
 

 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
ที่  ๓๕๙ / 256๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

------------------------------------------------ 
 ตามที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์  เพื่อนำประสบการณ์และความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ  
ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม 256๕ ตั้งแตเ่วลา ๑๓.00 น. โดยมีคณะบุคลากรเข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 
๓๐ คนนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ในการศึกษาดูงาน และเกิดความประทับใจแก่คณะศึกษาดูงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

  1. สิบเอกจันทร            ก่ำภัคสร ประธานกรรมการ 

  2. นายพรชัย    สมพงษ์ รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางหนึ่งนิจ    ปลื้มอารมย์ กรรมการ 

  ๔. นายอธิภัทร    ดนุจโรจน ์ กรรมการ 

  ๕. นายธนเดช    สายทัศน์ กรรมการ 

  ๖. นางวิจิตรา    ป้อมนาค กรรมการ 

  ๗. นางสาวปิยพร    โทนะบุตร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
    1. อำนวยการให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

    2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพ่ือให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอข้อมูล 

   1. นางหนึ่งนิจ    ปลื้มอารมย์ ประธานกรรมการ 

   2. นางวิจิตรา    ป้อมนาค รองประธานกรรมการ 

   3. นายทรรศิน    อุษาวิจิตร์ กรรมการ 

   ๔. นางสาวกษมาศ    ฟองเพชร กรรมการ 

   ๕. นางจารุวรรณ    วงศ์ประมวล กรรมการ 

   ๖. นายธีระรัตน์    อุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่  
    1. จัดเตรียม VTR แนะนำโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้แก่ ประวัติโดยสังเขป โครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติ โครงการห้องเรียนพิเศษต่างๆ และรางวัลดีเด่นที่ได้รับ
ความยาวประมาณ 5-7 นาที 
    ๒. ประสานและดำเนินการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ ณ  
ห้องประชุมสารภี 5  
 

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีกร 
   1. นางวิจิตรา    ป้อมนาค ประธานกรรมการ 
   2. นายวสุ    อังศุเกียรติถาวร รองประธานกรรมการ 
   3. นายอัศวิน    พุ่มมรินทร์ กรรมการ 
   4. นางอำไพ    อ้อสุวรรณ กรรมการ 
   5. นางนฤมล    วัฒนวิกกิจ กรรมการ 
   ๖. นายเศกสม    เชื้อสุวรรณ กรรมการ 
   ๗. นางศยามล    ศุภเวท ี กรรมการ 
   ๘. นายสุมิตร    ถาม่ังมี กรรมการ 
   ๙. นางวันวิสาข์    อังศุเกียรติถาวร กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวรัสวดี    ไชยสง่าศิลป์ กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวชุลวีรรณ    ต้นสมบูรณ์ กรรมการ 
   ๑๒. นางนนทพร    แจ้งกลปาน กรรมการ 
   ๑๓. นางสาวนภัทรชนก    กุลเจริญ กรรมการ 
   ๑๔. นายพิรักษ์    บุญศิร ิ กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวธนพร    พันธุ์เพ็ง กรรมการ 
   ๑๖. นางสาวกนกรัตน์    สิทธา กรรมการ 
   ๑๗. นางสาวเบญจวรรณ  กลัน่ศรี กรรมการ 
   ๑๘. นางสาววรรณวิสา    สมัยมาก กรรมการ 
   ๑๙. นางสาวเมธาว ี    ทองคุ้ม กรรมการ 
   ๒๐. นางสาวกรรณิการ์    สร้างเขต กรรมการ 
   ๒๑. นายภูร ี    สิริเถลิงเกียรติ กรรมการ 
   ๒๒. นางสาวมาศสิริ    เหมือนเพชร กรรมการ 
   ๒๓. นางสาวณัฐมล    เจนใจ กรรมการ 
   ๒๔. นางสาวจริยา    สรานันท์ กรรมการ 
   ๒๕. นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม กรรมการ 
   ๒๖. นางสาวปิยพร    โทนะบุตร กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่  
    1. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสภาราชินี  
    2. จัดลำดับขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินรายการภายในห้องประชุมสารภี 5  
    ๓. นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารพระราชทาน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ 
   1. นายเศกสม    เชื้อสุวรรณ ประธานกรรมการ 
   2. นายทรรศิน    อุษาวิจิตร์ รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวชนิดาภา    สุวรรณแส กรรมการ 
   ๔. นางสาวสาริณี    มาป้อง กรรมการ 
   ๕. นายจิรกฤต    เจนหัด กรรมการ 
   ๖. นางสาวกชนิภา      ฐิติจอมเดช กรรมการ 
   ๗. นางสาวพิชชาภา    ปั้นตระกูล กรรมการ 
   ๘. แม่บ้านประจำอาคาร 5 กรรมการ 
   ๙. นายเสฏฐวุฒ ิ    กลัดเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  
 1. จัดสถานที่โดยใช้ห้องประชุมสารภี 5 โดยจัดโต๊ะเก้าอ้ี สำหรับคณะศึกษาดูงาน และคณะครูที่
ให้การต้อนรับ จำนวน ๕๐ ที่นั่ง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม   
    ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน จอ และโปรเจกเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
    ๓. บันทึกภาพตลอดการดำเนินกิจกรรม 
    ๔. จัดเตรียม Notebook และภาพต้อนรับขึ้นจอด้านบนเวที รวมทั้งพิมพ์ข้อความที่ป้ายไฟ LED  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
   1. นางสาวญาดา    สืบจากปล้อง ประธานกรรมการ 
   ๒. นางชุติกาญจน์    ไหลกูล รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวธนพร    พันธุ์เพ็ง กรรมการ 
   ๔. แม่บ้านและนักการทุกคน กรรมการ 
   ๕. นางสาวนภัทรชนก    กุลเจริญ       กรรมการและเลขานุการ 

 

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 

โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
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มีหน้าที่  
 1. จัดเตรียมอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อ จำนวน ๕๐ ชุด   
 ๒. จัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิก-จ่าย เพื่อวางเบิกเงินสวัสดิการโรงเรียนหรืองบประมาณ
ส่วนอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 
 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดี
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
               สิบเอก 

( จันทร  ก่ำภัคสร ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
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กำหนดการรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสภาราชินี  จงัหวัดตรัง 

วันพุธที่  ๗  ธันวาคม  256๕  เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสารภี 5  และอาคารพระราชทาน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 

----------------------------------------------------------- 
 

เวลา ๑๓.00 - ๑๓.10 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
๑๓.11 - ๑๓.๑๕ น.  สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  

กล่าวต้อนรับคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนสภาราชิน ี

   - แนะนำบุคลากรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผู้ให้การต้อนรับ 

- แนะนำบุคลากรโรงเรียนสภาราชินี คณะผู้ศึกษาดูงาน 

๑๓.๑๖ – 1๓.๓๐ น. ตัวแทนกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการ 

1๓.๓๐ น. เป็นต้นไป คณะผู้มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทาน  
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  

 
 

----------------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


