
 
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
ที่   ๔๓๓   /  ๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
    ............................................................................................. 

 ตำมท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ   ชั้น เพื่อรับทรำบควำมประพฤติ  
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำ  ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ    กำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  ภำคเรียนที ่ ๒    
ปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๐   ดงัน้ี  

วันเสาร์ที่    ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  -  ๑๑.๓๐   น.     ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ ๑ , ๔ 
เวลำ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐   น. ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ ๒ , ๕ 

วันอาทิตย์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  -  ๑๑.๓๐   น.     ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ ๓ , ๖ 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗  (๑)  แหง่พระรำชบญัญตั ิ
ระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยสมพร สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  กรรมกำร 
นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

  หน้าที ่ อ ำนวยกำร  วำงแผน  ประสำนงำน ใหค้ ำปรึกษำ  ในกำรประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการต้อนรบัผู้ปกครอง 

                         นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม  หัวหน้ำ 
นำงนลินพร สมสมัย  ผู้ช่วย นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย  
นำยณรงค ์ หนูนำรี  ผู้ช่วย นำงธัญญำ สติภำ  ผู้ช่วย  
น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  ผู้ช่วย    นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย  
น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด ผู้ช่วย    น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ผู้ช่วย  
ว่ำที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 

หน้าที ่  ให้กำรต้อนรับผูป้กครองที่มำประชุม   ณ    หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์

     น.ส.เมทิตำ ชัยมำ  หัวหน้ำ 
     น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว  ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ประชำสัมพันธ์กำรประชุมผู้ปกครอง    และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
 

 
๔. คณะกรรมการรบัลงทะเบียน 

ว่ำที่ร.ต.ศภุกิจ เซียสวัสดิ ์ หัวหน้ำ 
คณะกรรมกำรนักเรียน  ผู้ช่วย 

  หน้าที ่ ๑.  รับลงทะเบยีนผู้ปกครองที่มำประชุม 
   ๒.  แจกเอกสำรกำรประชุมและแจกซองกำรรับบริจำคเงิน 
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๕. คณะกรรมการรบัเงินบ ารุงการศึกษา และเงินสมาคมฯ 

วันเสาร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  (เช้า) 
ชั้น ม.๑/๑  ห้อง ๗๕๑ ๑. น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.เสำวนีย ์ จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๒  ห้อง ๗๕๒ ๑. น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงศ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วนิดำ ตนภ ู  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อินทิรำ จั่นโต  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๓  ห้อง ๗๕๓ ๑. น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ ผู้ช่วย 
   ๓. ว่ำที่ร.ตหญงิก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.เกวลี เงินศรีสขุ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๔ ห้อง ๗๕๔ ๑. น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ ผู้ช่วย  ๒. นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๕ ห้อง ๗๕๕ ๑. น.ส.อรวรรณ น่ิมดวง  หัวหน้ำ  ๒. นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อลิษำ ไชยรินทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๖ ห้อง ๗๕๖ ๑. นำยสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ ผู้ช่วย  ๒. น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล ผู้ช่วย  ๔. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๗ ห้อง ๗๕๗ ๑. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร หัวหน้ำ  ๒. นำงทิพย์จันทร์ หงษำ  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จีระภำ ชินภักด ี  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๘ ห้อง ๗๕๘ ๑. น.ส.ณัฎฐณิชำ โมสันเทียะ หัวหน้ำ  ๒. นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.สุภิดำ โลเกษ  ผู้ช่วย  ๔. นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๙ ห้อง ๗๖๑ ๑. นำยสุวิท ปิ่นอมร  หวัหน้ำ  ๒. น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๑๐ ห้อง ๗๖๒ ๑. นำยวรธรรม หนูประดิษฐ ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.เจนจิรำ เพ็งจันทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๑/๑๑ ห้อง ๗๖๓ ๑. ว่ำที่ร.ต.หญิงปริยำกร งำมตรง หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ศิรำภร นำบุญ  ผู้ช่วย 
   ๓. นำงสภุำพร จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย  ๔. นำยสุชำต ิ รัตนเมธำกูร ผู้ช่วย 
 
