
 
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๓๒๓   /  ๒๕๕๗ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประชมุผู้ปกครองนกัเรียน  ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศกึษำ  ๒๕๕๗ 
    ............................................................................................. 

 ตำมที่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดประชมุผู้ปกครองนกัเรียนทกุระดบัชัน้ เพื่อรับทรำบควำมประพฤติ  
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนศกึษำ  ข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ    กำรขอรบักำรสนบัสนนุคำ่ใช้จำ่ย (เงินบ ำรุงกำรศกึษำ)  กำรจำ่ยเงิน 

คำ่อปุกรณ์กำรเรียน ตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี อยำ่งมีคณุภำพ  ภำคเรียนที่ ๒    ปีกำรศกึษำ   ๒๕๕๗   ดงันี ้ 
วันเสาร์ที่    ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

เวลำ  ๐๘.๓๐  -  ๑๑.๓๐   น.     ชัน้มธัยมศกึษำปีที่  ๑ , ๔ 
เวลำ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐   น. ชัน้มธัยมศกึษำปีที่  ๒ , ๕ 

  วันอาทติย์ที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
   เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐   น. ชัน้มธัยมศกึษำปีที่ ๓ , ๖ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗  (๑)  แหง่พระรำชบญัญติัระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   จงึแตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรดงันี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงวรรณี บญุประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขนัธ์  กรรมกำร 
นำยสมชยั ก้องศกัด์ิศรี  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย์ สุขเกษม   กรรมกำร 
นำงนภสัสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมกำรและเลขำนกุำร   

  หน้าที่  อ ำนวยกำร  วำงแผน  ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ  ในกำรประชมุผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการต้อนรับผู้ปกครอง 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต  หวัหน้ำ   

น.ส.นิภำพรรณ อดลุย์กิตติชยั ผู้ชว่ย นำงนวรัตน ์ นำคะเสนีย์กลุ ผู้ชว่ย 
นำยณรงค์ หนนูำรี  ผู้ชว่ย นำงกำญจนำ สินวิชยั  ผู้ชว่ย 
น.ส.ภทัรนชุ ค ำด ี  ผู้ชว่ย    นำงล ำพอง พลูเพิ่ม  ผู้ชว่ย 
น.ส.ลกัษณำ องักำบสี  ผู้ชว่ย น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด ผู้ชว่ย 

หน้าที่   ให้กำรต้อนรบัผู้ปกครองที่มำประชมุ   ณ    หอประชมุโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

     นำงณฏัฐ์ธยำน ์ สนัน่ไหว    
หน้าที่  ประชำสมัพนัธ์กำรประชมุผู้ปกครอง    และต้อนรับผู้ปกครองนกัเรียน 
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๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต  หวัหน้ำ 
คณะกรรมกำรนกัเรียน  ผู้ชว่ย 

  หน้าที่ ๑.  รับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มำประชมุ 
   ๒.  แจกเอกสำรกำรประชมุและกำรรับบริจำคเงิน 

๕. คณะกรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 
วันเสาร์ที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  (เช้า) 

