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คำสั่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  001 / 2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้พิจารณาเห็นชอบให้กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยจัดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 -  วันที่ 29 เมษายน  
2565 เวลา 08.20 – 12.50 น. รวม 10 วัน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
    นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 
  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    กำหนดกรอบนโยบาย ให้คำปรกึษา แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย 
 ความเรียบร้อย และบังเกิดผลด ี
 
2. คณะกรรมการดำเนินการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
    นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวพทิธิดา  ปราโมทย์                 กรรมการ 

นางธัญญา  สติภา   กรรมการ  
    นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์  กรรมการ  
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร ์  กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
  นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 1. จัดทำหลักสูตรและจัดครูเข้าสอนกิจกรรม              

2. จัดครูผู้สอนเข้าสอนตามกลุ่ม ตามความเหมาะสม 
3. จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเข้าเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด 

           4. จัดทำบัญชีลงเวลาผู้ปฏิบัติการสอน 
           5. ติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
           6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 
3. ครูผู้สอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.4 
ภาษาไทย นางสาวเกวลี     เงินศรีสุข นางสาววไิลวรรณ เบอร์ด ี

 นางสาวพทิธิดา    ปราโมทย ์ นางสาวจีญาพชัญ์    แก้มทอง 
 นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์ นางสาวศศิตา อยู่ยืน 
 นางพชันีย์  คงเกิด นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา 

คณิตศาสตร์ นางสาวลาวลัย์   คงแก้ว นายทศพร  โอภาโส 
 นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม นางสาวณชิพัณณ์   เฉลิมพนัธ ์
 นางสาวณัฏฐณชิา  โมสนัเทียะ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา 
 นางสาวพชัราวลัย์   บุตรพรม นางสาวสุภิดา  โลเกษ 
 นายชนเมธี  ศรีษะเทือน ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ 
 นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์ นางสาวอนสุรา   สุขสุคนธ ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา นางสาวจฑุารัตน์   เกาะหวาย 
 นางสาวเกศินี  จนัทร์ครบ นางสาวณชิานันทน์    ศรีโพธิ์ออ่น 
 นางสาวเยาวรัตนา   พรรษา นางสาวณชิชา  บุตรสีมาตร 
 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ 

ภาษาต่างประเทศ นางสาวศิริมา   บุญสวสัดิ ์ นายศักรินทร์   ศรีตระกูล 
 นายนพดล    คำพร นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ 
 นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ นางสาวจนัทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ
 นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น นางสาวจนิต์จุฑา   เกษร 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวรัตยา    ร่างกายด ี นางสาวอัญชนา    แซ่จวิ 
 นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน นางสาววไิลวรรณ์    รัตนะ 
 นางสาวชื่นกมล     คงหอม นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์ 
 นางสาวพรทิวา    สมเนตร์ นายอรรถพล   ยตะโคตร 
 นายกิติศักดิ์    โฉมวไิล นายวิทวัส  นดิสูงเนนิ 
 นางสาวจิตรลดา   อินทรขุนทศ  
 นางสาวปรัชญา    การรักษา  
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หน้าที่ 1. จัดทำเอกสารการสอนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และสง่เอกสารที่กลุ่มบริหารวิชาการ  

2. จัดทำข้อสอบหลังเรียน และบันทึกรายงานผลการทดสอบตามกำหนดเวลา 
 3. ครูผู้สอนชั่วโมงที่ 1  ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน และรับนักเรียนจากแถวไปที่ห้อง 

   สอนตามกลุ่มที่กำหนด 
4. ทำการสอนตามกลุ่มที่รับผิดชอบ ให้การดำเนินการสอนตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย           
    ความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นางสาวอัญชสิา  เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
นางสาววทันยา               ใจนันตา   กรรมการ  
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1. เตรียมใบเสร็จรับเงิน มอบคณะกรรมการรับรายงานตัวเพื่อเก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ 
               พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน    
 2. ตรวจสอบใบเสร็จและรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย   
           3. จัดเตรียมค่าตอบแทน ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้ครบถ้วย          

4. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการสอนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และ 
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

5. คณะกรรมการอาคารสถานที่  
     นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวสุขบัญญัต ิวงศ์ษา  กรรมการ นางละออง จันทร์หอม กรรมการ 
นางสาวนาตญา พรรภะ  กรรมการ นางสาววาสนา มูลอุดม  กรรมการ 
นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการ นางจนัทร์ทอง บุตรศิริ  กรรมการ 
นางถนอม ผิวหอม  กรรมการ นางสาวบุญเรือน บุตรศิริ         กรรมการ 
นางรจนา ศิวะพฤกษ์พงศ์ กรรมการ นางสาวยุพา พิมสุวรรณ กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด เลขานุการ 
             นางสาวรัชณีย์       ไฝทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่     1. ดูแลห้องเรียนที่ทำการสอนเสริมพิเศษ ให้พร้อมเพื่อการสอนตลอดการเรียนเสริมพิเศษ 

2. ทำความสะอาดห้องน้ำครูและนักเรียน 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน      
     นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   ประธานกรรมการ   
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. เรียกแถวนักเรียนเวลา  07.45 -  08.20 น. และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์หน้าเสาธง 
 2. ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนช่วงจัดการเรียนการสอน 
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7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ   
  นายกำพล  จางจะ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. ติดตั้งระบบเสียง เวลา 07.00 – 08.20 น.เพื่อจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ หน้าเสาธงทุกเชา้ 