ชั้น ม.๔/๑  ห้อง ๗๔๑ ๑. น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดษิฐ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๒  ห้อง ๗๔๒ ๑. น.ส.วรำลี สินธุวำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อัญชนำ แซ่จิว  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วณิชชำ อเนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๓  ห้อง ๗๔๓ ๑. น.ส.พรทิวำ สมเนตร์  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.กิตติมำ ธรรมวิสุทธิ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยศักรินทร์ ศรีตระกูล ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน ผู้ช่วย 
ชั้น ม. ๔/๔  ห้อง ๗๔๔ ๑. น.ส.วิไลพรรณ คงด ี  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยเกรียงศักดิ ์มะละกำ  ผู้ช่วย  ๔. นำงพัชรำ ไตรยวงศ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๕  ห้อง ๗๔๕ ๑. น.ส.อมรรัตน์ มะลิงำม  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณิชพันธ ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิริ ผู้ช่วย  ๔. นำยปวติร สมนึก  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑. น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  ผู้ช่วย 
   ๓. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ ์ ผู้ช่วย  ๔. นำงเกษรำ ก้องศักดิศ์รี ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑.  น.ส.กนกพร โพธ์ิเขยีว  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ผู้ช่วย  ๔. นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม. ๔/๘ ห้อง ๗๔๘ ๑. น.ส.พัชรำวัลย ์บุตรพรหม หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ศิริมำ บุญสวัสดิ ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมพ์สำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๔/๙ ห้อง ๗๖๔ ๑. น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จีญำพัชญ ์แก้มทอง  ผู้ช่วย  ๔. นำยเสถียร บุญมหำสิทธ์ิ ผู้ช่วย 
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วันเสาร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  (บ่าย) 

ชั้น ม.๒/๑  ห้อง  ๗๕๑ ๑. นำงบญุเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เสำวนีย ์ จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๒ ห้อง ๗๕๒ ๑. น.ส.ธนิดำ ไชยสุนทรกิตต ิ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วนิดำ ตนภ ู  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อินทิรำ จั่นโต  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๓ ห้อง ๗๕๓  ๑. น.ส.เกวลี เงินศรีสขุ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ศิรำภร นำบุญ   ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๔ ห้อง ๗๕๔ ๑. นำยชยัวฒัน์ ผ่องสังข ์    หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  ผู้ช่วย 

๓. น.ส.ทรงพร อรุณรัมย์  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๒/๕ ห้อง ๗๕๕ ๑. นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ หัวหน้ำ  ๒. นำยปวติร สมนึก  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อำภำพร ภิระบรรณ์  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๒/๖ ห้อง ๗๕๖ ๑. นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง     หัวหน้ำ  ๒. นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  ผู้ช่วย   ๔. น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต  ผู้ช่วย  
ชั้น   ม.๒/๗ ห้อง ๗๕๗ ๑. นำงทิพย์จันทร์ หงษำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชยั ผู้ช่วย 
   ๓. นำยไพโรจน์ อินต๊ะภำ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๘ ห้อง ๗๕๘ ๑. น.ส.จีระภำ ชินภักด ี  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เจนจิรำ เพ็งจันทร์ ผู้ช่วย
   ๓. น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย  ๔. นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๒/๙ ห้อง ๗๖๑ ๑. น.ส.พิทธิดำ ปรำโมทย ์ หัวหน้ำ  ๒. นำยเสถียร บุญมหำสิทธ์ิ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสุวิท ปิ่นอมร  ผู้ช่วย  ๔. นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๒/๑๐ห้อง ๗๖๒ ๑. น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ ์ หัวหน้ำ  ๒. นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  ผู้ช่วย 
   ๓. นำยเพชร สำระจันทร์ ผู้ช่วย  ๔. นำยกิตติศักดิ ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๑๑ ห้อง ๗๖๓ ๑. น.ส.เกศินี จันทร์ครบ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พรวล ี สุขสะอำด ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อำภรณ์ ผำลำ  ผู้ช่วย   ๔. น.ส.ชื่นกมล คงหอม  ผู้ช่วย 
 
ชั้น  ม.๕/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑. ว่ำที่ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ ์ ผู้ช่วย 

๓. น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน ผู้ช่วย  ๔. นำงสภุำพร จันทร์กิตติคุณ  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม๕/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑. นำงสภุำภรณ์ ภู่ระหงษ ์ หวัหน้ำ  ๒. น.ส.วณิชำ เอนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย 

๓. น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จุฑำรัตน์ เกำะหวำย ผู้ช่วย   
ชั้น  ม.๕/๓ ห้อง ๗๔๓ ๑. นำงเกษรำ ก้องศักดิศ์รี หัวหน้ำ  ๒. นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  ผู้ช่วย
     ๓. ว่ำที่ร.ต.ประจักษ ์จอมทอง ผู้ช่วย   ๔. น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑. นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วิไลพรรณ คงด ี  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.นฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๕/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑. นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.อมรรัตน์ มะลิงำม  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศค์ ำจันทร์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๕/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑. น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  ผู้ช่วย 
   ๓. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ ์ ผู้ช่วย    ๔. น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑. น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ ์ หัวหน้ำ  ๒. ว่ำที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อรณัท รัตนอ ำภำ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.เมธำว ี สุขเจริญ  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๕/๘ ห้อง ๗๔๘ ๑. น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ      หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณัฐณิชำ โมสันเทียะ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล  ผู้ช่วย  ๔. นำยศรำวุธ คำรมหวำน ผู้ช่วย 
 
