
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

............................................................................................. 

 ตามที่โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต กาํหนดประชุมผูปกครองนักเรยีนทุกระดับชัน้ เพื่อรับทราบความประพฤติ  

ความกาวหนาของสถานศึกษา  ขอเสนอแนะตาง ๆ    การขอรับการสนบัสนุนคาใชจาย (เงินบํารุงการศึกษา)  ภาคเรียนที่ ๑    

ปการศกึษา   ๒๕๖๓   ดังนี้  

วันเสารที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐   น.     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒ และ ๕ 

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐   น. ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ และ ๔ 

วันอาทิตยที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐   น.     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ และ ๖ 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการดังนี ้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย สุขเกษม  กรรมการ 

น.ส.ภรณกมนส ดวงสุวรรณ กรรมการ 

นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 

นายสมชัย กองศกัดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ   

  หนาที่  อํานวยการ  วางแผน  ประสานงาน ใหคําปรึกษา ในการประชุมผูปกครองใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 

๒. คณะกรรมการตอนรับผูปกครอง 

น.ส.ภรณกมนส ดวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

นางนลนิพร สมสมัย  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรักษา กรรมการ 

วาที่ร.ต.ประจักษ จอมทอง  กรรมการ นางธัญญา สติภา  กรรมการ 

น.ส.ภทัรนุช คําดี  กรรมการ     นางสาวรัตยา รางกายด ี กรรมการ 

น.ส.มณทิพย   เจริญรอด กรรมการ นางพชัรา ไตรยวงศ  กรรมการ 

หนาที่   ใหการตอนรับผูปกครองที่มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

    น.ส.ลาวลัย คงแกว  ประธานกรรมการ 

  น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายชัยวัฒน   ผองสังข  กรรมการ

  หนาที่  ประชาสัมพนัธการประชุมผูปกครอง และตอนรบัผูปกครองนักเรียน 

 

 



 ๒ 

๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 

น.ส.พิกุลทา หงษทอง  ประธานกรรมการ 

นายสุมงัครัตน โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แกวศรีทัศน กรรมการ 

นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล     กรรมการ น.ส.วชิราภรณ สันตวงษ  กรรมการ 

นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 

น.ส.กมลรัตน ตระกูลสถิตมั่น  กรรมการและเลขานุการ 

นายนพดล   คาํพร  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

  หนาที่ ๑.  รับลงทะเบียนผูปกครองที่มาประชุม 

   ๒.  แจกเอกสารการประชุมและซองรบับริจาค 

๕. คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ. 

วันเสารท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.) 

ม.๒/๑ หอง ๑๑๖ ๑. น.ส.ศริิลักษณ  อภิรมยพฤกษา หัวหนา ๒. น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข ผูชวย 

  ๓. นางเกษรา  กองศักดิ์ศร ี ผูชวย ๔. น.ส.เยาวรัตนา พรรษา ผูชวย 

ม.๒/๒ หอง ๑๑๗ ๑. น.ส.อลิษา  ไชยรินทร หัวหนา ๒. นายศราวุธ  คารมหวาน ผูชวย 

  ๓. นางนวรตัน  นาคเสนีย ผูชวย ๔. น.ส.อรวรรยา ภาคคํา ผูชวย 

ม.๒/๓ หอง ๗๔๑ ๑. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ หัวหนา ๒. นายชัยวัฒน  ผองสงัข ผูชวย 

  ๓. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์ ผูชวย ๔. น.ส.กวินวัณณ  กาฬดิษฐ ผูชวย 

ม.๒/๔ หอง ๗๔๒ ๑. น.ส.ปรัชญา  การรักษา หัวหนา ๒. นายศิรณฏัฐ  ภูพิเศษศักดิ์ ผูชวย 

  ๓. นายจักรกฤษณ  แกวลําหัด ผูชวย ๔. น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย ผูชวย 

ม.๒/๕ หอง ๗๔๓ ๑. น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ หัวหนา ๒. น.ส.อริสา  แชมชืน่ ผูชวย 

  ๓. น.ส.กชพรรณ  เอ่ียมอุย ผูชวย ๔. นายสาธิต  แกวศรีทัศน ผูชวย 

ม.๒/๖ หอง ๗๔๔ ๑. น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ หัวหนา ๒. น.ส.ชื่นกมล  คงหอม ผูชวย 

