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ค ำสัง่สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  01 / 2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมเตรียมควำมพรอ้มก่อนเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 

………………………………………………… 
                          

 ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ได้พิจำรณำเห็นชอบให้กลุ่มบริหำร
วิชำกำร โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559   โดยจัดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษำยน 2559  

เวลำ  8.30 – 13.00   น.   รวม  10  วัน  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 27 (1)   แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช 2547   จึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงวรรณี   บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร  
นำงทองกรำว  เสนำขันธ์           กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
นำยสมชัย   ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร        

หน้าท่ี   1 ก ำหนดกรอบนโยบำย ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
ด้วยควำมเรียบรอ้ยและบังเกิดผลด ี

2.ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรให้ควำมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำอันอำจเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำน 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี             ประธำนกรรมกำร 
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  รองประธำนกรรมกำร  
นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร     
น.ส.มณทพิย ์  เจริญรอด     กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช  ค ำดี   กรรมกำร  
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น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำงล ำพอง  พูลเพิม่   กรรมกำร 
นำงพัชร ี  ระมำตร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าท่ี   1. จัดท ำหลักสูตรและจัดครูเข้ำสอนตำมกจิกรรม 
2. จัดครูผูส้อนเข้ำสอนตำมกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม 
3. จัดนักเรียนเป็นกลุม่ เข้ำเรียน ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
4. จัดท ำบัญชีลงเวลำผูป้ฏิบัติกำรสอน 
5. ติดตำมดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบรอ้ย 
 

3. ครูผู้สอน 
 

กลุ่มสาระ ม.1 ม.4 
ภำษำไทย น.ส.ภัทรนุช ค ำดี นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ 
 น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต 
 นำยวุฒิพงษ์ แสนรังค์ ว่ำที่ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย 
 นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ น.ส.พทิธิดำ ปรำโมทย ์
 นำยสมพร โพธ์ิศรี   
     
คณิตศำสตร์ น.ส.อนุศรำ บุญหลิม นำงธัญญำ สติภำ 
 นำงธนภร เนตรสว่ำง นำยทินกร พำนจันทร ์
 น.ส.พนิดำ ยอดรัก ว่ำที่ รต.หญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์
  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์ ว่ำที่ รต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์
  นำยเศรษฐ์โสรช ช่ืนอำรมย ์ น.ส.สุภิดำ โลเกษ 
  น.ส.ลำวัลย ์ คงแก้ว น.ส.จีรำพร เฉลิมพันธ์ 
      
วิทยำศำสตร ์ น.ส.มณทพิย ์ เจริญรอด นำยปุ้ย คงอุไร 
 นำงพจมำน ชีววัฒนำ น.ส.ฌัชชำ ปัญญำเมำ 
 น.ส.ศิรำภร นำบุญ น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ 
 น.ส.กลุยำ บูรพำงกูร น.ส.เยำวรัตนำ พรรษำ 
 น.ส.อญัชิสำ เหมทำนนท ์   
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กลุ่มสาระ ม.1 ม.4 
สังคมศึกษำ     
 นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์
 น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน 
 น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 
 น.ส.สุทธิดำ แซ่หลอ่ นำยปวิตร สมนึก 
 น.ส.ปรัชญำ กำรรกัษำ น.ส.อญัชนำ แซ่จิว 
 น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ   
     
ภำษำต่ำงประเทศ นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ นำงนลินพร สมสมัย 
 นำงจุฑำมำศ วำนิชชัง น.ส.อุษำ นะแน่งน้อย 
 น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ น.ส.เสำวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล 
 นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ 
 น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น   
 
 

    

 
หน้าท่ี  1. จัดท ำเอกสำรกำรสอนตำมกจิกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน  และส่งเอกสำรทีก่ลุม่

บรหิำรงำนวิชำกำร 1 ชุด 
 2. จัดท ำข้อสอบหลงัเรียน  และบันทึกรำยงำนผลกำรทดสอบตำมก ำหนดเวลำ 
 3. ครูผู้สอนชั่วโมงท่ี 1  ดูแลกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติชองนักเรียน และรบันักเรียนจำกแถวไปที่

ห้องสอนตำมกลุ่มที่ก ำหนด 
 4. ท ำกำรสอนตำมกลุม่ที่รบัผิดชอบ ให้กำรด ำเนินกำรสอนตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์

ด้วยควำมเรียบรอ้ย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
     นำงพัชร ี  ระมำตร์       ประธำนกรรมกำร 
    น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำร 

 
หน้าท่ี  1 เตรียมใบเสรจ็รบัเงิน  มอบคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวเพื่อเก็บค่ำเข้ำร่วมกิจกรรมเตรียมควำม

