
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๓๔๑  /  ๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมผูป้กครองนักเรียน  ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
    ............................................................................................. 

 ตำมที่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดประชุมผูป้กครองนักเรียนทุกระดับชัน้ เพื่อรับทรำบควำมประพฤติ  
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำ  ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ   กำรขอรับกำรสนับสนนุค่ำใช้จำ่ย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  ภำคเรียนที่ ๒     
ปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๑   ดังนี้  

วันเสาร์ที่   ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  น.     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ , ๔ 
เวลำ  ๑๓.๐๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๒ , ๕  

วันอาทิตย์ที่ ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓ , ๖ 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเปน็ไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗  (๑)  แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงสำวจนิตนำ ศรีสำรคำม  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์  กรรมกำร 
นำยธรรมนญู    สวนสุข     กรรมกำร 
นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

  หน้าที่  อ ำนวยกำร  วำงแผน  ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ  ในกำรประชุมผูป้กครองให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการต้อนรับผู้ปกครอง 

                         นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  หัวหน้ำ 
นำงนลนิพร สมสมัย  ผู้ช่วย น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ ผู้ช่วย  
ว่ำที่ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง  ผู้ช่วย นำงธัญญำ สติภำ  ผู้ช่วย  
น.ส.ภัทรนุช ค ำดี  ผู้ช่วย     น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี ผู้ช่วย  
น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด ผู้ช่วย    นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ ผู้ช่วย  
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 

หน้าที่   ให้กำรต้อนรับผู้ปกครองที่มำประชุม   ณ    หอประชมุโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์

   น.ส.มลิวรรณ อันพิมพ์  หัวหน้ำ 
   น.ส.เมทิตำ ชัยมำ  ผู้ช่วย น.ส.ลำวลัย ์ คงแก้ว  ผู้ช่วย 
   นำยศรำวุธ คำรมหวำน ผู้ช่วย 

หน้าที่  ประชำสัมพนัธ์กำรประชุมผู้ปกครอง    และต้อนรบัผู้ปกครองนักเรียน 
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๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 

ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำ 
คณะกรรมกำรนักเรียน  ผู้ช่วย 

  หน้าที่ ๑.  รับลงทะเบียนผูป้กครองที่มำประชุม 
   ๒.  แจกเอกสำรกำรประชุมและกำรรับบริจำคเงนิ 
  ๕.  คณะกรรมการ จ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบ , รับซองเงินบริจาค 

วันเสาร์ที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (รอบเช้า) 
ชั้น ม.๑/๑  ห้อง ๑๕๓    ๑. นำยศิรณัฎฐ ์ ภูพิเศษศักดิ์ หัวหน้ำ  ๒. นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.เมทิตำ ชัยมำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๒ ห้อง ๗๕๑ ๑. นำยนิธิภัทร ์ สร้อยเชื้อดี หัวหน้ำ     ๒. น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล ผู้ช่วย 
   ๓. นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.พิกุลทำ หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๓ ห้อง ๗๕๒ ๑. น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ์        หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย  ๔. นำยชัยวฒัน ์ ผ่องสังข ์  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๔ ห้อง ๗๕๓ ๑. ว่ำที่ร.ต.หญิง ปริยำกร งำมตรง  หัวหน้ำ  ๒. นำยสัณห์ พินิจมณีรัตน์       ผู้ช่วย 
   ๓. นำยณรงค ์ หนูนำร ี  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.พิมพ์นำรำ จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๕ ห้อง ๗๕๔ ๑. นำยอรรถพล ยตะโคตร  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร   ผู้ช่วย 
   ๓. นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย  ๔. นำงนวรัตน ์ นำคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๖ ห้อง ๗๕๕ ๑. น.ส.ปรำรถนำ รุ่งเรือง    หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พัชรำวัลย ์บุตรพรม  ผู้ช่วย  
   ๓. นำยเพชร สำระจนัทร ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ณัฎฐณิชำ โมสันเทียะ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๗ ห้อง ๗๕๖  ๑. น.ส.จินต์จุทำ เกสร  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อโนชำ โปซิว  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.พรวลี สุขสอำด  ผู้ช่วย  ๔. นำยวรธรรม หนูประดิษฐ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๘ ห้อง ๗๕๗ ๑. นำยนพดล ค ำพร  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ธนิดำ ไชยสนุทรกิตต ิ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.พรทิพย์ นำคเกิด  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๙ ห้อง ๗๕๘ ๑. น.ส.ศิริมำ บุญสวัสดิ ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  ผู้ช่วย  
   ๓. ว่ำที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.เกวลี เงินศรีสุข  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๑๐ห้อง ๑๕๔   ๑. น.ส.อลิษำ ไชยรินทร์ หัวหน้ำ  ๒. นำยกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยภำคภูม ิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  ๔. นำยสชุำต ิ รัตนเมธำกูร ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๑๑ ห้อง ๑๕๕  ๑. นำงอำภำภรณ ์อริวัน  หัวหน้ำ  ๒. นำยสมพร โพธิ์ศรี      ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.กวินวัณณ ์กำฬดิษฐ ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยสุมังครัตน ์โคตรมณี  ผู้ช่วย 
 
