
     
  คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  ท่ี  ๑๕๑  /  ๒๕๕๔ 
             เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

............................................................................................................ 

 

  ตามท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กําหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น  เพ่ือรับทราบ 
ผลการเรียน  ความประพฤติ  ความก้าวหน้าของสถานศึกษา  ข้อเสนอแนะต่างๆ  และขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
(เงินบํารุงการศึกษา)  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังนี ้
  วันเสาร์ท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
   เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๑.๓๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
   เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
  วันอาทิตย์ท่ี  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
   เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๑.๓๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
   เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
  วันอังคารท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
   เวลา  ๑๔.๓๐  -  ๑๖.๐๐  น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕,๖ 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
นายพิชยนันท์ สารพานิช  ประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  กรรมการ 
นายอดุลย์ ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์ หาญสิงห ์  กรรมการ 
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์  กรรมการ 
นายสมยศ แม้นสงวน  กรรมการ 

   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
   

  หน้าท่ี  อํานวยการ  วางแผน  ประสานงาน ให้คําปรึกษา  ในการประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการต้อนรับผู้ปกครอง 
นายพิราม ภูมิวิชิต  หัวหน้า   

น.ส.อุษา นะแน่งน้อย ผูช้่วย  นายคํานวณ  ยงประเดิม ผู้ช่วย 
นายณรงค์ หนูนาร ี  ผู้ช่วย  นางกาญจนา สินวิชัย  ผู้ช่วย 
นางแสนสุข คําแก้ว  ผู้ช่วย     น.ส.อัญชล ี เขมะประภา ผู้ช่วย 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด ผู้ช่วย  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ผู้ช่วย 

หน้าท่ี   ให้การต้อนรับผู้ปกครองท่ีมาประชุม   ณ    หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  

๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์
     นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว    

หน้าท่ี  ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง    และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
 

๔. คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 
วันเสาร์ท่ี  ๔  มิถุนายน   ๒๕๕๔  (เช้า) 

  ชั้น  ม.๑/๒ ๑.  น.ส.ภาชิน ี   รัตนศรีปัญญะ  หัวหน้า 
    ๒.  น.ส.โศจยา  ดวงสิน   ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.อรสา    ชาติรัมย ์  ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๑/๓ ๑.  นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  หัวหน้า 
    ๒.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย  ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๑/๔ ๑.  นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ  หัวหน้า 
    ๒.  น.ส.ปราณี  เปรียบสม  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๑/๕ ๑.  นางกาญจนา  ศิริมหา   หัวหน้า 
  ๒.  นายอุตสาห ์  สังขรัตน ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.สุกัญญา  ซาชิโย   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๑/๖ ๑.  นายปรีชา  นภาวุฒ ิ  หัวหน้า 
  ๒.  นายอนุชา  คําแดง   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๑/๗ ๑.  น.ส.วันนภา  สายพิมพิน  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ภัทรนุช  คําดี   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๑/๘ ๑.  น.ส.เกวล ี  บุญบา   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.บุษบา  กล้าขยัน  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.มีนา  โอษฐงาม  ผู้ช่วย 
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ชั้น  ม.๑/๙ ๑.  น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  หัวหน้า 
  ๒.  นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๑/๑๐ ๑.  นางนวรัตน ์  นาคเสนีย ์  หวัหน้า 
  ๒.  นางประพิมพ์พรรณ อินทรศิริพงษ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิคําทับ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๑/๑๑ ๑.  น.ส.ลักษณา  อังกาบสี   หัวหน้า 
  ๒.  นางทิพย์จันทร์ หงษา   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายอุสาห ์  เพชรประพันธ์  ผูช้่วย 
 

๕. คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 
วันเสาร์ท่ี  ๔  มิถุนายน   ๒๕๕๔  (บ่าย) 

ชั้น  ม.๒/๑ ๑.  นางจฑุามาศ  วานิชชัง   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง  ผู้ช่วย 
  ๓.  นายวิทู  ศรารัชต ์  ผู้ช่วย 

