คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๒๘๒ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
.............................................................................................
ตามที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิ ต กาหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน ความก้าวหน้าของสถานศึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เงินบารุง
การศึกษา) และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
วันเสำร์ที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๕
วันอำทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๖
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามม าตรา ๒๗ (๑)
แห่ งพระราชบั ญญัติ ร ะเบีย บข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์ กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลาหัด
กรรมการ
นางสาวพนิดา
ยอดรัก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยการ วางแผน ประสานงาน ให้คาปรึกษา ในการประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรต้อนรับผู้ปกครอง
นางปานทิพย์
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นางสาวพิทธิดา
ปราโมทย์
กรรมการ
นางสาวธัญญา
สติภา
กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์
สันตวงษ์
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางสาวเจนจิรา
เพ็งจันทร์
กรรมการ
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
กรรมการ
นางสาวอริสา
แช่มชื่น
กรรมการ

๒
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
นายอรรถพล
ยตะโคตร
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
นายธีระพงษ์
มวานนท์
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
หน้ำที่ ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่มาประชุม
๓. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
นายชนินทร์
บัวแจ้ง
นายนักขตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
นายศุภชัย
นัคราจารย์
นางสาวสุธิตา
ศรียางนอก
นางสาวลาวัลย์
คงแก้ว
นางสาวเมทิตา
ชัยมา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และประชาสัมพันธ์
การจอดรถเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง
๔. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
นางสาวสีวลี
ยืนยาว
กรรมการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการและเลขานุการ

๓
กรรมกำรรับลงทะเบียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ณ ลำนอเนกประสงค์ วันเสำร์ ที่ ๑๒ พ.ย. ๖๕ เวลำ ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ระดับชั้น
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๗
ม.๑/๘
ม.๑/๙
ม.๑/๑๐
ม.๑/๑๑
ม.๑/๑๒
ม.๑/๑๓
ม.๑/๑๔

ชื่อ - นำมสกุล
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา
นางสาวชื่นกมล คงหอม
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
นางสาวทัศนีย์ วงค์เขียว
นายศิรวิชญ์
ประยูรวิวฒ
ั น์
นางสาวอลิษา
ไชยรินทร์
นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร
นางสาวศิริมา
บุญสวัสดิ์
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
นางสาวปรัชญา การรักษา

ระดับชั้น
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๘
ม.๔/๙
ม.๔/๑๐
ม.๔/๑๑
ม.๔/๑๒
ม.๔/๑๓

ชื่อ – นำมสกุล
นางสาววิมล อภิเมธีกุล
นางสาววราลี
สินธุวา
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ
นางสาวจินต์จุฑา เกษร
นางสาววทันยา ใจนันตา
นางสาวนฤมล
รับส่ง
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
นายชนินทร์
บัวแจ้ง
นายอรรถพล
ยตะโคตร
นางสาวเมทิตา
ชัยมา
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน

ระดับชั้น
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๕
ม.๒/๖
ม.๒/๗
ม.๒/๘
ม.๒/๙
ม.๒/๑๐
ม.๒/๑๑
ม.๒/๑๒
ม.๒/๑๓
ม.๒/๑๔

กรรมกำรรับลงทะเบียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
ณ ลำนอเนกประสงค์ วันเสำร์ที่ ๑๒ พ.ย. ๖๕ เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ชื่อ - นำมสกุล
ระดับชั้น
ชื่อ – นำมสกุล
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
ม.๕/๑ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
ม.๕/๒ นางสาวเมธาวี
สุขเจริญ
นางสาวสมฤดี
จันทะคร
ม.๕/๓ นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย
นางสาวจีระภา ชินภักดี
ม.๕/๔ นายชวนัส
แก้วพรม
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
ม.๕/๕ นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
นางวิไลพรรณ
คงดี
ม.๕/๖ นางสาวสรินนา
หมอนสุภาพ
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต
ม.๕/๗ นางสาวฌัชชา
ปัญญาเมา
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
ม.๕/๘ นางสาวอมรรัตน์
มะลิงาม
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
ม.๕/๙ นางสาวโสภิดา
ไชยวรรณ
นายวรธรรม
หนูประดิษฐ์
ม.๕/๑๐ ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
ม.๕/๑๑ นางสาววิมล
อภิเมธีกุล
นางสาวธนาภา
แซ่เล้า
ม.๕/๑๒ นายชิษณุ
หนูแดง
นางสาวกิตติมา
ธรรมวิสุทธิ์
ม.๕/๑๓ นายปวิตร
สมนึก
นางสาวพรทิวา
สมเนตร์