ชัน้ ม.๑/๑  ห้อง ๗๕๑ ๑.น.ส.สุกญัญำ มหำฤทธ์ิ  หวัหน้ำ  ๒.นำงสมรักษ์ จนัทร์สวุรรณ์ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.ชลิตำ บญุรักษำ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๒  ห้อง ๗๕๒ ๑.น.ส.นงพร จูพ่ิชญ์  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.สุทธิดำ แซห่ล่อ  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยทินกร พำนจนัทร์ ผู้ชว่ย  ๔.นำยสชุำติ รัตนเมธำกรู ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๓  ห้อง ๗๕๓ ๑.นำยวฒิุพงศ์ แสนรังค์   หวัหน้ำ  ๒.นำงจฑุำมำศ วำนิชชงั  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.จิตรลดำ อินทรขนุทด ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  ผู้ชว่ย  
ชัน้ ม.๑/๔  ห้อง ๗๕๔ ๑.นำยจกัรกฤษณ์  ชยัปรำโมทย์ ผู้ชว่ย  ๒.น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.วนันภำ สำยพิมพิน ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๕  ห้อง ๗๕๕ ๑.นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ  หวัหน้ำ  ๒.นำยสำธิต แก้วศรีทศัน์  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.สุกญัญำ ชำซิโย  ผู้ชว่ย  ๔.นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๖  ห้อง ๗๕๖ ๑.นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพนัธ์ หวัหน้ำ  ๒.นำงพจมำน ชีววฒันำ ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงธนภร เนตรสวำ่ง ผู้ชว่ย  ๔.นำยรัชกฤต ภูธนคณำวฒิุ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๗  ห้อง ๗๕๗ ๑.น.ส.พนิดำ ยอดรัก  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.กวิณวณัณ์ กำฬดิษฐ์ ผู้ชว่ย 
   ๓.วำ่ที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชกูะวิโรจน ์ผู้ชว่ย  ๔.นำงปภำดำ ทรัพย์สรลั ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๘  ห้อง ๗๕๘ ๑.นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.จำรุวรรณ จนัทะรำม ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงแสนสขุ ค ำแก้ว  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๙ ห้อง ๗๖๑ ๑.น.ส.วณิชชำ เอนกวิชวิทยำ ผู้ชว่ย  ๒.นำยศภุกิจ หนองหวัลิง ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงชนสิรำงค์ ปรำกฏชือ่ ผู้ชว่ย  ๔.นำงพิมพส์ุภคั บบุผำ  ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๑๐ ห้อง ๗๖๒ ๑.น.ส.เกวลี บญุบำ  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ภำนมุำศ ชำติทองแดง ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ผู้ชว่ย  ๔.นำยอตุสำห ์ สงัขรัตน ์ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๑/๑๑ ห้อง ๗๖๓ ๑.นำยนิพล ทรัพย์สรลั หวัหน้ำ  ๒.นำงทิพย์จนัทร์ หงษำ   ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ผู้ชว่ย   ๔.น.ส.เสำวลกัษณ์ สนัติธรรมเมธี ผู้ชว่ย 
 
ชัน้ ม.๔/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑.น.ส.อษุำ นะแนง่น้อย หวัหน้ำ  ๒.น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.วชิรำภรณ์ สนัตวงษ์  ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๔/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑.นำงปทุม โศภำคน ี  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.จฬุำลกัษณ์ วงศ์ค ำจนัทร์ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.อญัชลี เขมะประภำ ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ  ผู้ชว่ย 
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ชัน้ ม.๔/๓ ห้อง ๗๔๓ ๑.นำงนลินพร สมสมยั  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.อรณทั รัตนอ ำภำ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.มยรี ม่ิงมงคล  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.ฌชัชำ ปัญญำเมำ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๔/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑.นำงกณุฑลี เจษฎำวลัย์ หวัหน้ำ  ๒.นำยเศรษฐโสรช ชื่นอำรมย์ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.กลุยำ บรูพำงกรู ผู้ชว่ย  ๔.นำงกำญจนำ ศิริมหำ  ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๔/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑.นำยสุวิท ป่ินอมร  หวัหน้ำ  ๒.นำยสเุนตร ศรีใหญ่  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยอภิวฒัน ์ บญุออ่น  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกลู ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๔/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑.น.ส.พอพิศ แก้วคณู  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.มีนำ โอษฐงำม ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ชว่ย  ๔.นำงโสภำ พงศ์เทพถูมัภ์ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๔/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑.น.ส.ศศิธร เมืองมลู   หวัหน้ำ  ๒.นำยเพชร สำระจนัทร์   ผู้ชว่ย 
   ๓น.ส.รุ่งตะวนั ทำโสต  ผู้ชว่ย   ๔.นำยสิทธิชยั มำโนชญ์กลุ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๔/๘  ห้อง ๗๔๘ ๑.นำยมนตรี สุขสวสัด์ิ  หวัหน้ำ  ๒.นำยปวิตร สมนกึ  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.กมลรัตน ์ ตระกลูสถิตย์มัน่ ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.มวำรี ใจชพูนัธ์   ผู้ชว่ย  
ชัน้ ม.๔/๙ ห้อง ๑๖๓ ๑.น.ส.อนศุรำ บญุหลิม  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงเกษรำ ก้องศกัด์ิศรี ผู้ชว่ย 
 
    วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  (บ่าย) 
ชัน้ ม.๒/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑.น.ส.ชลิตำ บญุรักษำ หวัหน้ำ  ๒.นำงสมรักษ์ จนัทร์สวุรรณ์ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.สุกญัญำ มหำฤทธ์ิ ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑.นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หวัหน้ำ  ๒.น.ส.มวำรี ใจชพูนัธ์  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.สุทธิดำ แซห่ล่อ  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  ผู้ชว่ย  
ชัน้  ม.๒/๓ ห้อง ๗๔๓  ๑.น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.กลุยำ ภำคค ำ  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์  ผู้ชว่ย  ๔.นำยวฒิุพงษ์ แสนรังค์  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑.น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ   หวัหน้ำ  ๒.น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี ผู้ชว่ย 

๓.น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑.น.ส.วนันภำ สำยพิมพิน หวัหน้ำ  ๒.นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.สุกญัญำ ชำซิโย  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑.นำยรัชกฤต ภูธนคณำวฒิุ   หวัหน้ำ  ๒.นำยอำทิตย์ โสตถิรัตนพนัธ์ ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงธนภร เนตรสวำ่ง ผู้ชว่ย  ๔.นำงพจมำน ชีววฒันำ ผู้ชว่ย  
ชัน้   ม.๒/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑.นำงปภำดำ ทรัพย์สรลั หวัหน้ำ  ๒.น.ส.มีนำ โอษฐงำม ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงจฑุำมำศ วำนิชชงั  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.กวิณวณัณ์  กำฬดิษฐ์ ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๘ ห้อง ๗๔๘ ๑.น.ส.จฬุำลกัษณ์ วงศ์ค ำจนัทร์  หวัหน้ำ  ๒.นำงแสนสขุ ค ำแก้ว  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.จำรุวรรณ จนัทะรำม ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๙ ห้อง ๗๖๔ ๑.นำงชนสิรำงค์ ปรำกฎชือ่ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.วณิชชำ เอนกวิชวิทยำ ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงพิมพส์ุภคั บบุผำ  ผู้ชว่ย  ๔.นำยศภุกิจ หนองหวัลิง ผู้ชว่ย 
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ชัน้  ม.๒/๑๐ห้อง ๗๖๕ ๑.นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ หวัหน้ำ  ๒.นำยอตุสำห ์ สงัขรัตน ์ ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยนิพล ทรัพย์สรลั ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.ภำนมุำศ ชำติทองแดง ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๒/๑๑ ห้อง ๗๖๖ ๑.น.ส.เกวลี บญุบำ  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.เสำวลกัษณ์ สนัติธรรมเมธี ผู้ชว่ย  ๔.นำงทิพย์จนัทร์  หงษำ  ผู้ชว่ย 
 
ชัน้  ม.๕/๑ ห้อง ๗๕๑ ๑.น.ส.วชิรำภรณ์ สนัตวงษ์  หวัหน้ำ  ๒.นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์  ผู้ชว่ย 

๓.น.ส.วรำลี สินธุวำ   ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม๕/๒ ห้อง ๗๕๒ ๑.น.ส.จิรำ จัน่เล็ก  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ  ผู้ชว่ย 