 
 
 



 4 
วันอาทิตย์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  (เช้า) 

ชั้น ม.๓/๑  ห้อง  ๗๕๑ ๑. นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.กวินวัณณ์ กำฬดษิฐ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๒  ห้อง ๗๕๒ ๑. น.ส.อลิษำ ไชยรินทร์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยวรธรรม หนูประดิษฐ ์ ผู้ช่วย  ๔. น.ส.สุภิดำ โลเกษ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๓  ห้อง ๗๕๓ ๑. นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ หัวหน้ำ  ๒.  น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ศศิธร เมืองมูล  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๔  ห้อง ๗๕๔ ๑. น.ส.กนกพร โพธ์ิเขยีว  หัวหน้ำ  ๒. นำงพัชรำ ไตรยวงศ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยชนเมธ ี ศรีษะเทือน ผู้ช่วย  ๔. นำยสมพร โพธ์ิศรี   ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๕  ห้อง ๗๕๕ ๑.  นำยเกรียงศักดิ์ มะละกำ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ธนิดำ ไชยสุนทรกิตต ิ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภครินทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๖ ห้อง ๗๕๖ ๑. น.ส.กิตติมำ ธรรมวิสุทธิ ์ หัวหน้ำ  ๒. นำยศรำวุธ คำรมหวำน  ผู้ช่วย
   ๓. นำยชยัวฒัน์ ผ่องสังข ์  ผู้ช่วย  ๔. ว่ำที่ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๗ ห้อง ๗๕๗ ๑. น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรฐสิริ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๘ ห้อง ๗๕๘ ๑. น.ส.พรวลี สุขสะอำด หัวหน้ำ  ๒. นำยสุชำต ิ รัตนเมธำกูร ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.เสำวนีย ์ จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย  ๔. น.ส.กุลยำ บูรพำงกูร ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๙ ห้อง ๗๖๑ ๑. น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.จีญำพัชญ ์แก้มทอง  ผู้ช่วย 
   ๓. นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยเพชร สำระจันทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๑๐ ห้อง ๗๖๒ ๑. ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง หัวหน้ำ   ๒. นำยสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.เมธำว ี สุขเจริญ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.อรวรรณ น่ิมดวง  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๓/๑๑ ห้อง ๗๖๓ ๑. น.ส.พัชรำวัลย ์บุตรพรม  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.เกศินี จันทร์ครบ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี ผู้ช่วย  ๔. น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล ผู้ช่วย 
 
ชั้น ม.๖/๑ ห้อง ๗๔๑ ๑. นำยศักรินทร์ ศรีตระกูล หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พิทธิดำ ปรำโมทย ์ ผู้ช่วย 
   ๓. นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศค์ ำจันทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๒ ห้อง ๗๔๒ ๑. ว่ำที่ร.ต.หญิงนุชนำรถ สนำมไชย หัวหน้ำ  ๒. น.ส.จุฑำรัตน์ เกำะหวำย ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย  ๔. น.ส.สุนทรี วีระปรีชำ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๓ ห้อง ๗๔๓ ๑. น.ส.อำภำพร ภิระบรรณ์ หัวหน้ำ  ๒. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.จุฑำมำศ วำนิชชัง  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.วรำลี สินธุวำ  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๔ ห้อง ๗๔๔ ๑. น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ หัวหน้ำ  ๒. ว่ำที่ร.ต.หญิงปรียำกร งำมตรง ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย  ๔. นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๕ ห้อง ๗๔๕ ๑. นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.นฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ  ผู้ช่วย  ๔. นำยจักรกฤษณ์  ชยัปรำโมทย ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๖ ห้อง ๗๔๖ ๑. น.ส.อัญชนำ แซ่จิว  หัวหน้ำ  ๒. น.ส.พรทิวำ สมเนตร์  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ศิรำภร นำบุญ  ผู้ช่วย  ๔. น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชยั ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๗ ห้อง ๗๔๗ ๑. น.ส.นงครำญ ค ำลัยวงษ ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ชื่นกมล คงหอม  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.วนิดำ ตนภ ู  ผู้ช่วย  ๔. นำงสภุำภรณ์ ภู่ระหงษ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๘ ห้อง ๗๔๘ ๑. น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน หัวหน้ำ  ๒. นำยกิตติศักดิ์  โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ ผู้ช่วย  ๔. นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๙ ห้อง ๗๖๔ ๑. นำงบญุเยี่ยม พิทักษ์วงศ ์ หัวหน้ำ  ๒. น.ส.ศิริมำ บุญสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
   ๓. น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย ผู้ช่วย   