ชั้น  ม.๔/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑. น.ส.วิไลพรรณ คงดี  หัวหน้ำ  ๒. ว่ำที่ร.ต.หญิง นุชนำถ สนำมไชย ผู้ช่วย 
   ๓. นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย  ๔. นำยปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม๔/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑. นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  หัวหน้ำ  ๒. นำยสิทธชิัย มำโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วรำล ี สินธุวำ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วชิรำภรณ ์สันตวงษ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๓ ห้อง ๗๔๓ ๑. นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์  หัวหน้ำ  ๒. นำยนักขตฤกษ ์ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อัญชนำ แซ่จิว  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อมรรัตน์ มะลิงำม  ผู้ช่วย 
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ชั้น  ม.๔/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑. นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จีญำพัชญ ์แก้มทอง  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑. น.ส.อำภำพร ภิระบรรณ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วณิชชำ อเนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑. น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  หัวหน้ำ  ๒. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๗ ห้อง ๗๖๙ ๑. น.ส.เจนจิรำ เพ็งจันทร ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.นฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยศักรินทร ์ ศรีตระกูล ผู้ช่วย  ๔. น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๘ ห้อง ๗๔๗ ๑. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วนิดำ ตนภ ู  ผู้ช่วย  ๔. นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๙ ห้อง ๗๔๘ ๑. น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน    หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เมธำวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยชนินทร ์ บัวแจ้ง  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๑๐ห้อง ๗๔๙ ๑. นำยอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พรทิวำ สมเนตร์  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จุฑำรัตน ์ เกำะหวำย ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ศิรำภร นำบญุ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๑๑ห้อง ๑๖๓ ๑. นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กิตติมำ ธรรมวิสุทธิ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  ผู้ช่วย 
 