๔

ระดับชั้น
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๖
ม.๓/๗
ม.๓/๘
ม.๓/๙
ม.๓/๑๐
ม.๓/๑๑
ม.๓/๑๒
ม.๓/๑๓
ม.๓/๑๔

กรรมกำรรับลงทะเบียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ณ ลำนอเนกประสงค์ วันอำทิตย์ ที่ ๑๓ พ.ย. ๖๕ เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ชื่อ - นำมสกุล
ระดับชั้น
ชื่อ – นำมสกุล
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
ม.๖/๑ นายธีระพงษ์ มวานนท์
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์
ม.๖/๒ นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
ม.๖/๓ นายจักรกฤษณ์ แก้วลาหัด
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
ม.๖/๔ นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี
นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา
ม.๖/๕ นางนลินพร สมสมัย
นางสาวกุลยา บูรพางกูร
ม.๖/๖ นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์
นางสาวอโนชา โปซิว
ม.๖/๗ นางสาวอัญชนา แซ่จิว
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ม.๖/๘ นางพัชนีย์ คงเกิด
นางสาวปาริฉัตร อะโรคา
ม.๖/๙ นายเจ๊ะกามา สือนิ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
ม.๖/๑๐ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
นายทศพร โอภาโส
ม.๖/๑๑ นางสาวศศิตา อยู่ยืน
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
ม.๖/๑๒ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์
นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม
ม.๖/๑๓ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา
นางสาวพรวลี สุขสอาด
หน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและ

ลานอเนกประสงค์
๒. แจกเอกสารการประชุม
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และดูแลควำมเรียบร้อย
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายชวนัส
แก้วพรม
กรรมการ
นางสาวธนาภา
แซ่เล้า
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายชิษณุ
หนูแดง
กรรมการ
นายอภิวัฒน์
บุญอ่อน
กรรมการ
นายอรรถพล
ยตะโคตร
กรรมการ
นางอรอนงค์
ชาญรอบ
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

๕
๖. คณะกรรมกำรรับเงินบำรุงกำรศึกษำและเงินสมำคมฯ
วันเสำร์ที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ (เช้ำ)
ระดับชัน้
กรรมกำรคนที่ ๑
กรรมกำรคนที่ ๒
ม.๑/๑ ห้อง ๗๖๑ นางสาวเยาวรัตนา พรรษา
นางสาวกฤติยา ตรีเหรา
ม.๑/๒ ห้อง ๗๖๒ นางสาวชื่นกมล คงหอม
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
ม.๑/๓ ห้อง ๗๖๓ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
ม.๑/๔ ห้อง ๗๖๔ นางสาวอัยนา สระแก้ว
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
ม.๑/๕ ห้อง ๗๖๕ นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
นางสาวจันทร์กะพ้อ เถินมงคล
ม.๑/๖ ห้อง ๗๖๖ นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
ม.๑/๗ ห้อง ๗๖๗ นางสาวอริสา แช่มชื่น
นางสาวรักติกานต์ พากเพียร
ม.๑/๘ ห้อง ๗๖๘ นายศุภชัย นัคราจารย์
นายภัทรปภูมิ ชูยงค์
ม.๑/๙ ห้อง ๗๕๑ นางสาวอลิษา ไชยรินทร์
นายพลกร สายฉลาด
ม.๑/๑๐ ห้อง ๗๕๒ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย์
ม.๑/๑๑ ห้อง ๗๕๓ นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร นายสุชาติ รัตนเมธากูร
ม.๑/๑๒ ห้อง ๗๕๔ นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์
นางสาวอาภาภรณ์ อริวัน
ม.๑/๑๓ ห้อง ๗๕๕ นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นายศุภกร ช้างจีน
ม.๑/๑๔ ห้อง ๗๕๖ นางสาวปรัชญา การรักษา
นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา

ระดับชั้น
ม.๔/๑ ห้อง ๗๕๗
ม.๔/๒ ห้อง ๗๕๘
ม.๔/๓ ห้อง ๗๔๑
ม.๔/๔ ห้อง ๗๔๒
ม.๔/๕ ห้อง ๗๔๓
ม.๔/๖ ห้อง ๗๔๔
ม.๔/๗ ห้อง ๗๔๕
ม.๔/๘ ห้อง ๗๔๖
ม.๔/๙ ห้อง ๗๔๗
ม.๔/๑๐ ห้อง ๗๔๘
ม.๔/๑๑ ห้อง ๑๑๔
ม.๔/๑๒ ห้อง ๑๑๕
ม.๔/๑๓ ห้อง ๑๑๖