  ๓. น.ส.พิกุลทา  หงษทอง ผูชวย ๔. น.ส.ลาวลัย  คงแกว ผูชวย 

ม.๒/๗ หอง ๗๔๕ ๑. น.ส.วทันยา  ใจนนัตา หัวหนา ๒. น.ส.สุภิดา  โลเกษ ผูชวย 

  ๓. นางอาภาภรณ  อริวัน ผูชวย ๔. วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง ผูชวย 

ม.๒/๘ หอง ๗๔๖ ๑. น.ส.จิราพร  เวียงชนก หัวหนา ๒. น.ส.ธญัญารตัน  พิมสา ผูชวย 

  ๓. น.ส.อโนชา  โปซิว ผูชวย ๔. นางทพิยจันทร  หงษา ผูชวย 

ม.๒/๙ หอง ๗๔๗ ๑. น.ส.ฌัชชา  ปญญาเมา หัวหนา ๒. น.ส.จินตจุทา  เกสร ผูชวย 

  ๓. น.ส.ณชิชา  บตุรสีมาตร ผูชวย ๔. นายสวุทิ  ปนอมร ผูชวย 

ม.๒/๑๐ หอง ๗๔๘ ๑. น.ส.ณฐัวดี  โพธจิักร หัวหนา ๒. น.ส.จีญาพัชญ  แกมทอง ผูชวย 

  ๓. น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ ผูชวย ๔. นายนิธิภทัร  สรอยเชื้อด ี ผูชวย 

ม.๒/๑๑ หอง ๗๔๙ ๑. น.ส.กมลลักษณ  สรอยเงนิ หัวหนา ๒. นางพัชรา  ไตรยวงศ ผูชวย 

  ๓. น.ส.วไิลพรรณ  คงด ี ผูชวย ๔. นายอติวรรตน พันธุวงศ ผูชวย 

ม.๒/๑๒ หอง ๗๕๑ ๑. นางธัญญา  สติภา หัวหนา ๒. น.ส.วนิดา  ตนภ ู ผูชวย 

  ๓. น.ส.ปรารถนา  รุงเรือง ผูชวย ๔. นายเกรียงศักดิ์  มะละกา ผูชวย 

ม.๒/๑๓ หอง ๗๕๒ ๑. นางอรอนงค  ชาญรอบ หัวหนา ๒. นายชนินทร  บัวแจง ผูชวย 

  ๓. นายปวิตร  สมนึก ผูชวย ๔. นางสุมิตรา สุวรรณธาดา ผูชวย 



 ๓ 

ม.๒/๑๔ หอง ๗๕๓ ๑. นางนลนิพร   สมสมัย หัวหนา ๒. น.ส.พรทิวา  สมเนตร ผูชวย 

  ๓. น.ส.วณิชชา  เอนกวิชวทิยา ผูชวย ๔. น.ส.รุงตะวัน  ทาโสต ผูชวย 

ม.๕/๑ หอง ๗๕๔ ๑. น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ หัวหนา ๒. นางจันทรเพ็ญ  จันทรทอง ผูชวย 

  ๓. นายชิษณุ  หนูแดง ผูชวย ๔. น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ ผูชวย 

ม.๕/๒ หอง ๗๕๕ ๑. น.ส.จุฑารัตน  เกาะหวาย หัวหนา ๒. วาที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง ผูชวย 

  ๓. น.ส.วไิลวรรณ  รัตนะ ผูชวย ๔. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก ผูชวย 

ม.๕/๓ หอง ๗๕๖ ๑. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา หัวหนา ๒. น.ส.ณฐัภรณ  ฉอนเจริญ ผูชวย 

  ๓. น.ส.ปยวรรณ  ฑิมัจฉา ผูชวย ๔. นางบุญเยี่ยม  พิทักษวงศ ผูชวย 

ม.๕/๔ หอง ๗๕๗ ๑. น.ส.อมรรตัน  มะลิงาม หัวหนา ๒. น.ส.พรวลี  สุขสอาด ผูชวย 

  ๓. นายณรงค  หนนูาร ี ผูชวย ๔. นายนพดล  คาํพร ผูชวย 

ม.๕/๕ หอง ๗๕๘ ๑. นางสุภาภรณ  ภูระหงษ หัวหนา ๒. นายสชุาติ  รัตนเมธากูร ผูชวย 

  ๓. น.ส.อรวรรณ  พันธุภคัรินทร ผูชวย ๔. น.ส.วมิล  อภิเมธีกุล ผูชวย 

ม.๕/๖ หอง ๗๖๑ ๑. น.ส.นงคราญ  คาํลัยวงษ หัวหนา ๒. น.ส.ทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล ผูชวย 