วันเสาร์ที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (รอบบ่าย) 
ชั้น ม.๒/๑  ห้อง ๑๖๑ ๑. น.ส.พิกุลทำ หงษ์ทอง   หัวหน้ำ  ๒. นำยศิรณัฎฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๒  ห้อง ๗๔๑ ๑. นำยชัยวฒัน ์ ผ่องสังข ์  หัวหน้ำ  ๒. นำยอรรถพล ยตะโคตร ผู้ช่วย 
   ๓. นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ณัฐวดี โพธิ์จักร  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๓  ห้อง ๗๔๒ ๑. น.ส.พิทธิดำ ปรำโมทย ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ปรำรถนำ รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จีระภำ ชินภักด ี  ผู้ช่วย  ๔. นำงทิพย์จนัทร ์หงษำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๔  ห้อง ๗๔๓ ๑. น.ส.กิตติมำ ธรรมวิสุทธิ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.จินต์จุทำ เกสร  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.มลิวรรณ อันพิมพ์  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๕  ห้อง ๗๔๔ ๑. น.ส.ชื่นกมล คงหอม  หัวหน้ำ  ๒. นำยนภดล ค ำพร  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสัณห ์ พินิจมณีรัตน ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๖  ห้อง ๗๔๕ ๑. น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิริ ผู้ช่วย  ๒. น.ส.ธนิดำ ไชยสนุทรกิตต ิ ผู้ช่วย 
   ๓. ว่ำที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๗ ห้อง ๗๔๖ ๑. นำยนักขตฤกษ ์ภู่ระหงษ์  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.เมทิตำ ชัยมำ  ผู้ช่วย  ๔. นำยสุมังครัตน ์โคตรมณี  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๘ ห้อง ๗๔๗ ๑. น.ส.พรทิวำ สมเนตร์  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๙ ห้อง ๗๔๘ ๑. น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อมรรัตน์ มะลิงำม  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ณัฎฐณิชำ โมสันเทียะ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ ์ ผู้ช่วย 
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ชั้น ม.๒/๑๐ ห้อง ๑๕๕ ๑. นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง หัวหน้ำ  ๒. ว่ำที่ร.ต.หญิง ปริยำกร งำมตรง ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.พัชรำวัลย ์บุตรพรหม ผู้ช่วย  ๔. นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๒/๑๑ ห้อง ๑๕๔ ๑. น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว  ผู้ช่วย  ๒. น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล ผู้ช่วย  ๔.น.ส.วนิดำ ตนภู  ผู้ช่วย 
 
ชั้น ม.๕/๑  ห้อง ๗๕๑ ๑. นำยปวิตร สมนึก  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ศิรำภร นำบญุ  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๒  ห้อง ๗๕๒ ๑. นำยชนเมธี ศรีษะเทือน หัวหน้ำ  ๒. นำยภำคภูม ิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วณิชชำ อเนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๓  ห้อง ๗๕๓ ๑. น.ส.จุฑำรัตน ์ เกำะหวำย หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ช่วย 
   ๓. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จิรำ จั่นเล็ก  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๔  ห้อง ๗๕๔ ๑. น.ส.เมธำวี สุขเจริญ  หัวหน้ำ  ๒. นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อำภำพร ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๕  ห้อง ๗๕๕ ๑. น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.เจนจิรำ เพ็งจันทร ์ ผู้ช่วย  ๔. นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๖  ห้อง ๗๕๖ ๑. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  หัวหน้ำ  ๒. นำยชนินทร ์ บัวแจ้ง  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วิไลพรรณ คงดี  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๗  ห้อง ๗๕๗ ๑. ว่ำที่ร.ต.หญิง นุชนำถ สนำมไชย ผู้ช่วย  ๒. น.ส.อลิษำ ไชยรินทร์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ศิริมำ บุญสวัสดิ ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๘   ห้อง ๗๕๘ ๑. น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ ผู้ช่วย  ๒. น.ส.จีญำพัชญ ์แก้มทอง  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อโนชำ โปซิว  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๙  ห้อง ๑๖๒ ๑. น.ส.วชิรำภรณ ์สันตวงษ ์ หัวหน้ำ  ๒. นำยนิธิภัทร ์ สร้อยเชื้อดี ผู้ช่วย 
   ๓. นำยกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย  ๔. นำยสิทธชิัย มำโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
 

