
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๓๗๕ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------- 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของโรงเรียน       

วชิรธรรมสำธิต  เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิศักยภำพกำรเรยีนรู้ของนักเรียน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗ (๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ม
เวลำรู้  ภำคเรียนที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยสมพร  สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 

  ๓. นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าท่ี ให้ค ำปรึกษำ ควบคุมดูแล อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนนิงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
  ๑. นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมกำร 
  ๓. นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำร 
  ๕. นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
  ๖. นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 
  ๗. นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวนงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำร   
  ๙. นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร  
  ๑๑. นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมป ์  กรรมกำร 
  ๑๒. นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๔. นำงสำวศิริพร โกมำรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๕. นำงสำวจริำ  จั่นเล็ก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๖. นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกลุ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗. นำงสำววทันยำ ใจนันตำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 



๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้
๑ สังคมอำสำ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวอัญชนำ  แซ่จิว นำงสุมิตรำ  สุวรรณธำดำ 

   นำงสำวสุทธิดำ  แซ่หล่อ นำงสำวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกลุ 

๒ สังคม Network ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวรัตยำ ร่ำงกำยด ี นำงสำวปรัชญำ  กำรรักษำ 

   นำงสำววิไลวรรณ์  รัตนะ นำงล ำพอง  พูลเพิม่ 

๓ สังคมสันติสุข ผู้รบัผิดชอบ นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ นำยปวิตร  สมนึก 

   นำยพิรำม  ภูมิวิชิต นำงสำวจิตรลดำ  อินทรขุนทศ 

๔ สังคมพอเพียง ผู้รบัผิดชอบ นำงสำววทันยำ ใจนันตำ นำงสำวอรวรรณ  นิ่มดวง 

   นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร นำยอภิวัฒน์  บุญอ่อน 

๕ นำฏศิลป์ร่วมสมัย ผู้รบัผิดชอบ นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กลุ นำงสำวเมทิตำ ชัยมำ 

๖ เสริมสร้ำงสุนทรียภำพทำงดนตร ี ผู้รบัผิดชอบ นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ นำยสำธิต  แก้วศรีทัศน์ 

   นำงสำวชลิตำ  บุญรกัษำ  

๗ DIY Art Design ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวภัทรนันท ์แดนวงศ์  

๘ กลศำสตร์เบื้องต้น ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวฌัชชำ ปัญญำเมำ   

๙ รอบรู้สมุนไพรไทย ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวมณทิพย ์เจรญิรอด นำงสำวอำภำพร ภิระบรรณ 

๑๐ เปิดโลกสำรคด ี ผู้รบัผิดชอบ นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ นำงสำวกุลยำ บุรพำงกูร 

๑๑ เรียนรู้วิทยำศำสตรจ์ำกภำพยนตร ์ ผู้รบัผิดชอบ นำงพัชร ี ระมำตร ์ นำงสำวเยำวรัตนำ  พรรษำ 

   นำงสำวศศิธร  เมืองมลู  

๑๒ ตำมรอยซรีีย ์ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวจุฑำรัตน์ เกำะหวำย นำงสำวเมธำวี สุขเจรญิ 

๑๓ Biology World ผู้รบัผิดชอบ นำงสำววรำล ีสินธุวำ นำงสำวอัญชิสำ เหมทำนนท ์

๑๔ ปักครอสติสอย่ำงวิทย ์ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำววณิชชำ อเนกวิธวิทยำ นำงสำวศิรำภร นำบุญ 

๑๕ สำรคดพีำเพลิน ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวศิริพร โกมำรกุล นำยสุเนตร  ศรีใหญ ่

๑๖ วอลเลย์บอล ผู้รบัผิดชอบ ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง นำงสำวพรวล ีสุขสอำด 

๑๗ บำสเกตบอล ผู้รบัผิดชอบ นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น 
 

๑๘ เซปกัตะกร้อ ผู้รบัผิดชอบ นำยสุมังครัตน์ โคตรมณ ี นำยณรงค์  หนูนำร ี

๑๙ ฟุตซอล ผู้รบัผิดชอบ นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ์ 

๒๐ เรำรกัว.ธ. ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ นำงสำวอินทริำ  จั่นโต 

๒๑ เพิ่มกำรอ่ำน ฝึกกำรเขียน ผู้รบัผิดชอบ นำงทัศนีย์  วงค์เขียว นำงสำววนิดำ ตนภู 

๒๒ The Fantastic Game ผู้รบัผิดชอบ นำงเกษรำ  ก้องศักดิ์ศร ี นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ 

   นำงสำววิไลพรรณ  คงดี  



๒๓ สมุนไพรเพื่อสุขภำพ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวจริำ  จั่นเลก็ นำงสำวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น 

๒๔ Movie Lover ผู้รบัผิดชอบ นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ นำงสำวนิภำพรรณ  อดุลยกิตติชัย 

   นำงนลินพร  สมสมัย นำงสำวสุกญัญำ  มหำฤทธ์ิ 

   นำยสุชำติ  รัตนเมธำกูร นำงสำวเจนจริำ  เพ็งจันทร ์

   นำงสำวจันรำ  ตระกูลเศรษฐสิร ิ  

๒๕ ขับร้องและกำรแสดง ผู้รบัผิดชอบ นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ นำงชนิสรำงค์  ปรำกฏช่ือ 

   นำงสำวกวินวัณณ์ กำฬดิษฐ์  

๒๖ กระดำษหรรษำ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวอุษำ นะแน่งน้อย นำงสำวเสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล 