หน้าที ่ ๑. กรรมกำรคนที่ ๑ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
   ๒.. กรรมกำรคนที่ ๒ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสมำคมฯ 
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   ๓. กรรมกำรคนที่ ๓  จ่ำยเงินค่ำ อุปกรณ์กำรเรียน     
   ๔. กรรมกำรคนที่ ๔  รับซองบริจำค , ซองสมำคม แจกผลกำรเรียน 

๖ .คณะกรรมการรับเงิน 
๖.๑  คณะกรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา 
  นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  หัวหน้ำ 
นำยทินกร       พำนจันทร์ ผู้ช่วย นำงบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย  
นำยสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย น.ส.พนิดำ ยอดรัก  ผู้ช่วย  
น.ส.ศศิธร เมืองมูล  ผู้ช่วย    นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  ผู้ช่วย  
นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร ผู้ช่วย   
๖.๒ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครฯู 
  นำงสิริกำญจน์   ธีรมงคล  (เหรัญญิกสมำคม) ที่ปรึกษำ 

นำงพัชรี    ระมำตร์        ผูช้่วย   
หน้าที ่  ๑.  เตรียมใบเสร็จรับเงินสมำคม 
 ๒.  เตรียมซองบริจำค 

๓.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรับเงินใหถู้กต้องเรียบร้อย  และน ำฝำกธนำคำรฯ 
     ตำมระเบยีบฯ  

๗. คณะกรรมการดูแลการจราจรและความสงบเรียบรอ้ย 
ว่ำที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำ  

     นักกำรภำรโรงทุกคน  ผู้ช่วย 
   หน้าที ่ ดูแลกำรจรำจร  ที่จอดรถและรักษำควำมปลอดภยั 

๘. คณะกรรมการจัดสถานที ่ อาหารและน  าด่ืม 
นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี หัวหน้ำ 

นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ ผู้ช่วย  นำงวันเพ็ญ สุขสมพืช  ผู้ช่วย 
นักกำรภำรโรง   ผู้ช่วย  

  นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้าที ่  ๑.  จัดสถำนที่ประชุม  ณ  หอประชุมโรงเรียน,ห้องรับเงินใหเ้รียบร้อย 

๒.  จัดเตรียมและบริกำรน้ ำดื่มแก่ผูป้กครองนักเรียนที่เข้ำร่วมประชุม  
และจัดเตรียมอำหำรส ำหรับคณะกรรมกำรทุกคน  

๙.  คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
นำยสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้ำ 

นำยสมุฎฎิ ์ ภำษำด ี  ผู้ช่วย  นำยสุริยำ ทรัพย์เฮง ผู้ช่วย 
นำยก ำพล จำงจะ  ผู้ช่วย  นำยวัชระ เตง๋เจริญสุข ผู้ช่วย  

   หน้าที ่  ๑.  จัดระบบเสยีง แสง ให้พร้อมใช้งำนสมบูรณ์ 
๒. บันทึกภำพกิจกรรม 
๓. จัดท ำวดีีทัศน์ผลงำนของนักเรียน 
๔. จัดท ำปำ้ยไวนิล ข้อควำมวำ่  

“ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ” 
       วันที่  ๑๑ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
    โรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
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     ๑๐. คณะกรรมการประสานงานและกรรมการส ารอง 
 กรรมการประสานงานกลุ่มบรหิารวชิาการ 
   นำยสุพฒัน์ชัย พงษเ์กสำ  
   น.ส.ทรงพร อรุณรัมย์   

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

                 ๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 
    น.ส.พนิดำ ยอดรัก  หัวหน้ำ 
    น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ ์ ผู้ช่วย   
    น.ส.เมธำว ี สุขเจริญ ผู้ช่วย       
  หน้าที ่  ๑. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง  กำรประชุมผู้ปกครอง 
     ๒. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคดิเห็นของผู้ปกครอง เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ   

   
สั่ง    ณ   วันที ่   ๙   เดือน     ตลุำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  
 
  

                                                         
                                                                   (นำยสมพร   สังวำระ)  
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