วันอาทิตยท์ี่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  (รอบเช้า ) 
ชั้น ม.๓/๑  ห้อง  ๑๖๔ ๑. น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เมทิตำ ชัยมำ  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยศิรณัฎฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๒  ห้อง ๗๕๑ ๑. น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พิกุลทำ หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยนิธิภัทธ ์ สร้อยเชื้อดี ผู้ช่วย  ๔. นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๓  ห้อง ๗๕๒ ๑. น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ศิรำภร นำบญุ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๔  ห้อง ๗๕๓ ๑. นำยสัณห ์ พินิจมณีรัตน ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พิมพ์นำรำ จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย 
   ๓. ว่ำที่ร.ต.หญิง ปรยิำกร งำมตรง ผู้ช่วย  ๔. นำยณรงค ์ หนูนำร ี  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๕  ห้อง ๗๕๔ ๑. น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร  หัวหน้ำ  ๒. นำงนวรัตน ์ นำคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
   ๓. นำยอรรถพล ยตะโคตร ผู้ช่วย  ๔. นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย 
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ชั้น ม.๓/๖ ห้อง ๗๕๕ ๑. น.ส.พัชรำวัลย ์บุตรพรม  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณฎฐณิชำ โมสันเทียะ  ผู้ช่วย
   ๓. น.ส.ปรำรถนำ รุ่งเรือง  ผู้ช่วย  ๔. นำยเพชร สำระจนัทร ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๗ ห้อง ๗๕๖ ๑. น.ส.พรวลี สุขสอำด  หัวหน้ำ  ๒. นำยวรธรรม หนูประดิษฐ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จินต์จุทำ เกสร  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อโนชำ โปซิว  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๘ ห้อง ๗๕๗ ๑. น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พรทิพย์ นำคเกิด  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยนพดล ค ำพร  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ธนิดำ ไชยสนุทรกิตต ิ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๙ ห้อง ๗๕๘ ๑. น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เกวลี เงินศรีสุข  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสิทธชิัย มำโนชญ์กุล ผู้ช่วย  ๔. ว่ำที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๑๐ ห้อง ๑๕๔ ๑. นำยกิติศักดิ์ โฉมวิไล  หัวหน้ำ   ๒. น.ส.อลิษำ ไชยรินทร์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสชุำต ิ รัตนเมธำกูร ผู้ช่วย  ๔. นำยภำคภูม ิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๑๑ ห้อง ๑๕๕ ๑. นำยสมพร โพธิ์ศรี  หัวหน้ำ  ๒. นำยสุมังครัตน ์โคตรมณี  ผู้ช่วย 
   ๓. นำงอำภำภรณ ์อริวัณ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดษิฐ ์ ผู้ช่วย 
 
ชั้น ม.๖/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑. น.ส.จีระภำ ชินภักด ี  หัวหน้ำ  ๒. นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ  ผู้ช่วย
   ๓. น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  ผู้ช่วย  ๔. นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑. น.ส.วรำล ี สินธุวำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พิทธิดำ ปรำโมทย ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว  ผู้ช่วย  ๔. นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๓ ห้อง ๗๔๓ ๑. น.ส.อัญชนำ แซ่จิว  หัวหน้ำ  ๒. นำงทิพย์จนัทร ์หงษำ  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยนักขตฤกษ ์ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย  ๔. นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑. น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กิตติมำ ธรรมวิสุทธิ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.มลิวรรณ อันพิมพ์  ผู้ช่วย  ๔. นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑. น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วนิดำ ตนภู  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ชื่นกมล คงหอม  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑. น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิริ ผู้ช่วย  ๔. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑. น.ส.เมธำวี สุขเจริญ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยชนเมธี ศรีษะเทือน ผู้ช่วย  ๔. น.ส.นฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๘ ห้อง  ๗๔๘ ๑. นำยสำธิต แก้วศรทีัศน์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตยม์ั่น ผู้ช่วย 

หน้าที่ ๑. กรรมกำรคนที่ ๑ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
   ๒  กรรมกำรคนที่ ๒ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสมำคมฯ 
   ๓. กรรมกำรคนที่ ๓ จ่ำยเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน  