  ๓. น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตต ิ ผูชวย ๔. นายอภิวัฒน  บุญออน ผูชวย 

ม.๕/๗ หอง ๗๖๒ ๑. วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย หัวหนา ๒. น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ ผูชวย 

  ๓. น.ส.พัชราวลัย  บุตรพรม ผูชวย ๔. นางโสภา  พงศเทพูปถัมภ ผูชวย 

ม.๕/๘ หอง ๗๖๓ ๑. น.ส.สุนทรี  วีระปรีชา หัวหนา ๒. น.ส.ศศิตา  อยูยืน ผูชวย 

  ๓. วาที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน ผูชวย ๔. น.ส.นิภาพรรณ  อดุลยกิตตชิัย ผูชวย 

ม.๕/๙ หอง ๗๖๔ ๑. น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ หัวหนา ๒. นายสมพร  โพธิ์ศร ี ผูชวย 

  ๓. นายภาคภูม ิ แกวเย็น ผูชวย ๔. น.ส.กมลรัตน  ตระกูลสถิตยมั่น ผูชวย 

ม.๕/๑๐ หอง ๗๖๕ ๑. นายอรรถพล  ยตะโคตร หัวหนา ๒. นายนิพนธ  พจนสวุรรณชัย ผูชวย 

  ๓. นายเพชร  สาระจันทร ผูชวย ๔. นายสทิธิชัย  มาโนชญกุล ผูชวย 

ม.๕/๑๑ หอง ๗๖๖ ๑. นายสมุฎฎ  ภาษาด ี หัวหนา ๒. น.ส.วลิัยภรณ  ปยะวงค ผูชวย 

  ๓. นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย ผูชวย ๔. น.ส.ภทัรนันท  แดนวงศ ผูชวย 

ม.๕/๑๒ หอง ๗๖๗ ๑. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท หัวหนา ๒. น.ส.ทวินนัท  ใสขาว ผูชวย 

  ๓. นายวิทวัส  นดิสูงเนนิ ผูชวย ๔. น.ส.ณชิานันทน  ศรีโพธิอ์อน ผูชวย 

หนาที่ ๑. กรรมการคนที่ ๑ จายเงินคาเคร่ืองแบบ  

   ๒. กรรมการคนที่ ๒ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสมาคมฯ 

   ๓. กรรมการคนที่ ๓ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา 

๔. กรรมการคนที่ ๔ รับซองเงินบริจาค สงกลุมบริหารงบประมาณ  แจกผลการเรียน   

 
 

 

 

 

 



 ๔ 
 

วันเสารท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

ม.๑/๑ หอง ๑๑๖ ๑. น.ส.ณิชพัณณ  เฉลิมพันธ หัวหนา ๒. น.ส.รัตยา  รางกายด ี ผูชวย 

ม.๑/๒ หอง ๑๑๗ ๑. น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ หัวหนา ๒. น.ส.พรทิพย  นาคเกิด ผูชวย 

ม.๑/๓ หอง ๗๔๑ ๑. น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข หัวหนา ๒. น.ส.มณทิพย  เจริญรอด ผูชวย 

ม.๑/๔ หอง ๗๔๒ ๑. น.ส.ศิริลักษณ  อภิรมยพฤกษา หัวหนา ๒. นางนวรัตน  นาคะเสนียกุล ผูชวย 

ม.๑/๕ หอง ๗๔๓ ๑. น.ส.ศริาภร  นาบุญ หัวหนา ๒. นายเกรียงศกัดิ์  มะละกา ผูชวย 

ม.๑/๖ หอง ๗๔๔ ๑. น.ส.อลิษา  ไชยรินทร หัวหนา ๒. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์ ผูชวย 