๓.นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ  ผู้ชว่ย  ๔.นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชยั ผู้ชว่ย  
ชัน้  ม.๕/๓ ห้อง ๗๕๓ ๑.นำยเล็ก สินวิชยั  หวัหน้ำ  ๒.นำงธนภร เนตรสวำ่ง ผู้ชว่ย
     ๓.น.ส.ฌชัชำ ปัญญำเมำ ผู้ชว่ย  ๔.นำยสมฎุฎ์ิ ภำษำด ี  ผู้ชว่ย   
ชัน้  ม.๕/๔ ห้อง ๗๕๔ ๑.น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรณ์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.อินทิรำ จัน่โต  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยสำธิต แก้วศรีทศัน ์ ผู้ชว่ย  ๔.นำยเศรษฐโสรช  ชื่นอำรมย์ ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๕/๕ ห้อง ๗๕๕ ๑.นำยสุเนตร ศรีใหญ่  หวัหน้ำ  ๒.นำยสวุิท ป่ินอมร  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกลู ผู้ชว่ย  ๔.นำยอภิวฒัน ์ บญุออ่น  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๕/๖ ห้อง ๗๕๖ ๑.นำงโสภำ พงศ์เทพปูถมัภ์ หวัหน้ำ  ๒.นำงธัญญำ สติภำ  ผู้ชว่ย 
    ๓.วำ่ท่ีร.ต.ศภุกิจ เซียะสวสัด์ิ ผู้ชว่ย   ๔.น.ส.พอพิศ แก้วคณู  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๕/๗ ห้อง ๗๕๗ ๑.นำยธรัตน ์ บลัลงัค์โพธ์ิ หวัหน้ำ  ๒.นำยสิทธิชยั มำโนชญ์กลุ ผู้ชว่ย 
   ๓.วำ่ที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชกูะวิโรจน ์ ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.รุ่งตะวนั ทำโสต  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๕/๘ ห้อง ๗๕๘ ๑.นำยปวิตร สมนกึ  หวัหน้ำ  ๒.นำยมนตรี สุขสวสัด์ิ  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.ศิรำภร นำบญุ  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.กมลรัตน ์ ตระกลูสถิตย์มัน่ ผู้ชว่ย 
ชัน้ ม.๕/๙ ห้อง ๑๖๔ ๑.นำงอษุณีษ์ ออ่นลมลู หวัหน้ำ  ๒.น.ส.จิตรลดำ อินทรขนุทด ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยทินกร พำนจนัทร์ ผู้ชว่ย 
 

วันอาทติย์ที่  ๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  (เช้า) 
ชัน้  ม.๓/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑.น.ส.ศศิธร เมืองมลู  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.อรณทั รัตนอ ำภำ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.อนศุรำ บญุหลิม  ผู้ชว่ย  
ชัน้  ม.๓/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑.น.ส.พนิดำ ยอดรัก  หวัหน้ำ  ๒.นำยธรัตน ์ บลัลงัค์โพธ์ิ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง ผู้ชว่ย   ๔.น.ส.กลุยำ บรูพำงกรู  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๓/๓ ห้อง ๗๔๓ ๑.นำยเพชร สำระจนัทร์ หวัหน้ำ  ๒.นำยสมฎุฎ์ิ ภำษำด ี  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.สุทธิดำ แซห่ล่อ  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  ผู้ชว่ย  
น  ม.๓/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑.น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.จำรุวรรณ จนัทะรำม ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.เสำวลกัษณ์ สนัติธรรมเมธี ผู้ชว่ย   ๔.นำยสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ชว่ย
ชัน้  ม.๓/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑.น.ส.อญัชลี เขมะประภำ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ภำนมุำศ ชำติทองแดง ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยสิทธิชยั มำโนชญ์กลุ  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.มวำรี ใจชพูนัธ์  ผู้ชว่ย  
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ชัน้  ม.๓/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑.นำงกณุฑลี เจษฎำวลัย์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ผู้ชว่ย 

๓.น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.จิตรลดำ อินทรขนุทด ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๓/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑.น.ส.อินทิรำ จัน่โต  ผู้ชว่ย  ๒.น.ส.สุกญัญำ ชำซิโย  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยเศรษฐโสรช ชื่นอำรมย์ ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.มีนำ โอษฐงำม ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๓/๘ ห้อง ๗๔๘ ๑.นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ศิรำภร นำบญุ  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงสมรักษ์ จนัทร์สวุรรณ์ ผู้ชว่ย  ๔.นำงจฑุำมำศ วำนิชชงั  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๓/๙  ห้อง ๗๕๑ ๑.น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  ผู้ชว่ย
    ๓.นำงแสนสุข ค ำแก้ว  ผู้ชว่ย  ๔.วำ่ท่ีร.ต.ศภุกิจ เซียะสวสัด์ิ ผู้ชว่ย    
ชัน้  ม.๓/๑๐ ห้อง ๗๕๒ ๑.นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ  ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงพิมพส์ุภคั บบุผำ  ผู้ชว่ย  ๔.นำงธนภร เนตรสวำ่ง ผู้ชว่ย
ชัน้  ม.๓/๑๑ ห้อง ๗๕๓ ๑.นำยจกัรกฤษณ์ ชยัปรำโมทย์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงพจมำน ชีววฒันำ ผู้ชว่ย  ๔.วำ่ที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชกูะวิโรจน ์ ผู้ชว่ย 
 