๔. กรรมกำรคนที่ ๔ แจกผลกำรเรียน  รับซองเงินบริจำค 
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๖ .คณะกรรมการรับเงิน 
๖.๑  คณะกรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  หัวหน้ำ 
นำยทนิกร       พำนจนัทร ์ ผู้ช่วย นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย  
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน ์ ผู้ช่วย น.ส.พนิดำ ยอดรัก  ผู้ช่วย  
น.ส.ศศิธร เมืองมูล  ผู้ช่วย    นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  ผู้ช่วย  
นำยศิรวิชญ ์ ประยูรวิวัฒน ์ ผู้ช่วย น.ส.อุษณีษ ์ อ่อนแท้  ผู้ช่วย 
๖.๒ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
  นำงสิริกำญจน์   ธีรมงคล  (เหรัญญิกสมำคม) ที่ปรึกษำ 
หน้าที่   ๑.  เตรียมใบเสร็จรับเงิน 

๒.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และน ำฝำกธนำคำรฯ 
     ตำมระเบียบฯ  

๗. คณะกรรมการดูแลการจราจรและความสงบเรียบร้อย 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำ  

     นักกำรภำรโรงทุกคน  ผู้ช่วย 
   หน้าที่  ดูแลกำรจรำจร  ที่จอดรถและรักษำควำมปลอดภัย 

๘. คณะกรรมการจัดสถานที ่ อาหารและน  าดื่ม 
นำยธรรมนูญ สวนสุข  หัวหน้ำ 

นำยศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย  นำงพชัรำ ไตรยวงศ ์ ผู้ช่วย 
นำงวนัเพ็ญ สุขสมพืช  ผู้ช่วย  นักกำรภำรโรง   ผู้ช่วย  

    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้าที่   ๑.  จัดสถำนทีป่ระชุม  ณ  หอประชุมโรงเรียน,ห้องรับเงินให้เรียบร้อย 

๒.  จัดเตรียมและบริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ำร่วมประชุม  
และจัดเตรียมอำหำรส ำหรับคณะกรรมกำรทุกคน  

๙.  คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
นำยสวุิท  ปิ่นอมร  หัวหน้ำ 

นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  ผู้ช่วย  นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ผู้ช่วย 
นำยก ำพล จำงจะ  ผู้ช่วย  นำยวชัระ เต๋งเจริญสุข ผู้ช่วย  

   หน้าที่   ๑.  จัดระบบเสียง แสง ให้พร้อมใช้งำนสมบูรณ์ 
๒. บันทึกภำพกิจกรรม 
๓. จัดท ำวีดีทัศน์ผลงำนของนักเรียน 
๔. จัดท ำปำ้ยไวนลิ ข้อควำมว่ำ  

“ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๑” 
       วันที่  ๓ – ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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     ๑๐. คณะกรรมการประสานงานและกรรมการส ารอง 
 กรรมการประสานงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 
   นำยสพุัฒน์ชัย พงษเ์กสำ  
   น.ส.ทรงพร อรุณรัมย์   

กรรมการประสานงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   น.ส.ธัญญ์ฐิตำ เยำวยอด 
   น.ส.อรณัท รัตนอ ำภำ 
   น.ส.ธัญยธรณ ์ ผำลำ 
   น.ส.ณัฐพร อ้วนล่ ำ 
 หน้าที่   ๑.  กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  จัดเตรียมบัตรคิวและเอกสำร 
                           ที่เก่ียวข้อง                     
  ๒.  กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ จัดเตรียม  รวบรวม 
       ใบขอผ่อนผันกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  

                 ๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 
    น.ส.พนิดำ ยอดรัก  หัวหน้ำ 
    น.ส.ณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย   
    น.ส.เมธำว ี สุขเจริญ ผู้ช่วย       
  หน้าที่   ๑. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง  กำรประชุมผูป้กครอง 
     ๒. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ   

   
สั่ง    ณ   วันที่   ๓๑    เดือน    ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

         
                                                                              

             
      (นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี) 

    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รกัษำรำชกำรแทน 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  