ม.๑/๗ หอง ๗๔๕ ๑. นายสุมังครตัน  โคตรมณ ี หัวหนา ๒. น.ส.อมรรตัน  มะลิงาม ผูชวย 

ม.๑/๘ หอง ๗๔๖ ๑. น.ส.ศริิมา  บุญสวัสดิ ์ หัวหนา ๒. นายชัยวัฒน  ผองสงัข  ผูชวย 

ม.๑/๙ หอง ๗๔๗ ๑. น.ส.จีระภา  ชนิภักด ี หัวหนา ๒. นายศิรณัฏฐ  ภูพิเศษศักดิ์ ผูชวย 

ม.๑/๑๐ หอง ๗๔๘ ๑. น.ส.กชพรรณ  เอ่ียมอุย หัวหนา ๒. นายศิรวิชญ  ประยูรวิวฒัน ผูชวย 

ม.๑/๑๑ หอง ๗๔๙ ๑. น.ส.อริสา  แชมชื่น หัวหนา ๒. น.ส.อุษณีษ  ออนแท ผูชวย 

ม.๑/๑๒ หอง ๗๕๑ ๑. น.ส.อัญชนา  แซจิว หัวหนา ๒. วาที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง ผูชวย 

ม.๑/๑๓ หอง ๗๕๒ ๑. น.ส.พิกุลทา  หงษทอง หัวหนา ๒. น.ส.ภทัรนุช  คาํด ี ผูชวย 

ม.๑/๑๔ หอง ๗๕๓ ๑. น.ส.ชื่นกมล  คงหอม หัวหนา ๒. นางอาภาภรณ  อริวัน ผูชวย 

ม.๔/๑ หอง ๗๕๔ ๑. น.ส.สุภิดา  โลเกษ หัวหนา ๒. น.ส.วชิราภรณ  สันตวงษ ผูชวย 

ม.๔/๒ หอง ๗๕๕ ๑. วาที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซหลอ หัวหนา ๒. น.ส.อโนชา  โปซิว ผูชวย 

ม.๔/๓ หอง ๗๕๖ ๑. น.ส.ณชิชา  บุตรสีมาตร หัวหนา ๒. น.ส.ธัญญารัตน  พิมสา ผูชวย 

ม.๔/๔ หอง ๗๕๗ ๑. น.ส.จินตจุฑา  เกษร หัวหนา ๒. น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ ผูชวย 

ม.๔/๕ หอง ๗๕๘ ๑. น.ส.จีญาพัชญ  แกมทอง หัวหนา ๒. น.ส.พนิดา  ยอดรัก ผูชวย 

ม.๔/๖ หอง ๗๖๑ ๑. น.ส.วไิลพรรณ  คงด ี หัวหนา ๒. นางพัชรา ไตรยวงศ ผูชวย 

ม.๔/๗ หอง ๗๖๒ ๑. น.ส.กมลลักษณ  สรอยเงิน หัวหนา ๒. น.ส.ปรารถนา  รุงเรือง ผูชวย 

ม.๔/๘ หอง ๗๖๓ ๑. น.ส.เจนจิรา  เพ็งจนัทร หัวหนา ๒. นายปวิตร  สมนึก ผูชวย 

ม.๔/๙ หอง ๗๖๔ ๑. นายชนนิทร  บัวแจง หัวหนา ๒. น.ส.วณิชชา  เอนกวิชวทิยา ผูชวย 

ม.๔/๑๐ หอง ๗๖๕ ๑. นางปทมา  รัตนจํานงค หัวหนา ๒. นายชิษณุ  หนูแดง ผูชวย 

ม.๔/๑๑ หอง ๗๖๖ ๑. นางจนัทรเพ็ญ  จันทรทอง หัวหนา ๒. น.ส.โสภิดา  ไชยวรรณ ผูชวย 

ม.๔/๑๒ หอง ๗๖๗ ๑. น.ส.วไิลวรรณ  รัตนะ หัวหนา ๒. วาที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง ผูชวย 

ม.๔/๑๓ หอง ๗๖๘ ๑. นายนักขตฤกษ  ภูระหงษ หัวหนา ๒. น.ส.ปยวรรณ  ฑิมัจฉา ผูชวย 

หนาที่ ๑. กรรมการคนที่ ๑ จายเงินคาเคร่ืองแบบ  

๒. กรรมการคนที่ ๒ รับซองเงินบริจาค สงกลุมบริหารงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 
 

วันอาทิตยที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.) 