วันเสำร์ที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ (เช้ำ)
กรรมกำรคนที่ ๑
กรรมกำรคนที่ ๒
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
นางสาววราลี สินธุวา
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา
นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
นางปัทมา รัตนจานงค์
นางสาวโสภา สุขนิคม
นางสาวจินต์จุฑา เกษร
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
นางสาววทันยา ใจนันตา
นางสาวอรระยา ณรงค์ชัย
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง นางสาวกนกพร ทองวัฒนา
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรื่อง
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
นายอรรถพล ยตะโคตร
นางสาวธีราอร วงษ์ไกร
นางสาวเมทิตา ชัยมา
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี

๖
ระดับชั้น
ม.๒/๑ ห้อง ๗๖๑
ม.๒/๒ ห้อง ๗๖๒
ม.๒/๓ ห้อง ๗๖๓
ม.๒/๔ ห้อง ๗๖๔
ม.๒/๕ ห้อง ๗๖๕
ม.๒/๖ ห้อง ๗๖๖
ม.๒/๗ ห้อง ๗๖๗
ม.๒/๘ ห้อง ๗๖๘
ม.๒/๙ ห้อง ๗๕๑
ม.๒/๑๐ ห้อง ๗๕๒
ม.๒/๑๑ ห้อง ๗๕๓
ม.๒/๑๒ ห้อง ๗๕๔
ม.๒/๑๓ ห้อง ๗๕๕
ม.๒/๑๔ ห้อง ๗๕๖

วันเสำร์ที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ (บ่ำย)
กรรมกำรคนที่ ๑
กรรมกำรคนที่ ๒
นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน
นางสาวเกวลี เงินศรีสุข
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
นางสาวสมฤดี จันทะคร
นายสุชาติ รัตนเมธากูร
นางสาวจีระภา ชินภักดี
นางสาวอริสา แช่มชื่น
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
นางสาวศยามล ดีวิลัย
นางวิไลพรรณ คงดี
นายธวัชชัย สมสา
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต
นางสาวธีราอร วงษ์ไกร
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
นางสาวสุธิตา ศรียางนอก
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์
นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
นางสาวเกศินี จันทร์ครบ
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
นายประกาศิต สุขสุทธิ์
นางสาวพรทิวา สมเนตร์
นายเกรียงศักดิ์ มะละกา

ระดับชั้น
ม.๕/๑ ห้อง ๗๕๗
ม.๕/๒ ห้อง ๗๕๘
ม.๕/๓ ห้อง ๗๔๑
ม.๕/๔ ห้อง ๗๔๒
ม.๕/๕ ห้อง ๗๔๓
ม.๕/๖ ห้อง ๗๔๔
ม.๕/๗ ห้อง ๗๔๕
ม.๕/๘ ห้อง ๗๔๖
ม.๕/๙ ห้อง ๗๔๗
ม.๕/๑๐ ห้อง ๗๔๘
ม.๕/๑๑ ห้อง ๑๑๔
ม.๕/๑๒ ห้อง ๑๑๕
ม.๕/๑๓ ห้อง ๑๑๖

วันเสำร์ที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ (บ่ำย)
กรรมกำรคนที่ ๑
กรรมกำรคนที่ ๒
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
นางสาวอมรรัตน์ ลายแบน
นางสาวเมธาวี สุขเจริญ
นางสาวสุทธิมา นิลละออ
นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย
นางสาวชลิตา บุญรักษา
นางสาวนงคราญ คาลัยวงษ์
นายชวนัส แก้วพรม
นายชนเมธี ศรีษะเทือน
นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
นางสาวโสภา สุขนิคม
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา
นายนภดล คาพร
นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม
นางสาวจินต์จุฑา เกษร
นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
นางสาวศิวพร ภูเพ็งใจ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
นางสาวนิตยา จาบวิหค
นางสาววิมล อภิเมธีกุล
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
นางสาวจิรา จั่นเล็ก
นายชิษณุ หนูแดง
นายปวิตร สมนึก
นายเจ๊ะกามา สือนิ