พร้อมก่อนเปิดภำคเรียน   
2.ตรวจสอบใบเสรจ็และรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย   
3. จัดท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยในกำรสอนกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน และ 
   รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร เมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
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5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ี  
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 

 นักกำรภำรโรงทุกคน กรรมกำร นำยสมศักดิ ์ สวนสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าท่ี  1.  ดูแลห้องเรียนที่ด ำเนินกจิกรรมเตรียมควำมพรอ้มก่อนเปิดภำคเรียน   ให้พร้อมเพือ่กำรสอน

ตลอดกิจกรรม 
2. ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำครูและนักเรียน 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน      
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม  ประธำนกรรมกำร 
ครูผูส้อนทุกคน    กรรมกำร     
นำยพิรำม  ภูมิวิชิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   1 ดูแลควำมเรียบร้อยของนกัเรียน 
2.จัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต์ หน้ำเสำธงทกุเช้ำตลอดกจิกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อน

เปิดภำคเรียน 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียวและประสานงานท่ัวไป 
นำงพัชร ี   ระมำตร ์ ประธำนกรรมกำร 
น.ส.รัชณีย์  ไฝทอง  กรรมกำร 
น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ  กรรมกำร 
นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   1. โรเนียวเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องใหเ้พียงพอและทัน                
ต่อกำรใช้งำน 

2. ส ำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 
 

8.กรรมการบันทึกคะแนน 
น.ส.ศิริพร  โกมำรกุล        ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ  กรรมกำร 

 หน้าท่ี    1. บันทึกคะแนนลงคอมพิวเตอร์ แยกตำมรำยวิชำ 
2. ตรวจทำนคะแนนที่พิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
3. รำยงำนผลคะแนนของนักเรียนที่ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

9. กรรมการประสานงาน 
นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ์  รองประธำนกรรมกำร 
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นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร   
นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  กรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำร 
น.ส.ศิรพิร  โกมำรกุล  กรรมกำร 
 น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร   
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กลุ        กรรมกำร 
น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี      กรรมกำร 
นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร   
นำงล ำพอง  พูลเพิม่         กรรมกำร   
นำงพัชรี          ระมำตร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าท่ี   1.ด ำเนินกำรแกป้ัญหำในกรณีที่ครผูู้สอนไม่ได้มำสอนตำมก ำหนด   
2. ประสำนงำนให้กำรเรียนกำรสอนด ำเนินตำมตำรำงสอนทีก่ ำหนด 
3. ดูแลควำมเรียบร้อยและแก้ปญัหำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนที่อำจจะเกิดในวันน้ัน ๆ 
4. สรุปรำยงำนประจ ำวัน 

10.กรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงโสภำ  พงศ์เทพปูถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำร  น.ส.อินทิรำ จั่นโต   กรรมกำร 
  น.ส.วรำล ี สินธุวำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี   1.จัดท ำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล และแจกให้ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม 
  2.ประมวลผลแบบส ำรวจ  และรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเสนอฝ่ำยบริหำร 
 
  

 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   24   เดือนมีนำคม  พุทธศักรำช  2559 
 

 
   สั่ง  ณ วันที่   24   เดือนมีนำคม  พุทธศักรำช  2559 

 
 

 
 

(นำงวรรณี   บุญประเสริฐ) 
อุปนำยกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ตารางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ระดับ ม.1 
วันท่ี   18  -    29    เมษายน   2559 

 
กลุ่มที่ 
เวลา 

คาบที่ 1  
08.30-09.20 น. 

คาบที่ 2 
09.20-10.10 น. 

คาบที่ 3 
10.10-11.00 น. 

พัก 
11.00-11.20 น. 

คาบที่ 4 
11.20-12.10 น. 

คาบที่ 5 
12.10 -13.00 น. 

1,5,9,13 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ 

2,6,10,14 สังคมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์  ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร ์

3,7,11,15 วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย  คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

4,8,12,16 ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 

 
 
ห้องเรียน ระดับ  ม. 1 
  กลุ่มที่  1 เรียนทีห่้อง 741  กลุ่มที่  9 เรียนทีห่้อง 751     

กลุ่มที ่ 2         เรียนที่ห้อง 742  กลุ่มที่  10 เรียนทีห่้อง 752  
กลุ่มที่   3  เรียนทีห่้อง 743    กลุ่มที่  11 เรียนทีห่้อง     753         

 กลุ่มที ่ 4         เรียนที่ห้อง 744  กลุ่มที่  12 เรียนทีห่้อง 754  
  กลุ่มที่   5 เรียนทีห่้อง    745  กลุ่มที่  13 เรียนทีห่้อง   755          
 กลุ่มที ่ 6 เรียนทีห่้อง 746  กลุ่มที่  14 เรียนทีห่้อง 756  
  กลุ่มที่   7  เรียนทีห่้อง  747  กลุ่มที่  15 เรียนทีห่้อง        757 

กลุ่มที่  8 เรียนทีห่้อง 748  กลุ่มที่  16 เรียนทีห่้อง 758  
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ตารางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ระดับ ม.4 
วันท่ี   18 -  29    เมษายน   2559 

 
 

กลุ่มที่ 
เวลา 

คาบที่ 1  
08.30-09.20 น. 