ม.๓/๑ หอง ๑๑๖ ๑. น.ส.ปรัชญา  การรักษา หัวหนา ๒. น.ส.อรวรรยา  ภาคคํา ผูชวย 

  ๓. น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา ผูชวย ๔. น.ส.เมทิตา ชัยมา ผูชวย 

ม.๓/๒ หอง ๗๔๑ ๑. น.ส.ณฐัภรณ ฉอนเจริญ หัวหนา ๒. น.ส.กวินวัณณ  กาฬดิษฐ ผูชวย 

  ๓. นายวรธรรม  หนูประดษิฐ ผูชวย ๔. นายณรงค หนูนาร ี ผูชวย 

ม.๓/๓ หอง ๗๔๒ ๑. น.ส.จิราพร  เวียงขนก หัวหนา ๒. น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ ผูชวย 

  ๓. น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์ ผูชวย ๔. น.ส.พรวลี  สุขสอาด ผูชวย 

ม.๓/๔ หอง ๗๔๓ ๑. น.ส.อรวรรณ พันธุภคัรินทร หัวหนา ๒. น.ส.ฌัชชา  ปญญาเมา ผูชวย 

  ๓. นางทพิยจันทร  หงษา ผูชวย ๔. นายสชุาติ  รัตนเมธากูร ผูชวย 

ม.๓/๕ หอง ๗๔๔ ๑. น.ส.กุลยา บูรพางกูร หัวหนา ๒. น.ส.ณฐัวดี  โพธิจักร ผูชวย 

  ๓. นายสวุทิ  ปนอมร ผูชวย ๔. นางธัญญา  สติภา ผูชวย 

ม.๓/๖ หอง ๗๔๕ ๑. นางอรอนงค  ชาญรอบ หัวหนา ๒. น.ส.วนิดา  ตนภ ู ผูชวย 

  ๓. นายอติวรรตน  พนัธุวงศ ผูชวย ๔. น.ส.ธนิดา  ไชยสนุทรกิตต ิ ผูชวย 

ม.๓/๗ หอง ๗๔๖ ๑. น.ส.ทิพวรรณ โลกิตติธรกุล หัวหนา ๒. น.ส.พรทิวา  สมเนตร ผูชวย 

  ๓. นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา ผูชวย ๔. น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ ผูชวย 

ม.๓/๘ หอง ๗๔๗ ๑. น.ส.นงคราญ  คาํลัยวงษ หัวหนา ๒. น.ส.วมิล  อภิเมธีกุล ผูชวย 

  ๓. นางบุญเยี่ยม  พิทักษวงค ผูชวย ๔. น.ส.พัชราวลัย  บุตรพรม ผูชวย 

ม.๓/๙ หอง ๗๔๘ ๑. น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐสิร ิ หัวหนา ๒. วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย ผูชวย 

  ๓. นายอภิวัฒน  บุญออน ผูชวย ๔. วาที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ผูชวย 

ม.๓/๑๐ หอง ๗๔๙ ๑. น.ส.ศศิตา อยูยืน หัวหนา ๒. นางโสภา  พงษเทพูปถัมภ ผูชวย 

  ๓. น.ส.สุนทรี  วีระปรีชา ผูชวย ๔. นายภาคภูมิ  แกวเย็น ผูชวย 

ม.๓/๑๑ หอง ๗๕๑ ๑. นายสมพร โพธิ์ศร ี หัวหนา ๒. น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ ผูชวย 

  ๓. น.ส.นิภาพรรณ  อดุลยกิตตชิัย ผูชวย ๔. นายเพชร  สาระจันทร ผูชวย 

ม.๖/๑ หอง ๗๕๒ ๑. น.ส.ศศิธร เมืองมูล หัวหนา ๒. นายสทิธิชัย  มาโนชญกุล ผูชวย 

  ๓. นายอรรถพล  ยตะโคตร ผูชวย ๔. นายนิพนธ  พจนสวุรรณชัย ผูชวย 

ม.๖/๒ หอง ๗๕๓ ๑. นายจักรกฤษณ แกวลําหัด หัวหนา ๒. น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ผูชวย 

  ๓. น.ส.ภทัรนันท  แดนวงศ ผูชวย ๔. นางนลนิพร  สมสมัย ผูชวย 

ม.๖/๓ หอง ๗๕๔ ๑. น.ส.กนกภรณ โพธิ์เขียว หัวหนา ๒. น.ส.รุงตะวัน  ทาโสต ผูชวย 

  ๓. น.ส.ณชิานันทน  ศรีโพธิ์ออน ผูชวย ๔. น.ส.วลิัยภรณ  ปยะวงค ผูชวย 

ม.๖/๔ หอง ๗๕๕ ๑. นายวิทวัส นดิสูงเนนิ หัวหนา ๒. วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซหลอ ผูชวย 