๗
ระดับชั้น
ม.๓/๑ ห้อง ๗๖๑
ม.๓/๒ ห้อง ๗๖๒
ม.๓/๓ ห้อง ๗๖๓
ม.๓/๔ ห้อง ๗๖๔
ม.๓/๕ ห้อง ๗๖๕
ม.๓/๖ ห้อง ๗๖๖
ม.๓/๗ ห้อง ๗๖๗
ม.๓/๘ ห้อง ๗๖๘
ม.๓/๙ ห้อง ๗๕๑
ม.๓/๑๐ ห้อง ๗๕๒
ม.๓/๑๑ ห้อง ๗๕๓
ม.๓/๑๒ ห้อง ๗๕๔
ม.๓/๑๓ ห้อง ๗๕๕
ม.๓/๑๔ ห้อง ๗๕๖

ระดับชั้น
ม.๖/๑ ห้อง ๗๕๗
ม.๖/๒ ห้อง ๗๕๘
ม.๖/๓ ห้อง ๗๔๑
ม.๖/๔ ห้อง ๗๔๒
ม.๖/๕ ห้อง ๗๔๓
ม.๖/๖ ห้อง ๗๔๔
ม.๖/๗ ห้อง ๗๔๕
ม.๖/๘ ห้อง ๗๔๖
ม.๖/๙ ห้อง ๗๔๗
ม.๖/๑๐ ห้อง ๗๔๘
ม.๖/๑๑ ห้อง ๑๑๔
ม.๖/๑๒ ห้อง ๑๑๕
ม.๖/๑๓ ห้อง ๑๑๖

วันอำทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ (เช้ำ)
กรรมกำรคนที่ ๑
กรรมกำรคนที่ ๒
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
นายนทีกานต์ เติมผล
นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์
นางสาวปิยะนันท์ โลขันธ์
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
นางสาวจิราพร เวียงชนก
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
นางสาวอนัฐชา สิงห์รัง
นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา นางสาวศยามล ดีวิลัย
นางสาวกุลยา บูรพางกูร
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
นางสาวอโนชา โปซิว
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
นายพงศ์ธร ทรงเจริญ
นางสาวปาริฉัตร อะโรคา
นายธนศักดิ์ ปุริสาย
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
นางสาวสุภิดา โลเกษ
นายทศพร โอภาโส
นางสาวสีวลี ยืนยาว
นางธัญญา สติภา
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม
นายสราวุธ รัตนนท์
นางสาวพรวลี สุขสอาด
นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ
วันอำทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ (เช้ำ)
กรรมกำรคนที่ ๑
กรรมกำรคนที่ ๒
นายธีระพงษ์ มวานนท์
นายธวัชชัย สมสา
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
นายศุภชัย นัคราจารย์
นายจักรกฤษณ์ แก้วลาหัด
นางสาวจิราวรรณ สวนแก้ว
นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี
นายศราวุธ คารมหวาน
นางนลินพร สมสมัย
นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว
นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์
นายทินกร พานจันทร์
นางสาวอัญชนา แซ่จิว
นางสาวอรระยา ณรงค์ชยั
นางพัชนีย์ คงเกิด
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
นายเจ๊ะกามา สือนิ
นายศุภกร วังบรรณ์
จักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
นายศักรินทร์ ศรีตระกูลนาย
นางสาวศศิตา อยู่ยืน
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์
นางสาวดลยา เวทยาวงศ์
นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา
นายณภัทร บารมีวุฒิ

หน้ำที่ ๑. กรรมการคนที่ ๑ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบารุงการศึกษา เงินสมาคมฯ
๒. กรรมการคนที่ ๒ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และผลการเรียน

๘
๗. คณะกรรมกำรรับเงิน
๗.๑ คณะกรรมกำรรับเงินบำรุงกำรศึกษำ
นางสาวพนิดา
ยอดรัก
ประธานกรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางสาวเมธาวี
สุขเจริญ
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นางสาวศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์
มะลิงาม
กรรมการ
นางสาวณิชพัณณ์
เฉลิมพันธ์
กรรมการ
นางสาวกนกภรณ์
โพธิ์เขียว
กรรมการ
นางสาวกุลยา
บูรพางกูร
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
กรรมการ
นางสาวอนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
นายธีระพงษ์
มะวานนท์
กรรมการ
นายศิรวิชญ์
ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอติวรรตน์
พันธุวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๒ คณะกรรมกำรรับเงินสมำคมผู้ปกครองและครูฯ
นางสิริกาญจน์
ธีรมงคล
ที่ปรึกษา (เหรัญญิกสมาคม)
นางสาวมณทิพย์
เจริญรอด
กรรมการ
หน้ำที่ ๑. เตรียมใบเสร็จรับเงิน
๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และนาฝากธนาคารฯ ตามระเบียบฯ
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์
สร้อยเงิน
กรรมการ
นางสาวอรระยา
ณรงค์ชัย
กรรมการ
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
นางสาวจันทร์จิรา
สุขสิงห์
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์
เกาะหวาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลาหัด
รองประธานกรรมการ
นักพัฒนา
กรรมการ
นางสาวณิชชา
บุตรสีมาตร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ทาความสะอาดสถานที่และพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลัง การปฏิบัติงานทุกวันตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVIC - 19
๒. จัดสถานที่ และทาความสะอาดสถานที่พร้อมการใช้งานทุกวัน
๓. จัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับผู้ปกครองนักเรียน