ชัน้  ม.๖/๑ ห้อง ๗๖๑ ๑.น.ส.อรสำ ชำติรัมย์  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ณิชำ แสงทอง    ผู้ชว่ย 
   ๓.นำนรัชกฤต ภูธนคณำวฒิุ ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.จฬุำลกัษณ์ วงศ์ค ำจนัทร์ ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๒ ห้อง ๗๖๒ ๑.นำงอษุณีษ์ อึง้วฑิูรสถิตย์ หวัหน้ำ  ๒.น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกลู    ผู้ชว่ย 
   ๓.นำยวฒิุพงษ์ แสนรังค์  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.วรำลี สินธุวำ    ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๓ ห้อง ๗๖๓ ๑.น.ส.กมลรัตน ์ ตระกลูสถิตย์มัน่ หวัหน้ำ  ๒.นำงกำญจนำ ศิริมหำ  ผู้ชว่ย 
   ๓น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ชว่ย  ๔.นำงธัญญำ สติภำ   ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๔ ห้อง ๗๖๔ ๑.น.ส.มยรี ม่ิงมงคล  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.รุ่งตะวนั ทำโสต  ผู้ชว่ย    
   ๓.น.ส.กวิณวณัณ์  กำฬดิษฐ์ ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.อษุำ นะแนง่น้อย ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๕ ห้อง ๗๖๕ ๑.นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ชลิตำ บญุรักษำ  ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.เกวลี บญุบำ  ผู้ชว่ย  ๔.นำยทินกร พำนจนัทร์ ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๖ ห้อง ๗๖๖ ๑.นำงนลินพร สมสมยั  หวัหน้ำ  ๒.นำยเล็ก สินวิชยั     ผู้ชว่ย 
   ๑.น.ส.จิรำ จัน่เล็ก  ผู้ชว่ย  ๔.นำยสำธิต แก้วศรีทศัน ์ ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๗ ห้อง ๗๖๗ ๑.น.ส.นงพร จูพ่ิชญ์  หวัหน้ำ  ๒.นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชยั    ผู้ชว่ย 
    ๓.นำงปทมุ โศภำคน ี ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.มะลิวรรณ ไชยรักษ์   ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๘ ห้อง ๗๖๘ ๑.นำงพรพรรณ ยวดย่ิง  หวัหน้ำ  ๒.น.ส.ฌชัชำ ปัญญำเมำ ผู้ชว่ย 
   ๓.น.ส.วชิรำภรณ์ สนัตวงษ์  ผู้ชว่ย  ๔.น.ส.ภทัรนนัท ์ แดนวงศ์  ผู้ชว่ย 
ชัน้  ม.๖/๙ ห้อง ๑๖๑ ๑.น.ส.สุกญัญำ มหำฤทธ์ิ หวัหน้ำ  ๒.นำงเกษรำ ก้องศกัด์ิศรี ผู้ชว่ย 
   ๓.นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์  ผู้ชว่ย   
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   หน้าที่ ๑. กรรมกำรคนที่ ๑ รับเงิน - ออกใบเสร็จรับเงินบ ำรุงกำรศกึษำ และสง่เงินที่ห้องงบประมำณ 
   ๒. กรรมกำรคนที่ ๒ แจกเงินคำ่อปุกรณ์และส่งเงินส่วนที่เหลือที่ห้องงบประมำณ 
   ๓. กรรมกำรคนที่ ๓ รับเงิน - ออกใบเสร็จรับเงินสมำคมฯ และส่งเงินทีห้่องวิชำกำร 
   ๔. กรรมกำรคนที่ ๔ รับซองเงินบริจำคสง่สมำคมฯ  แจกผลกำรเรียน   