  ๓. น.ส.โสภิดา  ไชยวรรณ ผูชวย ๔. นายทนิกร  พานจันทร ผูชวย 

ม.๖/๕ หอง ๗๕๖ ๑. น.ส.ทวินนัท  ใสขาว หัวหนา ๒. น.ส.ศริิมา  บุญสวัสดิ ์ ผูชวย 

  ๓. นายนิธภิัทร  สรอยเชื้อดี ผูชวย ๔. นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี ผูชวย 

ม.๖/๖ หอง ๗๕๗ ๑. น.ส.เกศินี จันทรครบ หัวหนา ๒. น.ส.ศริาภร  นาบุญ ผูชวย 

  ๓. น.ส.พรทิพย  นาคเกิด ผูชวย ๔. นางสุภาภรณ  ภูระหงษ ผูชวย 

ม.๖/๗ หอง ๗๕๘ ๑. นายสุมงัครัตน  โคตรมณ ี หัวหนา ๒. น.ส.วชิราภรณ  สนัตวงษ ผูชวย 

  ๓. น.ส.จีระภา  ชินภักด ี ผูชวย ๔. น.ส.นฤมล  รับสง ผูชวย 

        



 ๖ 

ม.๖/๘ หอง ๗๖๑ ๑. น.ส.อัญชนา  แซจิว หัวหนา ๒. น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร ผูชวย 

  ๓. นายสาธิต  แกวศรีทัศน ผูชวย ๔. นางเกษรา  กองศักดิ์ศร ี ผูชวย 

ม.๖/๙ หอง ๗๖๒ ๑. น.ส.ภทัรนุช  คาํด ี หัวหนา ๒. นายนักขตฤกษ  ภูระหงษ ผูชวย 

  ๓. นางปทมา  รัตนจํานงค ผูชวย ๔. นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย ผูชวย 

ม.๖/๑๐ หอง ๗๖๓ ๑. น.ส.ชลิตา  บุญรักษา หัวหนา ๒. นายศักรินทร  ศรีตระกูล ผูชวย 

  ๓. น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย ผูชวย ๔. นายศราวุธ  คารมหวาน ผูชวย 

ม.๖/๑๑ หอง ๑๑๗ ๑. น.ส.รัตยา  รางกายด ี หัวหนา ๒. วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง ผูชวย 

  ๓. น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ ผูชวย ๔. น.ส.วทันยา  ใจนันตา ผูชวย 

หนาที่ ๑. กรรมการคนที่ ๑ จายเงินคาเคร่ืองแบบ  

    ๒. กรรมการคนที่ ๒ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสมาคมฯ 

    ๓. กรรมการคนที่ ๓ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา 

๔. กรรมการคนที่ ๔ รับซองเงินบริจาค สงกลุมบริหารงบประมาณ แจกผลการเรียน  

๖. คณะกรรมการรับเงิน 

๖.๑  คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษา 

 นายสมชัย กองศกัดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นายทนิกร       พานจนัทร กรรมการ นางทัศนีย วงคเขียว  กรรมการ 

นายสมจิตร แพทยรตัน กรรมการ น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการ 

น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ น.ส.อมรรัตน มะลิงาม  กรรมการ

 น.ส.ณชิพัณณ เฉลิมพันธ กรรมการ นายศิรวชิญ ประยูรวิวัฒน กรรมการ 

น.ส.อุษณีษ ออนแท  กรรมการ น.ส.พิทธิดา ปราโมทย กรรมการ 

น.ส.เมธาว ี สุขเจริญ  กรรมการ นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  กรรมการ 

๖.๒ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผูปกครองและครูฯ 

 นางสิริกาญจน   ธีรมงคล  (เหรัญญิกสมาคม) ที่ปรกึษา 

น.ส.มณทิพย       เจริญรอด กรรมการ น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ 

หนาที่   ๑.  เตรียมใบเสร็จรับเงิน 

๒.  ตรวจสอบใบเสรจ็รับเงนิและรับเงินใหถูกตองเรียบรอย และนําฝากธนาคารฯ ตาม

ระเบียบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

๗. คณะกรรมการฝายพยาบาล 

นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

น.ส.อาภาพร  ภริะบรรณ กรรมการ  น.ส.กุลยา บูรพางกูร  กรรมการ 

น.ส.กมลลักษณ  สรอยเงิน  กรรมการ  น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ  กรรมการ 