  ชั้น  ม.๒/๒ ๑.  นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน์  หัวหน้า 
    ๒.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย  ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๒/๓ ๑.  น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน  หัวหน้า 
    ๒.  น.ส.ปราณี  เปรียบสม  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๒/๔ ๑.  น.ส.ภาชิน ี   รัตนศรีปัญญะ  หัวหน้า 
    ๒.  น.ส.โศจยา  ดวงสิน   ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.อรสา    ชาติรัมย ์  ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๒/๕ ๑.  นายปรีชา  นภาวุฒ ิ  หัวหน้า 
  ๒.  นายอนุชา  คําแดง   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๖ ๑.  น.ส.วันนภา  สายพิมพิน  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.สารฤทธิ ์ โพทธิราช  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ภัทรนุช  คําดี   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๗ ๑.  น.ส.เกวล ี  บุญบา   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.สุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.มีนา  โอษฐงาม  ผู้ช่วย 
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ชั้น  ม.๒/๘ ๑.  น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  หัวหน้า 
  ๒.  นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๙ ๑.  น.ส.ลักษณา  อังกาบสี   หัวหน้า 
  ๒.  นางทิพย์จันทร์ หงษา   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายอุสาห ์  เพชรประพันธ์  ผูช้่วย 
ชั้น  ม.๒/๑๐ ๑.  นางนวรัตน ์  นาคเสนีย ์  หัวหน้า 
  ๒.  นางประพิมพ์พรรณ อินทรศิริพงษ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิคําทับ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๑๑ ๑.  นางกาญจนา  ศิริมหา   หัวหน้า 
  ๒.  นายอุตสาห ์  สังขรัตน ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.สุกัญญา  ซาชิโย   ผู้ช่วย 
 ชั้น  ม.๒/๑๒ ๑.  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ชนิสรางค์ ปรากฎชื่อ  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.อรณัท  รัตนอําภา  ผูช้่วย 

 
๖. คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 

วันอาทิตย์ท่ี  ๕  มิถุนายน   ๒๕๕๔  (เช้า) 
ชั้น  ม.๓/๑ ๑.  น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ  หัวหน้า 
  ๒.  นางจุฑามาศ  วานิชชัง   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๒ ๑.  นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย ์  หัวหน้า 

    ๒.  นางมยุร ี  ม่ิงมงคล   ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.มวารี    ใจชูพันธ ์  ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๓/๓ ๑.  น.ส.วีรส์ุดา  จันทโชต ิ  หัวหน้า 
    ๒.  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ   ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๓/๔ ๑.  นางปุญยนุช  เอกศิร ิ   หวัหน้า 
    ๒.  นายมนตร ี  สุขสวัสดิ ์  ผู้ช่วย 
    ๓.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ์  ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๓/๕ ๑.  นางวราภรณ์  แก้วเชาวรัมย ์  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.อรวรรยา ภาคคํา   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายธรัตน ์  บัลลังโพธิ ์  ผู้ช่วย 
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ชั้น  ม.๓/๖ ๑.  นายเพชร  สาระจันทร์  หัวหน้า 
  ๒.  นายโกวิทย ์  บุญทว ี   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๗ ๑.  นางพจมาน  ชีววัฒนา  หัวหน้า 
  ๒.  นางพิมพ์สุภัค บุบผา   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ทวินันท์  ใสขาว   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๘ ๑.  นายสุเนตร  ศรีใหญ่   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.พิชชาพร  บุญยืน   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางภัสสริญญา กังเจริญ   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๙ ๑.  น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  หัวหน้า 
  ๒.  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ธัญญรัตน ์ พิมสา   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๑๐ ๑.  นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.มีนา  โอษฐงาม  ผูช้่วย 
  ๓.  นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๑๑ ๑.  นายอทิพงษ์  มหานิล   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.พรรณิภา สลีาโส   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   ผู้ช่วย 
 ชั้น  ม.๓/๑๒ ๑.  น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  ๓.  นายสทิธิชัย  มาโนชญกุ์ล  ผู้ช่วย 
 

๗. คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 
วันอาทิตย์ท่ี  ๕  มิถุนายน   ๒๕๕๔  (บ่าย) 
 

ชั้น  ม.๔/๑ ๑.  นางพจมาน  ชีววัฒนา  หัวหน้า 
  ๒.  นางพิมพ์สุภัค บุบผา   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ทวินันท์  ใสขาว   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๒ ๑.  นางวราภรณ์  แก้วเชาวรัมย ์  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.อรวรรยา ภาคคํา   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายธรัตน ์  บัลลังโพธิ ์  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๔/๓ ๑.  นายสุเนตร  ศรีใหญ่   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.พิชชาพร  บุญยืน   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางภัสสริญญา กังเจริญ   ผู้ช่วย 
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ชั้น  ม.๔/๔ ๑.  นายเพชร  สาระจันทร์  หัวหน้า 
  ๒.  นายโกวิทย ์  บุญทว ี   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย 

  ชั้น  ม.๔/๕ ๑.  นางปุญยนุช  เอกศิร ิ   หัวหน้า 
    ๒.  นายมนตร ี  สุขสวัสดิ ์  ผู้ช่วย 
    ๓.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ์  ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๔/๖ ๑.  น.ส.วีรส์ุดา  จันทโชต ิ  หัวหน้า 
    ๒.  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ   ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๔/๗ ๑.  นางกุณฑลี    เจษฎาวัลย ์  หัวหน้า 
    ๒.  นางมยุร ี  ม่ิงมงคล   ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.มวารี    ใจชูพันธ ์  ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๔/๘ ๑.  น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  นายสิทธิชัย  มาโนชญกุ์ล  ผู้ช่วย 
 

