
 

 
ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่    ๑๑๖    /  ๒๕๕๖ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖ 

    ............................................................................................. 
 ตำมท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ก ำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับทรำบควำมประพฤต ิ 

ควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำ  ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ    กำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  กำรจ่ำยเงิน 
ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ป ีอยำ่งมีคุณภำพ  ภำคเรียนที ่๑    ปีกำรศึกษำ    ๒๕๕๖   ดังนี ้ 

วันเสาร์ที่    ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
เวลำ  ๐๘.๓๐  -  ๑๑.๓๐   น.     ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ ๒ 
เวลำ  ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐   น. ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ ๓ 

  วันอาทิตย์ที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
   เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐   น. ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๕ , ๖ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗  (๑)  แหง่พระรำชบญัญตัิระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำยอดุลย ์ ศิริเวช   กรรมกำร 
นำงสุนิดำ เดชะทตัตำนนท ์  กรรมกำร 
นำงทองกรำว เสนำขันธ ์  กรรมกำร 
นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

  หน้าที ่ อ ำนวยกำร  วำงแผน  ประสำนงำน ใหค้ ำปรึกษำ  ในกำรประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการต้อนรบัผู้ปกครอง 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต  หัวหน้ำ   
น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชยั ผู้ช่วย นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย ์ ผู้ช่วย 
นำยณรงค ์ หนูนำรี  ผู้ช่วย นำงกำญจนำ สินวิชัย  ผู้ช่วย 
นำงแสนสขุ ค ำแก้ว  ผู้ช่วย    นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย 
น.ส.ลักษณำ อังกำบส ี ผู้ช่วย น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด ผู้ช่วย 

หน้าที ่  ให้กำรต้อนรับผูป้กครองที่มำประชุม   ณ    หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์

     นำงณัฏฐ์ธยำน์ สน่ันไหว    
หน้าที ่ ประชำสัมพันธ์กำรประชุมผู้ปกครอง    และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 
 
 
 
 



 2 
 
๔. คณะกรรมการรบัลงทะเบียน 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต  หัวหน้ำ 
คณะกรรมกำรนักเรียน  ผู้ช่วย 

  หน้าที ่ ๑.  รับลงทะเบยีนผู้ปกครองที่มำประชุม 
   ๒.  แจกเอกสำรกำรประชุมและกำรรับบริจำคเงิน 

๕. คณะกรรมการรบัเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ 
วันเสาร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (เช้า) 

ชั้น  ม.๒/๑ ห้อง ๑๖๒ นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ ์ หัวหน้ำ  นำยทินกร พำนจันทร์ ผู้ช่วย 
   นำยเศรษฐโสรช ชื่นอำรมณ์ ผู้ช่วย  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๒ ห้อง ๒๒๑ น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์ หัวหน้ำ  นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
   นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ ผู้ช่วย  น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ ์ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๒/๓ ห้อง ๒๒๒  นำงปภำดำ พชรพงศส์ุข หัวหน้ำ  นำยเพชร สำระจันทร์ ผู้ช่วย 
   น.ส.อรณัท รัตนอ ำภำ  ผู้ช่วย  นำยอนุชำ ค ำแดง  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๔ ห้อง ๒๒๓ น.ส.ปทุม  โศภำคที   หัวหน้ำ  น.ส.ศิรำภร นำบุญ  ผู้ช่วย 