๒๗ พยำบำลเบื้องต้น ผู้รบัผิดชอบ นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง   

๒๘ สรรหำมำเล่ำ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวรุ่งตะวัน ทำโสต นำงสำวเกวล ีเงินศรสีุข 

๒๙ ผู้พิทักษ์รักกำรอ่ำน ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวพรทิพย ์นำคเกิด   

๓๐ รักษ์วิถีไทยใส่ใจร้อยแก้ว ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ 

   นำยวุฒิพงศ์  แสนรังค์ นำยสมพร  โพธ์ิศรี 

   
ว่ำที่ ร.ต.หญิง นุชนำรถ  สนำม
ไชย 

นำงสำวพิทธิดำ  ปรำโมทย ์

๓๑ กำรท ำงำนกับ Microsoft Office ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวภำนุมำศ ชำติทองแดง นำงสำวธัญญำรัตน์  พิมสำ 

๓๒ กำรสร้ำงสื่ออเิล็คทรอนิกส ์ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวจรีะภำ  ชินภักดี นำยเสถียร  บุญมหำสิทธ์ิ 

๓๓ อำสำยุวกำชำด ผู้รบัผิดชอบ นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล นำยสมุฏฏ์ิ ภำษำดี 

๓๔ กรำฟิกดีไซน ์ ผู้รบัผิดชอบ นำยสุริยำ  ทรัพยเ์ฮง 
 

๓๕ สู่โลกอิเล็กทรอนกิส ์ ผู้รบัผิดชอบ นำยสุวิท  ปิ่นอมร  

๓๖ งำนประดิษฐ์ ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวนงพร  จู่พิชญ ์  

๓๗ กำรขยำยพันธ์ุพืช ผู้รบัผิดชอบ นำยเพชร  สำระจันทร ์ นำยศุภกิจ  หนองหัวลงิ 

๓๘ มัดย้อมและถ่ำยรูป ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวมยุรี  มิ่งมงคล นำงกุณฑลี  เจษฎำวัลย์ 
  



๓๙ Maths Game ผู้รบัผิดชอบ นำงธัญญำ  สติภำ นำยเศรษฐโสรช   ช่ืนอำรมณ์ 

   นำงสำวพนิดำ  ยอดรัก นำงสำวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ 

   นำงสำวลำวัลย์  คงแก้ว นำงสำวณัฏฐณิชำ  โมสันเทียะ 

๔๐ นันทนำกำรและเพลง ผู้รบัผิดชอบ นำงสำวอนุศรำ  บุญหลมิ นำงสำวมลิวรรณ  ไชยรักษ์ 

   ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ ว่ำที่ ร.ต.หญงิ กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์

   นำงสำวปทมุ  โสภำคนี นำยทินกร  พำนจันทร ์

๔๑ Share Love ฟังเพลงรัก ผู้รบัผิดชอบ นำงสำววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ นำงสำวอมรรัตน์  มะลงิำม 

   นำงธนภร  เนตรสว่ำง นำงสำวสุภิดำ  โลเกษ 

   นำงสุภำพร  จันทร์กิตติคุณ  

๔๒ เห็ดเพื่อสุขภำพ ผู้รบัผิดชอบ นำยสมจิตต์  แพทย์รัตน์ นำงสำวณัฐพร  อ้วนล่ ำ 

   นำงสำวมวำรี  ใจชูพันธ์  
หน้าท่ี ๑. จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ตำมควำมเหมำะสมและควำมสนใจของนักเรียน 
 ๒. จัดท ำรำยช่ือนักเรียนในกจิกรรมของตนและตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียนทุกครัง้ 
 ๓. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรม แบบบันทึกกำรจัดกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๔. ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียนและส่งผลกำรประเมินที่กลุ่มบรหิำรวิชำกำร 
๔. คณะกรรมการฝ่ายนิเทศติดตาม 
  ๑. นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำร 
  ๔. นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมป ์  กรรมกำร 

๕. นำงสำวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมกำร 
  ๖. นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำร 
  ๘. นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
  ๙. นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 
  ๑๐. นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ  กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวนงพร จู่พิชญ ์   กรรมกำร 
  ๑๒. นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร   
  ๑๓. นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวจริำ  จั่นเล็ก   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  ๑๕. นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกลุ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๖. นำงสำววทันยำ ใจนันตำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าท่ี   ๑. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรจัดกจิกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 ๒. จัดท ำเครือ่งมอืกำรนเิทศกำรจัดกจิกรรม 

๓. สนับสนุน กระตุ้นให้ขวัญและก ำลังใจ ในกำรนิเทศแบบเป็นกัลยำนมิตร 
 



๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ์   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวอนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำร 

๓. นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวศิรำภร นำบุญ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวทิพวรรณ โล่กิตติธรกลุ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๖. นำงสำววทันยำ ใจนันตำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าท่ี   ๑. จัดท ำเครือ่งมอื  เก็บข้อมลู และแจกใหผู้้เข้ำร่วมกจิกรรม 
 ๒. ประมวลผลแบบส ำรวจ  และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 

  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัตหิน้ำที่อย่ำงเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนในทุก ๆ ด้ำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยแหง่กำรปฏิรปูกำรศึกษำ 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑๙  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สั่ง   ณ   วันที่   ๑๙   เดือน ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 ( นำยสมพร  สังวำระ ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