น.ส.กนกภรณ  โพธิ์เขียว  กรรมการ  น.ส.เกศินี จันทรครบ  กรรมการ 

น.ส.จุฑารัตน  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกูล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่  ๑. คัดกรองนักเรยีนและผูปกครองที่มีความความเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรค 

๒. จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนสาํหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดตอ 

๓. ใหบรกิารแอลกอฮอลลางมือ ที่จุดคดักรองกอนขึ้นอาคาร 

๔. เจาหนาที่ตองใสหนากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งในการปฏบิัติหนาที ่

๘. คณะกรรมการฝายสถานที่ 

นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

นายสมศักดิ ์ สวนสุข  กรรมการ 

นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ กรรมการและเลขานุการ 

นายจักรกฤษณ แกวลําหัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่  ๑. จัดสถานทีป่ระชุม ณ หอประชุมโรงเรยีน หองรับเงินใหเรียบรอย 

๒. ดูแลนักการภารโรง จัดสถานที่ และทําความสะอาดสถานทีพ่รอมการใชงานทุกวนั 

๙. คณะกรรมการฝายจราจร และดูแลความเรียบรอย 

นางปานทิพย สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 

น.ส.นฤมล รับสง   กรรมการและเลขานุการ 

นายสณัห พินิจมณีรัตน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่   ดูแลความเรียบรอย และจัดระเบียบการจราจร อํานวยความสะดวกแกผูปกครองและ

นักเรียน 

๑๐. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 

นายธรรมนูญ สวนสุข   ประธานกรรมการ 

น.ส.ทัศนีย  บุญประเสริฐ กรรมการ  นางวนัเพ็ญ สุขสมพืช  กรรมการ 

น.ส.ศริิมา บุญสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

นายนิธิภทัร สรอยเชื้อด ี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่   จัดบริการอาหารวาง – อาหารกลางวัน – น้ําดื่ม สําหรบัคณะกรรมการการประชมุ

ผูปกครอง 

 

 

 



 ๘ 

๑๑.  คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 

นายสวุทิ  ปนอมร  ประธานกรรมการ 

นายสมุฎฎิ ์ ภาษาด ี  กรรมการ นายสุริยา ทรัพยเฮง กรรมการ 

นายกําพล จางจะ  กรรมการ นายวชัระ เตงเจริญสุข กรรมการ 

หนาที่   ๑.  จัดระบบเสียง แสง ใหพรอมใชงานสมบูรณ 

๒. บันทึกภาพกิจกรรม 

๓. จัดทําวีดีทัศนผลงานของนักเรียน 

๔. จัดทําปายไวนิล ขอความวา  

 

 

“การประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓” 

วนัที่  ๑๘ และ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  

๑๒. คณะกรรมการประสานงานและกรรมการสํารอง 

 กรรมการประสานงานกลุมบรหิารวิชาการ 

  นายสพุัฒนชัย พงษเกสา  

  น.ส.ทรงพร อรุณรัมย      

กรรมการประสานงานกลุมบรหิารงบประมาณ 

  น.ส.อรณัท รัตนอําภา 

  นักศึกษาฝกประสบการณทุกทาน  

 หนาที่   ๑.  กรรมการประสานงานกลุมบริหารวิชาการ จัดเตรียมบัตรควิและเอกสารที่เก่ียวของ                    

  ๒.  กรรมการประสานงานกลุมบริหารงบประมาณ จัดเตรียม  รวบรวม 

       ใบขอผอนผันการชาํระเงินบํารุงการศึกษา  

๑๓. คณะกรรมการรับสมัครกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร 

น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  ประธานกรรมการ 

  น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ 

  นายสพุัฒนชัย พงษเกสา กรรมการ 

   หนาที่ ๑.  รับสมัครนักเรยีนที่สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร 

    ๒.  เก็บเงนินักเรียนที่สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 
๑๔. คณะกรรมการประเมินผล 

น.ส.พนิดา ยอดรัก  ประธานกรรมการ 

  น.ส.ณชิพัณณ เฉลิมพันธ กรรมการ 

  น.ส.เมธาว ี สุขเจริญ  กรรมการ 

   หนาที ่  ๑. ดําเนินการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง การประชุมผูปกครอง 

          ๒. สรุปรายงานการสาํรวจความคิดเห็นของผูปกครอง เสนอฝายบริหารทราบ   

   

สั่ง    ณ   วันที ่ ๒๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

   

 

                                                                         (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

                         ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

 

 

 

   

 

 

 

 

 


