คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 194/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ “Professional Learning Community: PLC)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ด้ ว ยโรงเรี ย นวชิ ร ธรรมสาธิ ต ได้ ก ำหนดให้ มี ก ิ จ กรรมชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ “Professional Learning
Community: PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบกลุ่ม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบั ญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ

ประธานกรรมการ

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี

กรรมการ

นายปวิช เรืองวรัชกุล
นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางปานทิพย์ สุขเกษม

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดำเนินการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

นางสาวอัญชนา แซ่จิว

นางสาวจีระภา ชินภักดี

กรรมการ

นางสาวอรวรรณ พันธ์ภัครินทร์ กรรมการ

นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา

กรรมการ

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์
นางพัชนีย์ คงเกิด

นางสาวอโนชา โปซิว
นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
นางสาวพรชิตา คารมหวาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประชุมปรึกษา วางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ และ
ติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ “Professional Learning Community: PLC)
3.1 กลุ่ม Social Active Learning สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาววทันยา ใจนันตา
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางสาววิไลวรรณ รัตนะ
สมาชิกกลุ่ม
3) ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.2 กลุ่ม SPT (Social studies Teaching Promote Thinks) สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวชื่นกมล คงหอม
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายอรรถพล ยตะโคตร
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวปรัชญา การรักษา
สมาชิกกลุ่ม
4) นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ผู้เชี่ยวชาญ
5) นางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.3 กลุ่มการเรียนสังคมในยุค Digital สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นายอรรถพล ยตะโคตร
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายปวิตร สมนึก
สมาชิกกลุ่ม
3) นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
สมาชิกกลุ่ม
4) นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญ
5) นางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.4 กลุ่ม Just Talk ประกอบด้วย
1) นางสาวพรทิวา สมเนตร์
หัวหนากลุม
2) ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร
สมาชิกกลุ่ม
5) นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.5 กลุ่ม W.T. Society ประกอบด้วย
1) นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
หัวหนากลุม
2) นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
สมาชิกกลุ่ม
3) นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
5) นางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้ า 2

3.6 กลุ่ม Discuss & Learning สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวอัญชนา แซ่จิว
หัวหนากลุม
2) นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นางสาวรัตยา ร่างกายดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.7 กลุ่มครูวิทย์ 3 Generations สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวเยาวรัตนา พรรษา
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวอรระยา ณรงค์ชัย
สมาชิกกลุ่ม
5) นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.8 กลุ่มการพัฒนาการสอนรายวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางสาวศศิธร เมืองมูล
ผู้เชี่ยวชาญ
๕) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๖) นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.9 กลุ่มครูเคมี สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาวเมธาวี สุขเจริญ
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาววราลี สินธุวา
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5) นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.10 กลุ่ม Bio and Chem for Life สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายจักรกฤษณ์ แก้วลําหัด
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวเมธาวี สุขเจริญ
สมาชิกกลุ่ม
5) นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
สมาชิกกลุ่ม
6) นางสาววราลี สินธุวา
ผู้เชี่ยวชาญ
7) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8) นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้ า 3

3.11 กลุ่มวิทยาศาสตร์ ม.ต้น SK2O สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวเกศินี จันทร์ครบ
หัวหนากลุม
2) นางสาวกุลยา บูรพางกูร
สมาชิกกลุ่ม
3) นางอรอนงค์ ชาญรอบ
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวศยามล ดีวิลัย
สมาชิกกลุ่ม
5) นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว
สมาชิกกลุ่ม
6) นางสาววราลี สินธุวา
ผู้เชี่ยวชาญ
7) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8) นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.12 กลุ่ม WTS Computer Learning หัวข้อ: การพัฒนาสื่อและบทเรียนออนไลน์ WTS PLATFORM
สาระเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี
หัวหนากลุม
2) นางปัทมา รัตนจำนงค์
สมาชิกกลุ่ม
3) นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวโสภา สุขนิคม
สมาชิกกลุ่ม
5) นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.13 กลุ ่ ม WTS platform กั บ การประยุ ก ต์ใ ช้โ ปรแกรม Canva และ OBS สาระเทคโนโลยี ม.ต้น
สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นายวรธรรม หนูประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นายสุริยา ทรัพย์เฮง
สมาชิกกลุ่ม
๓) นายภาคภูมิ แก้วเย็น
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางสาวจีระภา ชินภักดี
สมาชิกกลุ่ม
๕) นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญ
๖) นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๗) นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.12 กลุ่มพัฒนาทักษะภาษาไทย ม.ต้น สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
สมาชิกกลุ่ม
5) นายศุภชัย นัคราจารย์
สมาชิกกลุ่ม
6) นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย์
สมาชิกกลุ่ม
7) นางพัชนีย์ คงเกิด
ผู้เชี่ยวชาญ
8) นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
9) นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้ า 4