๘. คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 
วันอังคารท่ี   ๗  มิถุนายน   ๒๕๕๔  (บ่าย) 

ชั้น  ม.๕/๑ ๑.  น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ   หัวหน้า 
  ๒.  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๒ ๑.  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๓ ๑.  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.สุกัญญา  ซาชิโย   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๔ ๑.  น.ส.บุษบา  กล้าขยัน  หัวหน้า 
  ๒.  นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   ผู้ช่วย 
  ๓.  ว่าท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ์  ผู้ช่วย 

  ชั้น  ม.๕/๕ ๑.  นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  หัวหน้า 
    ๒.  นายวิทู  ศรารัชต ์  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.โศจยา  ดวงสิน   ผู้ช่วย 
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  ชั้น  ม.๕/๖ ๑.  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  หัวหน้า 
    ๒.  น.ส.พิชชาพร  บุญยืน   ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ  ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๕/๗ ๑.  นายปวิตร    สมนึก   หัวหน้า 
    ๒.  น.ส.นนทยา  เพ่ิมยศ   ผู้ช่วย 
    ๓.  นางภัสสริญญา   กังเจริญ   ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๕/๘ ๑.  น.ส.เสาวนีย ์  จิระสุทธิ์ตระกูล  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.จุฑารัตน ์ สิทธิคําทับ  ผู้ช่วย 
  ๓.  นายสิทธิชัย  มาโนชกุล  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๑ ๑.  น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล  หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.พรรณิภา สีลาโส   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๒ ๑.  นางนลินพร  สมสมัย   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ ์  ผู้ช่วย 
  ๓.  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๓ ๑.  นางปภาดา  พชรพงศ์สุข  หัวหน้า 
  ๒.  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  ผู้ชว่ย 
  ๓.  นายอนุชา  คําแดง   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๔ ๑.  น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ทวินันท์  ใสขาว   ผู้ช่วย 
  ๓.   นางจุฑามาศ วานิชชัง   ผู้ช่วย 

  ชั้น  ม.๖/๕ ๑.  นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์  หัวหน้า 
    ๒.  นายอทิพงษ์  มหานิล   ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.จิรจิตร  คําเถียร   ผู้ช่วย 
  ชั้น  ม.๖/๖ ๑.  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  หัวหน้า 
    ๒.  นายอาทิตย ์  โสตถิรัตนพันธ ์  ผู้ช่วย 
    ๓.  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๖/๗ ๑.  นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  หัวหน้า 
    ๒.  นายเล็ก  สินวิชัย   ผู้ช่วย 
    ๓.  นางธนภร    เนตรสว่าง  ผู้ช่วย 

ชั้น  ม.๖/๘ ๑.  น.ส.อนุศรา  บุญหลิม   หัวหน้า 
  ๒.  น.ส.ธัญญารัตน ์ พิมสา   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   ผู้ช่วย 
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หน้าท่ี    
 ๑.   กรรมการรับเงินคนท่ี ๑ รบัเงินและออกใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษาให้ถูกต้อง 
             กรรมการรับเงินคนท่ี ๒ รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินสมาคมฯ และ เงินบริจาค  

ให้ถูกต้อง 
         กรรมการรับเงินคนท่ี ๓ แจกผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง   

๒. ส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมเงินท่ีห้องโสตฯ  กรุณาตรวจนับ แยกธนบัตร กรอกจํานวนเป็น 
ตัวเลขในแบบส่งเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย 

๓.   หากนักเรียนไม่สามารถชําระเงินได้ ให้ผู้ปกครองมารับแบบฟอร์มใบคําร้องขอผ่อนผัน 
การชําระเงินได้ท่ีกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์ และนําส่งครท่ีูปรึกษา 

 
๙.  คณะกรรมการรับเงิน 

๙.๑  คณะกรรมการรับเงินบํารุงการศึกษา 
  นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  หัวหน้า 

นายปุ้ย  คงอุไร  ผู้ช่วย  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร ผู้ช่วย 
นางทัศนีย์ วงค์เขียว ผู้ช่วย  นางสาวสุวรรณี   พิริยะประทาน ผู้ช่วย  

 นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย  น.ส.มยุร ี ม่ิงมงคล  ผู้ช่วย 
น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
  ๙.๒ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

  นางศรนีภา อรัญญาเกษมสุข  หัวหน้า 
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด ผู้ช่วย  นางพัชรี  ระมาตร์         ผู้ช่วย  
น.ส.ศิริพร โกมารกุล ผู้ช่วย 

