
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๑๓ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนเสริมพิเศษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (LAS)                          
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒, ๕ 

----------------------------------------------------- 
เพื่ อ ให้ ก าร เ รี ยน เสริ มพิ เ ศษเพื่ อยกระดับผลสั มฤท ธ์ิทางการ เ รี ยน (LAS)  ของนั ก เ รี ยนระดับ                         

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗(๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางวรรณี  บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์   รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์   กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม    กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี   กรรมการและเลขานุการ 
นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี   ประธานกรรมการ 

นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล   กรรมการ 

นางสาวอนุศรา  บุญหลิม    กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี    กรรมการ 
นางกาญจนา  สินวิชัย    กรรมการ 
นางล าพอง  พูลเพิม่    กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย   กรรมการ 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ   กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนาร ี    กรรมการ 
นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบส ี   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย   กรรมการ 



๒ 
 

นางพัชร ี  ระมาตร ์   กรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร    กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต    กรรมการ 
นางชนิสรางค์  ปรากฏช่ือ   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน    กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ    กรรมการ 
นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศ์ค าจันทร ์   กรรมการ 
นางสาวอินทริา  จั่นโต    กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ จันทะราม   กรรมการ 
ครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕ กรรมการ 
นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
นางธัญญา  สติภา    กรรมการเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี ๑. ก ากับ ดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕  ในการเรียนเสริมพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (LAS) ตามตารางแนบ 
        ๒. ให้ครูประจ าวิชาทีส่อนในระดบัมัธยมศึกษาปทีี่ ๒, ๕  เข้าสังเกตการณ์การสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ให้ครูประจ าวิชาทุกคนเข้าควบคุม ดูแลนกัเรียนในคาบทีต่นรับผิดชอบ 
๔. เจ้าหน้าที่โสตฯ เตรียมโสตทัศนปูกรณ์ให้พรอ้มใช้บันทกึภาพการจัดกจิกรรม 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒    

นักเรียนกลุ่มท่ี ๑  (ม.๒/๑ – ๒/๓) ห้องโสตฯ 
วัน เดือน ปี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

วันอังคารที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วันพุธที่     ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘ วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 
วันศุกร์  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘   ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 

 

นักเรียนกลุ่มท่ี ๒  (ม.๒/๔ – ๒/๑๑)  หอประชุม 
วัน เดือน ปี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

วันอังคารที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วันพุธที่     ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
วันศุกร์  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘   สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

  



๓ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕  
นักเรียนกลุ่มท่ี ๑  (ม.๕/๑ – ๕/๒, ๕/๙)   ห้องโสตฯ 

วัน เดือน ปี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
วันอังคารที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๘ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วันพุธที่     ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
วันศุกร์  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘   วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 

 

นักเรียนกลุ่มท่ี ๒  (ม.๕/๓ – ๕/๘)  หอประชุม 
วัน เดือน ปี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

วันอังคารที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๘ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
วันพุธที่     ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘ วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 
วันศุกร์  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๘   สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์

 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล ประธานกรรมการ 
  นางสาววิไลลักษณ์ กระลาม  กรรมการ 
  นางสาวพรสุดา  มินส าโรง กรรมการ 
  นางสาวจันทิมา  สุระเกตุ  กรรมการ 
  นางธัญญา  สติภา  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววราลี            สินธุวา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำท่ี ๑. จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้การ
ด าเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ ๑๙  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๙  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                                   
(นางวรรณี      บุญประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


