คำสัง่ สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๐๑/ ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้พิจำรณำเห็นชอบให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดกิจกรรม /โครงกำรสอน
เสริมพิเศษวันเสำร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน โดยกำหนดให้ จัด กิจกรรม ในวันเสำร์ตั้ งแต่ วันที่ ๑ มิ ถุนำยน ๒๕๕๖- ๓๑ สิง หำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๐๘.๑๕๑๕.๒๐ น. เพื่อให้กำรดำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
นำงวรรณี
บุญประเสริฐ
ประธำนกรรมกำร
นำงนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมกำร
นำยอดุลย์
ศิริเวช
กรรมกำร
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
กรรมกำร
นำยสมยศ
แม้นสงวน
กรรมกำร
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงพัชรี
ระมำตร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ กำหนดกรอบนโยบำย ให้คำปรึกษำ แนะนำและช่วยแก้ไขปญญหำเพื่อให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการดาเนินการ
นำงสุนิดำ
นำยสมยศ
นำงศรีนภำ
นำงแสนสุข
นำงกำญจนำ
น.ส.มณทิพย์
น.ส.นิภำพรรณ
นำงลำพอง
น.ส.ศิริพร
นำงพัชรี
น.ส.อนุศรำ

เดชะทัตตำนนท์
แม้นสงวน
อรัญญำเกษมสุข
คำแก้ว
สินวิชัย
เจริญรอด
อดุลย์กติ ติชยั
พูลเพิ่ม
โกมำรกุล
ระมำตร์
บุญหลิม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒
หน้าที่

๑. จัดอำจำรย์เข้ำสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์
๒. จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เข้ำเรียน ตำมวัน เวลำที่กำหนด
๓. จัดทำบัญชีลงเวลำผูป้ ฏิบตั ิกำรสอน
๔. ติดตำมดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นำงพัชรี
ระมำตร์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำร
หน้าที่
๑. เก็บเงินค่ำเรียนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์
๒. จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย
๓. รำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรทรำบเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
๔. คณะกรรมการดาเนินการสอน (ครูผู้สอน)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

หน้าที่

๑. น.ส.มณทิพย์
๓. น.ส.วชิรำภรณ์
๕. นำงพจมำน
๑. น.ส.อนุศรำ
๓. น.ส.นิตติกำ
๕. น.ส.จำรุวรรณ
๗. น.ส.พิชชำพร
๑. นำงจุฑำมำศ
๓. น.ส.อุษำ
๕. น.ส.อรวรรยำ
๑. นำยอำทิตย์
๓. นำงสุภำภรณ์
๕. น.ส.เกวลี
๗. นำยสมพร
๑. นำงอุษณีษ์
๓. นำยปวิตร
๕. นำยอภิวฒ
ั น์
๗. นำงบุญเยี่ยม
๙. นำยอนุชำ

เจริญรอด
สันตวงษ์
ชีววัฒนำ
บุญหลิม
แสงสวัสดิ์
จันทะรำม
บุญยืน
วำนิชชัง
นะแน่งน้อย
ภำคคำ
โสตถิรตั นพันธ์
ภู่ระหงษ์
บุญบำ
โพธิศ์ รี
อึ้งวิฑูรสถิตย์
สมนึก
บุญอ่อน
พิทักษ์วงศ์
คำแดง

๒. นำยปุย้
๔. น.ส.สุดำพร
๖. น.ส.ศิรำภร
๒. นำงธนภร
๔. น.ส.วิไลรักษ์
๖. น.ส.พรสุดำ

คงอุไร
รำงทอง
นำบุญ
เนตรสว่ำง
กระลำม
มินสำโรง

๒. นำงทิพย์จันทร์
๔. นำงนลินพร
๖. นำยสุชำติ
๒. น.ส.ภัทรนุช
๔. น.ส.รุ่งตะวัน
๖. นำยอภิชำติ

หงษำ
สมสมัย
รัตนเมธำกูร
คำดี
ทำโสต
จุ่นหัวโทน

๒.นำงกำญจนำ
๔.นำงสุมิตรำ
๖.นำยมนตรี
๘.น.ส.สุกัญญำ
๑๐.น.ส.รัตยำ

ศิริมหำ
สุวรรณธำดำ
สุขสวัสดิ์
ชำซิโย
ร่ำงกำยดี

๑. ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงที่กำหนด
๒.จัดทำกำหนดกำรสอนแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และนำส่งคณะกรรมกำร ๑ ชุด
๓ สรุปกำรสำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน

๓
๔.จัดทำเอกสำรประกอบกำรเรียน ส่งต้นฉบับผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มสำระในรำยวิชำที่สอน และนำส่ง
คณะกรรมกำร ๑ ชุด
๕.ประเมินผล / สรุปผลกำรจัดกิจกรรม รำยงำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
๖.ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องในกรณีเกิดปญญหำต่ำง ๆ
๗. หำกมีกิจธุระจำเป็นต้องแลกคำบ ให้บันทึกเสนอประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.บุญเรือน
บุตรศิริ
กรรมกำร
นำงรจนำ
ศิวะพฤกษ์พงศ์ กรรมกำร
น.ส.สุขบัญญัติ
วงศ์ษำ
กรรมกำร
นำงละออง
จันทร์หอม
กรรมกำร
น.ส.พวงเพชร
ชรำจันทร์
กรรมกำร
นำงชุลีพร
บุตรศิริ
กรรมกำร
นำงสุทธิวรรณ
เมธำเมลือง
กรรมกำร
นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ
กรรมกำร
น.ส.วัลย์ดี
พิทักษ์วงศ์โยธิน กรรมกำร
น.ส.กิ่งกำญจน์ ปิยะสิงห์
กรรมกำร
นำยเล็ก
สินวิชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดูแลห้องเรียนที่ทำกำรสอนเสริมพิเศษ ให้พร้อมเพื่อกำรสอนตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ
๒. ทำควำมสะอำดห้องน้ำครูและนักเรียน
๖. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
นำยอดุลย์
ศิริเวช
ประธำนกรรมกำร
นำยเพิ่มศักดิ์
พูลสวัสดิ์
กรรมกำร
นำยพิรำม
ภูมิวิชิต
กรรมกำร
หน้าที่ ๑ ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียน
๒.เวลำ ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น. เรียกแถวนักเรียนและจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต์
หน้ำเสำธง ตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นำยสุวิท
ปิ่นอมร
ประธำนกรรมกำร
นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
นำยภำคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ติดตัง้ ระบบเสียง
๑. เวลำ ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.เพื่อจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต์ หน้ำเสำธงทุกเช้ำตลอด
กิจกรรม
๒. จัดทำสัญญำณเสียงบอกเวลำในแต่ละคำบกิจกรรม
๓. จัดระบบเสียงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้นักเรียนทรำบ
๗. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียวและประสานงานทั่วไป
นำงพัชรี
ระมำตร์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.วรำลี
สินธุวำ
กรรมกำร
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ กรรมกำร
น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ
กรรมกำร
น.ส.รัชณีย์
ไฝทอง กรรมกำร

๔
หน้าที่

๑. โรเนียวเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและทันต่อกำรใช้งำน
๒. สำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน

๙.คณะกรรมการประสานงาน
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
ประธำนกรรมกำร
นำงนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธำนกรรมกำร
นำยอดุลย์
ศิริเวช
รองประธำนกรรมกำร
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
รองประธำนกรรมกำร
นำยสมยศ
แม้นสงวน
รองประธำนกรรมกำร
นำงศรีนภำ
อรัญญำเกษมสุข
กรรมกำร
น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
กรรมกำร
นำงแสนสุข
คำแก้ว
กรรมกำร
นำงกำญจนำ สินวิชัย
กรรมกำร
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมกำร
นำยณรงค์
หนูนำรี
กรรมกำร
น.ส.ลักษณำ
อังกำบสี
กรรมกำร
นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร
นำยนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย
กรรมกำร
น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กติ ติชยั
กรรมกำร
นำงลำพอง
พูลเพิม่
กรรมกำร
นำงพัชรี
ระมำตร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดำเนินกำรแก้ปญญหำในกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้มำสอนตำมกำหนด
๒. ประสำนงำนให้กำรเรียนกำรสอนดำเนินตำมตำรำงสอนที่กำหนด
๓. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรเรียนกำรสอน และแก้ปญญหำเกีย่ วกับกำรเรียน
กำรสอนที่อำจจะเกิดในวันนั้น ๆ
๔. สำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำเรียนประจำวัน และสรุปรำยงำน
๕. โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนขำดเรียน
๑๐.กรรมการฝ่ายสรุปผลการดาเนินการ
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
น.ส.เยำวรัตนำ
พรรษำ
น.ส.วรำลี
สินธุวำ
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผล และแจกให้นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
๒. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ทั้งนี้ ตัง้ แต่ วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นำงวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

ตารางการประสานงาน โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
1 มิถุนายน 2556 - 31 สิงหาคม 2556
วัน เดือน ปี
1 มิถุนายน
8 มิถุนายน
15 มิถุนายน
22 มิถุนายน
6 กรกฎาคม
13 กรกฎาคม
27 กรกฎาคม
17 สิงหาคม
24 สิงหาคม
31 สิงหาคม

ฝ่ายบริหาร

พิธีกรหน้าเสาธง/
ดูแลนักเรียน
2556 นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์ นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำยสมยศ
แม้นสงวน
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำยอดุลย์
ศิริเวช
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำยอดุลย์
ศิริเวช
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำงทองกรำว เสนำขันธ์
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำงทองกรำว เสนำขันธ์
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำยสมยศ
แม้นสงวน
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
2556 นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์ นำยพิรำม ภูมิวิชิต

ผู้ประสานงาน
นำงพัชรี
นำงศรีนภำ
น.ส.ศิริพร
นำงศรีนภำ
นำงพัชรี
น.ส.ศิริพร
นำงพัชรี
นำงศรีนภำ
น.ส.ศิริพร
นำงพัชรี

ระมำตร์
อรัญญำเกษมสุข
โกมำรกุล
อรัญญำเกษมสุข
ระมำตร์
โกมำรกุล
ระมำตร์
อรัญญำเกษมสุข
โกมำรกุล
ระมำตร์

น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย
น.ส.ลักษณำ อังกำบสี
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
นำงลำพอง พูลเพิ่ม
นำงแสนสุข ตำแก้ว
นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล
นำยณรงค์ หนูนำรี
นำงศรีนภำ อรัญญำเกษมสุข
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย

ประสานงานทั่วไป

น.ส.รัชณีย์
น.ส.รัชณีย์
น.ส.รัชณีย์
น.ส.รัชณีย์

ไฝทอง
ไฝทอง
ไฝทอง
ไฝทอง

น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ
น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ
น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ

นักการภารโรง
น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ
นำงรจนำ ศิวะพฤกษ์พงศ์
น.ส.สุขบัญญิติ วงศ์ษำ
นำงละออง จันทร์หอม
น.ส.พวงเพชร ชรำจันทร์
นำงชุลีพร
บุตรศิริ
นำงสุทธิวรรณ เมธำเมลือง
นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ
น.ส.วัลย์ดี พิทักษ์วงศ์โยธิน
น.ส.กิ่งกำญจน์ ปิยะสิงห์