น.ส.ธนพร นิกำญกูล ผู้ช่วย  นำงชนิสรำงค ์ ปรำกฎชื่อ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๕ ห้อง ๒๓๑ นำยสุชำต ิ รัตนเมธำกูล หัวหน้ำ  นำงบุญเยีย่ม พิทักศ์วงษ ์ ผู้ช่วย 
   น.ส.มีนำ  โอษฐงำม ผู้ช่วย  นำงพรพรรณ ยวดยิ่ง  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๖ ห้อง ๒๓๒ น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ    หัวหน้ำ  น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  ผู้ช่วย 
   นำยอำทิตย ์ โสตถิรตันพันธ์ ผู้ช่วย  น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน ผู้ช่วย  
ชั้น   ม.๒/๗ ห้อง ๒๓๓ นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ หัวหน้ำ  นำยนิพล  ตองอ่อน  ผู้ช่วย 
   น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย  น.ส.วนิชชำ เอนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๘ ห้อง ๒๓๔ นำงทิพย์จันทร์ หงษำ   หัวหน้ำ  นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย ์ ผู้ช่วย 
   นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ผู้ช่วย  นำยอุสำห ์ เพชรประพันธ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๙ ห้อง ๒๓๕ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์  หัวหน้ำ  น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  ผู้ช่วย 
   นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ ผู้ช่วย  น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๑๐ห้อง ๓๓๖ น.ส.อัญชล ี เขมะประภำ หัวหน้ำ  นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
   น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ  ผู้ช่วย  น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๒/๑๑ ห้อง ๒๔๑ นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  หัวหน้ำ  น.ส.พรพิศ รัตนะไพจิตต ์  ผู้ช่วย 
   นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย  น.ส.สุดำพร รำงทอง  ผู้ช่วย 
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วันเสาร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (บ่าย) 
ชั้น ม.๓/๑  ห้อง ๑๖๓ นำงพรพรรณ ยวดยิ่ง  หัวหน้ำ  น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ ์ ผู้ช่วย 
   น.ส.อรณัท รัตนอ ำภำ ผู้ช่วย  นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๒ ห้อง ๔๓๓ นำยอำทิตย ์ โสตถิรตันพันธ์ หัวหน้ำ  น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ  ผู้ช่วย 
   น.ส.วันนภำ สำยพิมพิน ผู้ช่วย  น.ส.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๓/๓ ห้อง ๔๓๒ นำงวรำภรณ์ แก้วเชำว์รัมย ์ หัวหน้ำ  นำงทิพย์จันทร์ หงษำ  ผู้ช่วย 
   นำยอุสำห ์ เพชรประพันธ์ ผู้ช่วย  นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๓/๔ ห้อง ๔๓๑ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์  หัวหน้ำ  น.สธนพร นิกำญกูล ผู้ช่วย
   น.สพรพิศ รัตนไพจิต ผู้ช่วย   นำยสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๕ ห้อง ๓๔๖ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ หัวหน้ำ  น.ส.ปทุม  โสภำคท ี ผู้ช่วย 
   นำยภำคภูมิ แก้วเย็น   ผู้ช่วย  น.ส.บรรจง นำคสุวรรณ์ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๓/๖ ห้อง ๓๔๔ นำงปภำดำ พชรพงศส์ุข หัวหน้ำ  นำงพจมำน ชีววัฒนำ  ผู้ช่วย 

 น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  ผู้ช่วย  นำยเพชร สำระจันทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๗ ห้อง ๒๔๖ นำยนิพล  ตองอ่อน  ผู้ช่วย  น.ส.วนิชชำ เอนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย 
   นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ ผู้ช่วย  นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๘ ห้อง ๒๔๕ นำงชนิสรำงค ์ ปรำกฎชื่อ หัวหน้ำ  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม  ผู้ช่วย 
   นำงบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย  น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๙  ห้อง ๒๔๔ นำงกุณฑล ี เจษฎำวัลย ์ หัวหน้ำ  นำยสิทธิชยั มำโนชย์กุล ผู้ช่วย
   น.ส.พิชชำพร บุญยืน  ผู้ช่วย  น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ  ผู้ช่วย    
ชั้น  ม.๓/๑๐ ห้อง ๒๔๓ น.ส.อัญชล ี เขมะประภำ หัวหน้ำ  น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี ผู้ช่วย 
   น.ส.ศิรำภร นำบุญ  ผู้ช่วย  น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๓/๑๑ ห้อง ๒๔๒ นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง  หัวหน้ำ  นำยสุชำต ิ รัตนเมธำกูร ผู้ช่วย 
   น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ  ผู้ช่วย   นำยอภชิำต จุ่นหัวโทน ผู้ช่วย 
 

วันอาทิตย์ที่  ๑๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (เช้า) 
ชั้น  ม.๕/๑ ห้อง ๖๒๓ น.ส.อรสำ ชำติรัมย ์ หัวหน้ำ  นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 

น.ส.ศิรำภร นำบุญ  ผู้ช่วย  นำยเล็ก  สินวิชัย  ผู้ช่วย 
ชั้น  ม๕/๒ ห้อง ๖๔๔ น.ส.พิมพ์สุภัค บุบผำ  หัวหน้ำ  น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  ผู้ช่วย 