2. จัดทำสัญญาณเสียงบอกเวลาในแต่ละคาบกิจกรรม 
3. จัดระบบเสียงในการประชาสมัพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนทราบ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
                      นางสาวจิรา  จั่นเล็ก    ประธานกรรมการ 
                      นางสาวรัชณยี์          ไฝทอง   กรรมการ         
                      นายสพุัฒน์ชยั    พงษ์เกสา    กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ 1. โรเนียวเอกสารประกอบการเรียนการสอน และเอกสารที่เก่ียวข้องให้เพียงพอและทันต่อการใช้งาน 
          2. สำรวจยอดนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 
 
9. คณะกรรมการประสานงาน 
  นางสาวอัญชสิา  เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ  
  นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 

นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการ   
นางสาวทพิวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ    

  นางสาววทันยา  ใจนันตา        กรรมการและเลขานุการ     
หน้าที่    1. ดำเนินการแก้ปัญหาในกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้มาสอนตามกำหนด   
  2. ประสานงานให้การเรียนการสอนดำเนนิตามตารางสอนที่กำหนด  และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ 
               เรียนการสอนที่อาจจะเกิดในวันนัน้ ๆ 
 
10. คณะกรรมการประสานงานทั่วไป 
  นางสาวอัญชสิา  เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ 

นางสาวรัชณีย ์          ไฝทอง   กรรมการ         
             นายสพุัฒน์ชัย    พงษ์เกสา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. สำรวจยอดนักเรียนที่เข้าเรียนประจำวัน และสรปุรายงาน 

2. ติดตามนักเรียนขาดเรียนเกิน 2 วัน 
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11. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
  นายปวิช   เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 
  นายจักรกฤษณ ์  แก้วลำหัด  กรรมการ   
  นางสาวจฑุารัตน ์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. คัดกรองผล ATK ของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค  

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ   
 

12. คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการ 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
  นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   กรรมการ 

นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. จัดทำแบบประเมินผล และแจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ                   

2. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่  วนัที่  5  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

สั่ง  ณ วันที่  5  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
(นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์) 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตารางดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ระดับ ม.1 

วันที่  18  เมษายน  2565  -  29  เมษายน  2565 
กลุ่มที ่
            เวลา 

คาบที ่1 
08.20–09.10 น. 

คาบที ่2 
09.10–10.00 น. 

คาบที ่3 
10.00– 10.50 น. 

พัก 
10.50-11.10 น. 

คาบที ่4 
11.10-12.00 น. 

คาบที ่5 
12.00-12.50 น. 

1,6,11,16 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
2,7,12,17 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
3,8,13,18 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
4,9,14,19 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
5,10,15 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาไทย 

 
 

ห้องเรียน  ระดับ ม.1 
 
กลุ่มที่ 1   เรียนที่ห้อง    742(ICT)   กลุ่มที่ 11   เรียนที่ห้อง   241 
กลุ่มที่ 2   เรียนที่ห้อง    744(IEP)   กลุ่มที่ 12   เรียนที่ห้อง   242 
กลุ่มที่ 3   เรียนที่ห้อง   231    กลุ่มที่ 13   เรียนที่ห้อง   243 
กลุ่มที่ 4   เรียนที่ห้อง    232        กลุ่มที่ 14  เรียนที่ห้อง    244 
กลุ่มที่ 5   เรียนที่ห้อง    233         กลุ่มที่ 15   เรียนที่ห้อง   245 
กลุ่มที่ 6   เรียนที่ห้อง    234         กลุ่มที่ 16   เรียนที่ห้อง   246 
กลุ่มที่ 7   เรียนที่ห้อง    236         กลุ่มที่ 17   เรียนที่ห้อง   341 
กลุ่มที่ 8   เรียนที่ห้อง   331         กลุ่มที่ 18   เรียนที่ห้อง   342 
กลุ่มที่ 9   เรียนที่ห้อง    332         กลุ่มที่ 19   เรียนที่ห้อง   343 
กลุ่มที่ 10 เรียนที่ห้อง    333                        
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ตารางดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ระดับ ม.4 
วันที่  18  เมษายน  2565  -  29  เมษายน  2565 

กลุ่มที ่
           เวลา 

คาบที ่1 
08.20–09.10 น. 

คาบที ่2 
09.10–10.00 น. 

คาบที ่3 
10.00– 10.50 น. 

พัก 
10.50-11.10 น. 

คาบที ่4 
11.10-12.00 น. 

คาบที ่5 
12.00-12.50 น. 

1,6,11,16 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
2,7,12,17 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
3,8,13,18 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
4,9,14,19 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
5,10,15 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาไทย 

 
 
ห้องเรียน  ระดับ ม.4 
 
กลุ่มที่ 1   เรียนที่ห้อง    746(ICT)    กลุ่มที่ 11   เรียนที่ห้อง    761 
กลุ่มที่ 2   เรียนที่ห้อง    749          กลุ่มที่ 12   เรียนที่ห้อง    762  
กลุ่มที่ 3   เรียนที่ห้อง    751          กลุ่มที่ 13   เรียนที่ห้อง    763 
กลุ่มที่ 4   เรียนที่ห้อง    752          กลุ่มที่ 14   เรียนที่ห้อง    764  
กลุ่มที่ 5   เรียนที่ห้อง    753         กลุ่มที่ 15   เรียนที่ห้อง    765 
กลุ่มที่ 6   เรียนที่ห้อง    754         กลุ่มที่ 16   เรียนที่ห้อง    766 
กลุ่มที่ 7   เรียนที่ห้อง    755          กลุ่มที่ 17   เรียนที่ห้อง    767 
กลุ่มที่ 8   เรียนที่ห้อง    756          กลุ่มที่ 18   เรียนที่ห้อง    768 
กลุ่มที่ 9   เรียนที่ห้อง    757          กลุ่มที่ 19   เรียนที่ห้อง    769 
กลุ่มที่ 10 เรียนที่ห้อง    758              

 


