
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๐๐๗ / ๒๕๖o 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำร “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” 
................................................ 

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดจัดกิจกรรมในโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”  
ในวันพุธท่ี ๑๑   มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑)  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
     นายสมพร  สังวาระ   ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์      ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา   แนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  เพื่อให้การด าเนินการ   
          เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
  นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ 
  นางสาวภัทรนุช   ค าดี   กรรมการ 
  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
  นางล าพอง  พูลเพิ่ม   กรรมการ 
  นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการ 
  นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
  นางสาวนงพร  จู่พิชญ์   กรรมการ 
  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
  นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ 



 ๒ 

  นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการ 
  นางสาวธัญญารัตน ์  พิมสา   กรรมการ 
  นางสาววิลัยภรณ์      ปิยะวงค์  กรรมการ 
  นางสาวศิริพร   โกมารกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสุภิดา   โลเกษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. จัดด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                             
           ๒. ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินงานตามโครงการ              
 ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แจ้งรายละเอียดการด าเนินการสอบแก้ตัว  ดูแลและร่วมก ากับ   
ให้การด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
 
๓. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรแจ้งผู้ปกครอง และแจกเอกสำรกำรสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  ประธานกรรมการ 

นางสาวธัญญารัตน์     พิมสา   กรรมการ 
นายวุฒิพงษ ์  แสนรังค์   กรรมการ 

  นางสาวสุภิดา      โลเกษ   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิลัยภรณ์     ปิยะวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีต้องสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ                             
 ๒. ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง – รวบรวมผลการด าเนินการ  รายงานผู้อ านวยการ  
 ๓. จัดท าเอกสารสอบแก้ตัวให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง                                      

๔. รายงานผลการสอบแก้ตัวให้ผู้ปกครองทราบเมื่อส้ินสุดการด าเนินการ       
 

๔. ฝ่ำยต้อนรับและกิจกรรม 
  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ 
นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
นางพัชร ี  ระมาตร์   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอนุศรา  บุญหลิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  นายสุวิท   ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 

นายก าพล  จางจะ   กรรมการ 
  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 



 ๓ 

  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑.จัดท าข้อความ   “โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”                                                  

                       ครั้งท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙            
                       วันท่ี   ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐ 

                    ติดหน้าเวทีหอประชุม 
๒.ดูแลระบบไฟและเครื่องปรับอากาศให้สามารถด าเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย 
๓.บันทึกภาพการด าเนินการ 
 

๖. คณะกรรมกำรแจกเอกสำรแจ้งผู้ปกครอง และเอกสำรกำรลงทะเบียน 
๑. นางสาวอนุศรา       บุญหลิม       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑  

 ๒. นางสาวทิพวรรณ       โล่กิตติธรกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  
 ๓. นายณรงค์        หนูนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 

๔. นางสาวอรวรรณ นิ่มดวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๕. นายสมพร โพธิ์ศรี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๖. นางสุมิตรา สุวรรณธาดา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๗. นางจุฑามาศ วานิชชัง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๘. นางสาวเยาวรัตนา พรรษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 
๙. นางวิไลพรรณ  คงดี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ 
๑o. นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 
๑๑. นางกุลฑลี เจษฎาวัลย์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ 
๑๒. นายเพชร สาระจันทร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 
๑๓. นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 
๑๔. นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑o 
๑๕. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกิ่งกมล    ชูกะวิโรจน์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑o 
๑๖. นางธนภร         เนตรสว่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑ 
๑๗. นางสาววราลี สินธุวา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑๘. นางสาวมลิวรรณ ไชยรักษ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑๙. นางสาวจุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๒o. นายพิราม ภูมิวิชิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๒๑. นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๒๒.นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๒๓. นางสาวอุษา นะแนง่น้อย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๒๔. นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 



 ๔ 

๒๕. นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
๒๖. นางสาวมยุรี           มิ่งมงคล   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
๒๗. นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 

 ๒๘. นางสาวนฤมล รับส่ง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๒๙. นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่                                              
  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธารกรรมการ 
  นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ 

นักการภารโรง      กรรมการ 
  นางสาวรุ่งตะวนั  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววันเพ็ญ  สุขสมพืช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.จัดเตรียมหอประชุม ให้มีความพร้อมในวันใช้งาน 

๒.ดูแล สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล                                                        
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  ประธานกรรมการ 

นายวุฒิพงษ ์  แสนรังค์   กรรมการ 
  นางสาวสุภิดา      โลเกษ   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิลัยภรณ์     ปิยะวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑.จัดท าแบบประเมินผลการประชุมโครงการ   “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”                   

๒.สรุปและรายงานผลการประเมินต่อผู้อ านวยการ                                                      
 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี    ๑๑    เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖o 

 
ส่ัง  ณ วันท่ี     ๕     เดือน    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖o 

 
       

                 ( นายสมพร  สังวาระ ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


