรมกำร 
    นำงสำวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           หน้าที่    ๑. ประสำนงำนเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน และจัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย 
                       ๒. ประสำนงำนและจัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่มให้เหมำะสมเพียงพอแก่ผู้เข้ำประชุม 
๗. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
                นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว  ประธำนกรรมกำร    

 นำงสำวฌัชชำ  ปัญญำเมำ กรรมกำร          นำงสำวจีระภำ ชินภักดี    กรรมกำร        
 นำงสำวพรชิตำ   คำรมหวำน      กรรมกำร        นำงสำวสุธิดำ ด้ำนซ้ำย      กรรมกำร    

-๖- 



 
 

 
                        นำงสำวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร           
          หน้าที่     ๑.  จัดท ำข้อมูล เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำดูงำนประชุมปฏิบัติกำร 
                       ๒.  จัดท ำบัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติงำน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
   นำงสำวลำวัลย ์  คงแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวสุธิดำ  ด่ำนซ้ำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่    ๑. เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรตำมก ำหนดกำร 
๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
   นำยปวิช เรืองวรัชกุล    ประธำนกรรมกำร 

นำยวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมกำร     นำยจักรกฤษณ์     แก้วล ำหัด     กรรมกำร         
 นำยทินกร พำนจันทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมยำนพำหนะของโรงเรียนให้เหมำะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งำน 
 ๒. ประสำนงำนรับ – ส่ง ให้เรียบร้อย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นำงสำวอัญชนำ แซ่จิว ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวฌัชชำ ปัญญำเมำ กรรมกำร          นำงสำวจีระภำ ชินภักดี         กรรมกำร        
 นำงสำวพรชิตำ  คำรมหวำน       กรรมกำร          

                        นำงสำวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้าที่   ๑. ด ำเนินกำรประเมินผลกิจกรรมต่ำงๆ สรุปผล และรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยที่เก่ียวข้องทรำบ 

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดผล
ดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

     สั่ง ณ วันที่   ๑๘    เดือน  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  
 
  
                                                               (นำยสันติพงศ์  ชินประดิษฐ)          

                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    
 
 



 
 

ก าหนดการ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การท าจิต
สาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ  

และจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  
 เวลำ ๐๓.๓๐ – ๐๔.๐๐ น. ลงทะเบียนและออกเดินทำงจำกโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ 
    จ. ตรำด 
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหำร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตรำษตระกำรคุณ 
เวลำ ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินทำงเข้ำสู่ที่พักและเก็บสัมภำระ 
เวลำ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น 
วันศุกร์ที ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๐.๓๐  น. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำองค์กรเรื่อง ภำวะผู้น ำ” 
เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำองค์กรเรื่อง ภำวะผู้น ำ” (ต่อ) 
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรมีจิตสำธำรณะ” 
เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ ๑๔.๕๕ - ๑๖.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรท ำงำนเป็นทีม” 
เวลำ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น 
วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕  
เวลำ ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น . รับประทำนอำหำรเช้ำ 
เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะช้ำงและน้ ำตก 
    คลองพลูและสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
    สิ่งแวดล้อม 
เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีปิดกำรประชุมและสรุปกิจกรรม  
เวลำ ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เดินทำงกลับโรงเรียนวชิรธรรมสำธิตโดยสวัสดิภำพ 
หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 