๙
๑๐. คณะกรรมกำรจัดสวัสดิกำร
นายปวิช
เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ
นางสาวกชพรรณ
เอี่ยมอุ้ย
กรรมการ
นางสาวศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการ
นางสุทธิวรรณ
เมธาเมลือง
กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน – น้าดื่ม สาหรับคณะกรรมการการประชุมผู้ปกครอง
๑๑. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
ประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดติดตั้งระบบภาพและเสียงในการประชุมตามวัน เวลาที่กาหนด
2. ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง
๑๒. คณะกรรมกำรประสำนงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
ประธานกรรมการ
นางสาวโสภิดา
ไชยวรรณ
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ประสานงานครูที่ปรึกษาให้จัดการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน
๑๓. คณะกรรมกำรประสำนงำนและกรรมกำรสำรอง
กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
นายสุพัฒน์ชัย
พงษ์เกสา
กรรมการ
นางสาวทรงพร
อรุณรัมย์
กรรมการ
กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ
นางสาวอรณัท
รัตนอาภา
กรรมการ
นางสาวกฤตยา
ตรีเหรา
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวจันทร์กะพ้อ
เถินมงคล
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวนิตยา
จาบวิหค
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวรักติกานต์
พากเพียร
กรรมการ(12พ.ย.)
นายภัทรปภูมิ
ชูยงค์
กรรมการ(12พ.ย.)
นายพลกร
สายฉลาด
กรรมการ(12พ.ย.)
นายศุภกร
ช้างจีน
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวกนกพร
ทองวัฒนา
กรรมการ(12พ.ย.)
นายศุภกร
วังบรรณ์
กรรมการ(12พ.ย.)
นายธวัชชัย
สมสา
กรรมการ(12พ.ย.)
นายประกาศิต
สุขสุทธิ์
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวอมรรัตน์
ลายแบน
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวสุทธิมา
นิลละออ
กรรมการ(12พ.ย.)

๑๐
นางสาวศิวพร
ภูเพ็งใจ
กรรมการ(12พ.ย.)
นางสาวนิตยา
จาบวิหค
กรรมการ(12พ.ย.)
นายนทีกานต์
เติมผล
กรรมการ(13พ.ย.)
นางสาวปิยะนันท์
โลขันธ์
กรรมการ(13พ.ย.)
นางสาวอนัฐชา
สิงห์รัง
กรรมการ(13พ.ย.)
นายพงศ์ธร
ทรงเจริญ
กรรมการ(13พ.ย.)
นายธนศักดิ์
ปุริสาย
กรรมการ(13พ.ย.)
นางสาวจิราวรรณ
สวนแก้ว
กรรมการ(13พ.ย.)
นางสาวดลยา
เวทยาวงศ์
กรรมการ(13พ.ย.)
นายณภัทร
บารมีวุฒิ
กรรมการ(13พ.ย.)
หน้ำที่ ๑. กรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเตรียมบัตรคิวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. กรรมการประสานงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดเตรียม รวบรวมใบขอผ่อนผันการชาระเงิน
บารุงการศึกษา
๑๔. คณะกรรมกำรรับสมัครกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสำร์
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
ประธานกรรมการ
นางสาววทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
นางสาวเกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย
พงษ์เกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. รับสมัครนักเรียนที่สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
๒. เก็บเงินนักเรียนที่สมัครเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
๑๕. คณะกรรมกำรประเมินผล
นางสาวเมธาวี
สุขเจริญ
ประธานกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
กรรมการ
นางสาวอนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
นางสาวณิชพัณณ์
เฉลิมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดาเนินการออกแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครอง
๒. สรุปรายงานการสารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง เสนอฝ่ายบริหารทราบ
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