คาบที่ 2 
09.20-10.10 น. 

คาบที่ 3 
10.10 -11.00 น. 

พัก 
11.00-11.20น. 

คาบที่ 4 
11.20-12.10น. 

คาบที่ 5 
12.10 -13.00 น. 

1,5,9 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย  วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ 
2,6,10 สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  ภำษำไทย วิทยำศำสตร ์
3,7,11 วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์  ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย 
4,8,12 ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย วิทยำศำสตร ์  สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ 

 
 
ห้องเรียน ระดับ  ม. 4 
  กลุ่มที่  1 เรียนทีห่้อง 761  กลุ่มที่  7 เรียนทีห่้อง 767      

กลุ่มที ่ 2         เรียนที่ห้อง 762  กลุ่มที่  8 เรียนทีห่้อง 768  
กลุ่มที่   3  เรียนทีห่้อง 763    กลุ่มที่  9 เรียนทีห่้อง     241 
กลุ่มที ่ 4           เรียนที่ห้อง 764  กลุ่มที่  10 เรียนทีห่้อง 242  

  กลุ่มที่   5 เรียนทีห่้อง    765  กลุ่มที่  11 เรียนทีห่้อง   243           
 กลุ่มที ่ 6 เรียนทีห่้อง 766  กลุ่มที่  12 เรียนทีห่้อง 244  
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ตารางการประสานงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน     

วันที่  18 – 29  เมษายน 2559 
 

วัน เดือน ป ี ฝ่ายบริหาร พิธีกรหน้าเสาธง/ 
ดูแลนักเรียน 

ผู้ประสานงาน ประสานงานทั่วไป นักการภารโรง 

18 เมษายน 2559 นำยสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม       ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล นำงล ำพอง      พูลเพิ่ม น.ส.รัชณีย์       ไฝทอง นำงละออง    จันทร์หอม 
19 เมษายน 2559 นำงทองกรำว   เสนำขันธ์ นำยพิรำม       ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.รัชณีย์       ไฝทอง น.ส.สุขบัญญัติ วงษำ 
20 เมษายน 2559 นำงทองกรำว   เสนำขันธ์ นำยพิรำม       ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล นำงนวรัตน์    นำคะเสนีย์กุล น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ น.ส.ยุพำ        พิมสุวรรณ 
21 เมษายน 2559 นำงทองกรำว   เสนำขันธ์ นำยพิรำม       ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล นำยนิพนธ์      พจนสุวรรณชัย น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ น.ส.พวงเพชร ชรำจันทร์ 
22 เมษายน 2559 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นำยพิรำม       ภูมิวิชิต นำงโสภำ       พงศเ์ทพูปถัมภ์ นำยณรงค์       หนูนำรี น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ น.ส.บุญเรือน  บุตรศิร ิ
25 เมษายน 2559 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นำยพิรำม       ภูมิวิชิต นำงพัชรี        ระมำตร์ น.ส.ลักษณำ     อังกำบสี นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ น.ส.วัลย์ดี  พิทักษ์วงษ์โยธิน 
26 เมษายน 2559 นำงปำนทิพย์    สุขเกษม นำยพิรำม       ภูมิวิชิต นำงพัชรี        ระมำตร์ นำงโสภำ        พงศ์เทพูปถัมภ์ นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ น.ส.จันทร์ทอง บุตรศิริ 
27 เมษายน 2559 นำงปำนทิพย์    สุขเกษม นำยพิรำม       ภูมิวิชิต นำงพัชรี        ระมำตร์ นำงโสภำ        พงศ์เทพูปถัมภ์ นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง 
28 เมษายน 2559 นำยสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม       ภูมิวิชิต นำงพัชรี        ระมำตร์ นำงโสภำ        พงศ์เทพูปถัมภ์ น.ส.รัชณีย์       ไฝทอง นำงรจนำ    ศิวะพฤกษ์พงศ์ 
29 เมษายน 2559 นำยสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม       ภูมิวิชิต นำงพัชรี        ระมำตร์ นำงโสภำ        พงศ์เทพูปถัมภ ์ น.ส.รัชณีย์       ไฝทอง นำงชุลีพร      บุตรศิร ิ
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