นำยอนุชำ ค ำแดง  ผู้ช่วย  น.ส.พรรนิภำ สีลำโส  ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๕/๓ ห้อง ๖๔๒ นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  หัวหน้ำ  นำยสุวิท  ปิ่นอมร  ผู้ช่วย
     นำยอภิชำต ิ จุ่นหัวโทน ผู้ช่วย  น.ส.พิชชำพร บุญยืน  ผู้ช่วย   
ชั้น  ม.๕/๔ ห้อง ๓๒๓ นำยอภิวฒัน์ บุญอ่อน  หัวหน้ำ  นำงพจมำน ชีววัฒนำ  ผู้ช่วย 
   นำยสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ช่วย  น.ส.เสำวนีย ์ จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๕ ห้อง ๑๕๗ น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  หัวหน้ำ  นำงล ำพอง พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย 
   นำยมนตรี สุขสวัสดิ ์ ผู้ช่วย  นำยเศรษฐโสรช ชื่นอำรมย ์ ผู้ช่วย 
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ชั้น  ม.๕/๖ ห้อง ๑๕๑  น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชยั หัวหน้ำ  น.ส.วชิรำภรณ์ สันตะวงศ ์ ผู้ช่วย 
    น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ ผู้ช่วย  น.ส.มวำรี ใจชูพันธ ์ ผู้ช่วย  
ชั้น  ม.๕/๗ ห้อง ๕๓๑ นำงแสนสขุ ค ำแก้ว  หัวหน้ำ  น.ส.สุดำพร รำงทอง  ผู้ช่วย 
   น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง  ผู้ช่วย  นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๕/๘ ห้อง  ๔๑๒ น.ส.ภำชินี รัตนศรีปัญญะ หัวหน้ำ  นำยสิทธิชยั มำโนชย์กุล ผู้ช่วย 
   น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ  ผู้ช่วย  นำยปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๕/๙  ห้อง ๑๖๑ นำยโกวิทย ์ บุญทวี  หัวหน้ำ  น.ส.พรพิศ รัตนะไพจิต ผู้ช่วย 
   น.ส.มีนำ  โอษฐงำม ผู้ช่วย  นำงเกษรำ ก้องศักดิศ์รี ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๑ ห้อง ๓๒๑ นำงกำญจนำ สินวิชัย  หัวหน้ำ  น.ส.ธนพร นิกำญกูล    ผู้ช่วย 
   น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์ ผู้ช่วย   น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๒ ห้อง ๖๔๑ นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย หัวหน้ำ  นำยณรงค ์ หนูนำรี     ผู้ช่วย 
   น.ส.เสำวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี ผู้ช่วย  น.ส.อุษำ  นะแน่งน้อย    ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๓ ห้อง ๖๓๑ นำงนลินพร สมสมัย  หัวหน้ำ  นำยภำคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
   น.ส.สุกัญญำ ชำซิโย  ผู้ช่วย  น.ส.วรำลี สินธุวำ   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๔ ห้อง ๕๒๑ น.ส.เกวล ี บุญบำ  หัวหน้ำ  นำยอุตสำห ์ สังขรตัน์  ผู้ช่วย    
   น.ส.ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย  นำยทินกร พำนจันทร์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๕ ห้อง ๕๓๒ น.ส.พนัทิพำ หิงสุวรรณ หัวหน้ำ  น.ส.ภำนุมำศ ชำติทองแดง  ผู้ช่วย 
   น.ส.วนิชชำ เอนกวิชวิทยำ ผู้ช่วย  นำงอุษณีษ ์ อ้ึงวิฑูรสถติย ์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๖ ห้อง ๔๒๓ นำงปุญยนุช เอกศิริ  หัวหน้ำ  น.ส.ปทุม  โสภำคที    ผู้ช่วย 
   นำงกำญจนำ ศิริมหำ  ผู้ช่วย  นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๗ ห้อง ๔๑๓ นำยสุชำต ิ รัตนเมธำรกูล หัวหน้ำ  นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์    ผู้ช่วย 
    น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด ผู้ช่วย  น.ส.นงพร จู่พิชญ ์   ผู้ช่วย 
ชั้น  ม.๖/๘ ห้อง Multimedia  นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย ์ หัวหน้ำ  นำงบุญเยีย่ม พิทักศ์วงษ ์ ผู้ช่วย 
   น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ  ผู้ช่วย  น.ส.จิรำ  จั่นเล็ก  ผู้ช่วย 
ชั้น ม.๖/๙ ห้อง ๑๔๓ น.ส.ชลิตำ บุญรักษำ หัวหน้ำ  น.ส.ลักษณำ อังกำบส ี ผู้ช่วย 
   นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ ผู้ช่วย  น.ส.สำรฤทธิ ์ โพธิรำช  ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ ๑. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
   ๒. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินสมำคมฯ 
   ๓. จ่ำยเงินคำ่เล่ำเรียน / คำ่อุปกรณ์ 
   ๔. แจกผลกำรเรียน  / รับซองบริจำค 
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  ๖.  คณะกรรมการจ าหน่ายอุปกรณ์การ เรียน 
      นำงสิริกำญจน์ ธีรมงคล  หัวหน้ำ 