๖ .คณะกรรมการรับเงิน 
๖.๑  คณะกรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา 
  นำงนภสัสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ หวัหน้ำ 
นำยปุ้ ย  คงอไุร  ผู้ชว่ย นำงบญุเย่ียม พิทกัษ์วงศ์ ผู้ชว่ย  
นำงสำวสุวรรณี   พิริยะประทำน ผู้ชว่ย นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน ์ ผู้ชว่ย  
นำงทศันีย์ วงค์เขียว ผู้ชว่ย นำงวรำภรณ์ สตัยมำภำกร ผู้ชว่ย 
๖.๒ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
  นำงสิริกำญจน์   ธีรมงคล  (เหรัญญิกสมำคม) ที่ปรึกษำ 
นำงพชัรี    ระมำตร์        ผู้ชว่ย น.ส.ศิริพร โกมำรกลุ ผู้ชว่ย 
หน้าที่   ๑.  เตรียมใบเสร็จรับเงิน 

๒.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรับเงินให้ถกูต้องเรียบร้อย  และน ำฝำกธนำคำรฯ 
     ตำมระเบียบฯ  

๗. คณะกรรมการดูแลการจราจรและความสงบเรียบร้อย 
นำยเพ่ิมศกัด์ิ พลูสวสัด์ิ  หวัหน้ำ  

     นกักำรภำรโรงทกุคน  ผู้ชว่ย 
   หน้าที่  ดแูลกำรจรำจร  ที่จอดรถและรักษำควำมปลอดภยั 

๘. คณะกรรมการจัดสถานที่  อาหารและน า้ดื่ม 
 นำงทองกรำว เสนำขนัธ์ หวัหน้ำ 

  นำงกำญจนำ ศิริมหำ  ผู้ชว่ย   นกักำรภำรโรง   ผู้ชว่ย  
  นำงณฎัฐ์ธยำน ์ สนัน่ไหว  กรรมกำรและเลขำนกุำร    

หน้าที่   ๑.  ติดตวัอกัษร  “ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗” 
    วันที่  ๘ – ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
        โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. จดัสถำนทีป่ระชมุ  ณ  หอประชมุโรงเรียน,ห้องรับเงินให้เรียบร้อย 
๓. จดัเตรียมและบริกำรน ำ้ดื่มแกผู่้ปกครองนกัเรียนที่เข้ำร่วมประชุม  

และจดัเตรียมอำหำรส ำหรับคณะกรรมกำรทกุคน  
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    ๙.  คณะกรรมการโสตทศันศึกษา 

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  หวัหน้ำ 
นำยสมฎุฎ์ิ ภำษำด ี  ผู้ชว่ย 
นำยก ำพล จำงจะ  ผู้ชว่ย 
นำยวชัระ เตง๋เจริญสขุ ผู้ชว่ย 

   หน้าที่   ๑.  จดัระบบเสียง แสง ให้พร้อมใช้งำนสมบรูณ์ 
๒. บนัทกึภำพกิจกรรม 

     ๑๐. คณะกรรมการประสานงานและกรรมการส ารอง 
 กรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
   นำงสำวจนัทิมำ สุระเกต ุ  

กรรมการประสานงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   น.ส.ธัญญ์ฐิตำ เยำวยอด 
   น.ส.อรณทั รัตนอ ำภำ 
   น.ส.อำภรณ์ ผำลำ 
 หน้าที่   ๑.  กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวชิำกำร  จดัเตรียมบตัรคิวและเอกสำร 
                            ที่เก่ียวข้อง                     
  ๒. กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ จดัเตรียม  รวบรวม 
       ใบขอผอ่นผนักำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศกึษำ  

                 ๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 
    น.ส.ภรณ์กมนส์       ดวงสุวรรณ์       หวัหน้ำ 
    น.ส.จิรำ จัน่เล็ก  ผู้ชว่ย           
  หน้าที่   ๑. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเหน็ของผู้ปกครอง  กำรประชมุผู้ปกครอง 
     ๒. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ 

   
ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัที่   ๓๐   เดือน  ตลุำคม     พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

   
สัง่    ณ   วนัที่   ๓๐    เดือน    ตลุำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

                                                                                           
  (นำงวรรณี   บญุประเสริฐ) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
  