 นางสิริกาญจน ์  ธีรมงคล   ( เหรัญญิกสมาคม ) ท่ีปรึกษา 
หน้าท่ี   ๑.   เตรียมใบเสร็จรับเงินของสมาคมผู้ปกครองและครู 

๒.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และนําฝากธนาคารฯ 
ตามระเบียบฯ 
  

๑๐.   คณะกรรมการดูแลการจราจรและความสงบเรียบร้อย 
นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้า  

     นักการภารโรงทุกคน  ผู้ช่วย 
  หน้าท่ี  ดูแลการจราจร   ท่ีจอดรถและรักษาความปลอดภัย 
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๑๑.     คณะกรรมการจัดสถานท่ี  อาหารและน้ําดื่ม 

นางกาญจนา ศิริมหา  หัวหน้า 
นางณัฏฐ์ยาน ์ สนั่นไหว  ผู้ช่วย   นายเล็ก  สินวิชัย  ผู้ช่วย  
นางแสนสุข คําแก้ว  ผู้ช่วย   นางภัสสริญญา กังเจริญ  ผู้ช่วย 
น.ส.ฤทัยรัตน ์ ศรีพวงมาลัย ผู้ช่วย   น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย 
น.ส.ทวินันท์ ใสขาว  ผู้ช่วย   น.ส.แจ่มจันทร ์ ดอกมะเดื่อ ผู้ช่วย 
นายคํานวณ   ยงประเดิม ผู้ช่วย   นักการภารโรงทุกคน  ผู้ช่วย 

 นางพิมพ์สุภัค บบุผา  เลขานุการ  
 

หน้าท่ี   ๑.  ติดตัวอักษร  “ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔” 
    วันท่ี  ๔ , ๕,  ๗   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
        โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๒. จัดสถานท่ีประชุม  ณ  หอประชุมโรงเรียน,ห้องโสตฯให้เรียบร้อย 
๓. จัดเตรียมและบริการน้ําดื่มแก่ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมอาหาร 

สําหรับคณะกรรมการทุกคน 
 

๑๒. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
นายสมยศ แม้นสงวน หัวหน้า 

     นายสุวิท ปิ่นอมร  ผู้ช่วย  
นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายณัฐพงศ์ พูลสวัสดิ ์ ผู้ชว่ย  

หน้าท่ี   ๑.  จัดระบบเสียง แสง ให้พร้อมใช้งานสมบูรณ์ 
๒. บันทึกภาพกิจกรรม 

 

๑๓.  คณะกรรมการประสานงานและกรรมการสํารอง 
 กรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
   นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห ์
   นางเพชรรัตน์ อัศวจารุเกษม  
 กรรมการประสานงาน  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
   น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด 
   น.ส.มีนา โอษฐงาม 
   น.ส.ดวงฤทัย ทริรัม 
   น.ส.อรณัท รัตนอําภา 
   น.ส.พรรณิภา สีลาโส 
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หน้าท่ี   ๑.  กรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ  จัดเตรียมบัตรคิวและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง                    
 ๒. กรรมการประสานงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  จัดเตรียม รวบรวมใบขอผ่อนผัน 

การชําระเงินบํารุงการศึกษา 
 
 

๑๔. คณะกรรมการให้คําปรึกษาผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง 
        นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์   หัวหน้า 
น.ส.อุษา นะแน่งน้อย ผู้ช่วย  นายคํานวณ  ยงประเดิม ผู้ช่วย 
นายณรงค์ หนูนาร ี  ผู้ช่วย  นางกาญจนา สินวิชัย  ผู้ช่วย 
นางแสนสุข คําแก้ว  ผู้ช่วย     น.ส.อัญชล ี เขมะประภา ผู้ช่วย 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด ผู้ช่วย  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์  ผู้ช่วย 
 หน้าท่ี   ให้คําปรึกษาเก่ียวกับผลการเรียนของนักเรียนผู้ปกครอง 
 
๑๕. คณะกรรมการประเมินผล 

    นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  หัวหน้า 
    นายสุเนตร            ศรีใหญ่       ผู้ช่วย  
    น.ส.บุษบา กล้าขยัน ผู้ช่วย          
  หน้าท่ี   ๑. ดําเนินการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง  การประชุมผู้ปกครอง 
     ๒. สรุปรายงานการสํารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง เสนอฝ่ายบริหารทราบ 

   
ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๓๐    เดือน พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

   

สั่ง    ณ   วันท่ี   ๓๐  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

  (นายพิชยนันท์    สารพานิช) 
         ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การแต่งกาย     
-  วันท่ี  ๔, ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๔    ใส่สูทโรงเรียน เสื้อตัวในสีชมพู   
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