3.13 กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่าน ม.ปลาย สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวสุนทรี วีระปรีชา
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางสาวอโนชา โปซิว
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางสาวศศิตา อยู่ยืน
สมาชิกกลุ่ม
๕) นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี
สมาชิกกลุ่ม
๖) นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์
สมาชิกกลุ่ม
๗) ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
ผู้เชี่ยวชาญ
๘) นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๙) นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.14 กลุ่ม Home Education สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
๑) นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางนฤมล รับส่ง
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน
สมาชิกกลุ่ม
๕) นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
ผู้เชี่ยวชาญ
๖) นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๗) นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.15 กลุ่ม Math Pro สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
๑) นายเกรียงศักดิ์ มะละกา
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญ
๔) นางธัญญา สติภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.16 กลุ่ม Misconcept จำนวนเต็ม ม.1 สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นายธีระพงษ์ มวานนท์
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางสาวอลิษา ไชยรินทร์
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวอริสา แช่มชื่น
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญ
5) นางธัญญา สติภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.17 กลุ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค23201) สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายทศพร โอภาโส
สมาชิกกลุ่ม
3) ว่าที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นางธัญญา สติภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
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3.18 กลุ่มคณิตศาสตร์ 5 (ค32101) สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นายทินกร พานจันทร์
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวสุภิดา โลเกษ
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
สมาชิกกลุ่ม
5) นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางธัญญา สติภา บทบาท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.19 กลุ่มคณิตศาสตร์ 3 ประกอบด้วย
1) นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม
หัวหนากลุม
2) นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
สมาชิกกลุม
3) นายชนเมธี ศรีษะเทือน
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นางธัญญา สติภา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
5) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.20 กลุ่มMATH Quick Win m.4 / 2565 สมาชิกกลุมประกอบดวย
1) นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ
หัวหนากลุม
2) นางสาวพิกุลทา หงษทอง
สมาชิกกลุม
3) นางสาวอริสา แชมชื่น
สมาชิกกลุม
4) นางสาวจิราพร เวียงชนก
สมาชิกกลุม
5) นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
ผูเชี่ยวชาญ
6) นางธัญญา สติภา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
7) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.21 กลุ่มสถิติในชีวิตประจําวัน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
๑) ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาวอลิษา ไชยรินทร์
สมาชิกกลุ่ม
๓) ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญ
๕) นางธัญญา สติภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๖) นายปวิช เรืองวรัชกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.22 กลุ่มสุนทรียภาพของชีวิต สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวเมทิตา ชัยมา
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
สมาชิกกลุ่ม
3) นายสาธิต แก้วศรีทัศน์
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
สมาชิกกลุ่ม
5) นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางสาวชลิตา บุญรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี
ผู้บริหารสถานศึกษา
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3.23 กลุ่มทัศนศิลป์ สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวสีวลี ยืนยาว
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวสุธิตา ศรียางนอก
สมาชิกกลุ่ม
5) นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางสาวชลิตา บุญรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.24 กลุ่มการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สมาชิกประกอบด้วย
1) นายชิษณุ หนูแดง
หัวหน้ากลุ่ม
2) นายชวนัส แก้วพรม
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวพรวลี สุขสะอาด
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์
สมาชิกกลุ่ม
5) นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
สมาชิกกลุ่ม
6) นางสาวธนาภา แซ่เล้า
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
7) นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8) นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.25 กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชากิจกรรมแนะแนว สมาชิก
กลุ่มประกอบด้วย
๑) นางสาววิมล อภิเมธีกุล
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางอาภาภรณ์ อริวัน
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
สมาชิกกลุ่ม
๕) นางสาวธีราอร วงษ์ไกร
สมาชิกกลุ่ม
6) นางสาวอัยนา สระแก้ว
สมาชิกกลุ่ม
7) นางทัศนีย์ วงค์เขียว
ผู้เชี่ยวชาญ
8) นายศราวุธ คารมหวาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
9) นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.26 กลุ่มการพัฒนาสื่อภาษาจีนเพื่อเพิ่มทักษะการฟัง – พูดในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ สมาชิก
กลุ่มประกอบด้วย
๑) นายชนินทร์ บัวแจ้ง
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น สมาชิกกลุ่ม
๓) นางนลินพร สมสมัย
ผู้เชี่ยวชาญ
๔) นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) นางปานทิพย์ สุขเกษม
ผู้บริหารสถานศึกษา
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3.27 กลุ่มสื่อภาษาอังกฤษ พิชิตใจนักเรียน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
๑) นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นายนพดล คําพร
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ
สมาชิกกลุ่ม
๔) นางนลินพร สมสมัย
ผู้เชี่ยวชาญ
๕) นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๖) นางปานทิพย์ สุขเกษม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.28 กลุ่มพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาต่างประเทศของนักเรียน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
๑) นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางสาวสมฤดี จันทะคร
สมาชิกกลุ่ม
๔) นายสุชาติ รัตนเมธากูร
ผู้เชี่ยวชาญ
๕) นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๖) นางปานทิพย์ สุขเกษม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.29 กลุ่มResume Creators สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
๑) นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาวจินต์จุฑา เกษร
สมาชิกกลุ่ม
๓) นางนลินพร สมสมัย
สมาชิกกลุ่ม
4) นายสราวุธ รัตนนท์
สมาชิกกลุ่ม
5) นางจิรา จั่นเล็ก
ผู้เชี่ยวชาญ
6) นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7) นางปานทิพย์ สุขเกษม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.30 กลุ่ม“รู้คําศัพท์อัพเกรดภาษา” สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน
หัวหน้ากลุ่ม
2) นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
สมาชิกกลุ่ม
4) นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย
ผู้เชี่ยวชาญ
5) นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6) นางปานทิพย์ สุขเกษม
ผู้บริหารสถานศึกษา
3.31 กลุ่มReading Fun
1) นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่ม
๒) นางสาววิไลพรรณ คงดี
สมาชิกกลุ่ม
3) นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญ
4) นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5) นางปานทิพย์ สุขเกษม
ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ ประชุม ปรึกษา วางแผนดำเนินงาน และดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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4. คณะกรรมการประเมินผล
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
นางสาวพรชิตา คารมหวาน
หน้าที่ ประเมินและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้ง ใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ เพื่อให้ง านบรรลุผลตาม
เป้าหมาย
สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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