น.ส.นิติกำ แสงสวัสดิ ์ กรรมกำร น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 
น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม กรรมกำร น.ส.วิไลรักษ์ กระลำม  กรรมกำร 

   นำงศรีนภำ อรัญญำเกษมสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียน 
   ๗.คณะกรรมการรับเงิน 

๗.๑  คณะกรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา 
  นำงนภัสสรณ์ เกียรติอภพิงษ ์ หัวหน้ำ 
นำยปุ้ย  คงอุไร  กรรมกำร น.ส.มยุรี ม่ิงมงคล  กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณี   พิริยะประทำน กรรมกำร นำยสมจติร์ แพทย์รัตน์ กรรมกำร 
 นำงวรำภรณ์ สัตยมำภำกร กรรมกำร 
นำงทัศนีย ์ วงค์เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.๒ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครฯู 
  นำงสิริกำญจน์   ธีรมงคล    ที่ปรึกษำ 

นำงศรีนภำ อรัญญำเกษมสุข  หัวหน้ำ 
นำงพัชรี    ระมำตร์        กรรมกำร น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
น.ส.ศิริพร โกมำรกุล      กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที ่  ๑.   เตรียมใบเสร็จรับเงิน 

๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และน ำฝำกธนำคำรฯ 
      ตำมระเบยีบฯ  

๘. คณะกรรมการดูแลการจราจรและความสงบเรียบรอ้ย 
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้ำ  

     นักกำรภำรโรงทุกคน  กรรมกำร 
   หน้าที ่ ดูแลกำรจรำจร  ที่จอดรถและรักษำควำมปลอดภยั 

๙. คณะกรรมการจัดสถานที ่ อาหารและน  าด่ืม 
 นำงทองกรำว เสนำขันธ ์  หัวหน้ำ 

  นำงกำญจนำ ศิริมหำ  กรรมกำร   นำงวันเพ็ญ สุขสมพืช  กรรมกำร 
นักกำรภำรโรง   กรรมกำร   

  นำงณัฎฐ์ธยำน์ สน่ันไหว  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้าที ่  ๑.  ตดิตัวอักษร  “ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖” 
    วันที่  ๑๑ - ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
        โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. จัดสถำนทีป่ระชุม  ณ  หอประชุมโรงเรียน,ห้องรับเงินให้เรียบร้อย 
๓. จัดเตรียมและบริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เขำ้ร่วมประชมุ  

และจัดเตรียมอำหำรส ำหรับคณะกรรมกำรทุกคน  
๑๐.คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
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นำยสมยศ  แม้นสงวน หัวหน้ำ 
นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
นำยก ำพล จำงจะ  ผู้ช่วย 

   หน้าที ่  ๑.  จัดระบบเสยีง แสง ให้พร้อมใช้งำนสมบูรณ์ 
๒. บันทึกภำพกิจกรรม 

     ๑๑. คณะกรรมการประสานงานและกรรมการส ารอง 
 กรรมการประสานงานกลุ่มบรหิารวชิาการ 
   น.ส.จันทิมำ สุระเกต ุ
กรรมการประสานงาน  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
   น.ส.ธัญญ์ฐติำ เยำวยอด 
   น.ส.อรณัท รัตนอ ำภำ 
   น.ส.อำภรณ์ ผำลำ 
 หน้าที่   ๑.  กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  จัดเตรียมบัตรคิวและเอกสำร 
                            ทีเ่ก่ียวข้อง                     
  ๒. กรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์   จดัเตรียม  รวบรวม 
       ใบขอผ่อนผันกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  

                 ๑๒. คณะกรรมการประเมินผล 
    นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ ์ หัวหน้ำ 
    น.ส.ภรณ์กมนส์       ดวงสุวรรณ์       ผู้ช่วย           
  หน้าที ่  ๑. ด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง  กำรประชุมผู้ปกครอง 
     ๒. สรุปรำยงำนกำรส ำรวจควำมคดิเห็นของผู้ปกครอง เสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ 

   
ทั้งน้ี  ตัง้แต่วันที่   ๓   เดือน  พฤษภำคม     พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

   
สั่ง    ณ   วันที ่  ๓    เดือน    พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
    

  (นำงวรรณี   บญุประเสริฐ) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

  


