
 
 

 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๑๓๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
................................................................................. 

  โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” มุง่พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เท่าเทียม ทั่วถึง  
ลดความเหลื่อมล้ําด้านการจัดการศึกษา  และสร้างการมีส่วนร่วมของ  รัฐ  เอกชน  โรงเรียน  บ้าน  วัด    
ศาสนสถานอ่ืน เป็นการให้โอกาสทางการ ศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ความเข้มแข็ งทั้ งด้ านวิชาการ พัฒนานักเรียนตามแนว STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม  
เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ พัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และค่านิยม ๑๒ ประการ เน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน จบการศึกษา 
มีงานทํา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม ทุกด้าน มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย รวมถึง
การเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ ง 
อย่างเป็นรูปธรรม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธา  
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

  เพ่ือให้การดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ของ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตามประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างยั่งยืน และบรรลุตามมาตรฐาน  
และตัวชี้วัดการ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ  

  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
 นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ   

นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ให้คําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดํา เนินงานโรงเรียนคุณภาพ 

ประจําตําบลให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างยั่งยืน และบรรลุตามมาตรฐานและ 
ตัวชี้วัด 

 



๒ 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธาน 

 นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธาน 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธาน 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คําดี    กรรมการ 

  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 

นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 

นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 

นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นายศักรินทร์   ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ ดําเนินงานวางแผนโครงสร้างการบริหารโครงการคุณภาพประจําตําบล จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานโครงการคุณภาพประจําตําบล จนสําเร็จลุล่วง 
 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
        ๓.๑ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธานกรรมการ  

  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 

  นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่ วางแผน ประสานงาน และอํานวยความสะดวก สรุปรายงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
 

๓.๒ ด้ำนผู้บริหำรศึกษำ  
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธานกรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมจิต   กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่ วางแผน  ประสานงาน สรุปรายงานผลในการดําเนินงานด้านผู้บริหารสถานศึกษาให้มี      
ความพร้อม คือ  ๑) ภาวะผู้นํา   
  ๒) การบริหารสถานศึกษา   
  ๓) การบริหารแบบมีส่วนรวม  
  ๔) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
 

๓.๓ ด้ำนครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวภัทรนุช   คําดี    นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  
นางสาวเกวลี   เงินศรีสุข  นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต 
นางสาวอุษณีย์   อ่อนแท้   นางสาวทวินันท์   ใสขาว 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย  นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์  
นายสมพร  โพธิ์ศรี   นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา   
นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง  นางสาวอโนชา   โปซิว 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  นางสาวศศิตา   อยู่ยืน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  นางธัญญา   สติภา   นางสาวพนิดา   ยอดรัก 
  นายทินกร   พานจันทร์  นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์  นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง  
  นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   นายเกรียงศักดิ์   มะละกา  



๔ 

 

  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน  นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม  
  นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว   นายศิรวิชญ์    ประยูรวิวัฒน์  
  นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ  นางสาวสุภิดา    โลเกษ 
  นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม  นางสาวอลิษา     ไชยรินทร์ 
  นางสาวอนุสรา   สุขสุคนธ์ นางสาวจิราพร    เวียงชนก 
  นางสาวอริสา   แช่มชื่น   ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ  สีทอง 
   นางสาวโสภิดา    ไชยวรรณ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด  นางสาววณิชชา   อเนกวิธวิทยา  
  นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์  นางสาวศศิธร   เมืองมูล 
  นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา  นางสาวณัชชา   ปัญญาเมา  
  นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา   นางสาววราลี   สินธุวา 
  นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  นางสาวกุลยา   บูรพางกูร  
  นางสาวอาภาพร   ภิระบรรณ์  นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  
  นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ  นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว 
  นางสาวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ นายจักรกฤษณ์  แก้วลําหัด 
  นางสาวณิชชา    บุตรสีมาตร นางอรอนงค์    ชาญรอบ 
  นางสาวศิราภร    นาบุญ  นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี 
  นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ์ นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ 
  นางสาวจีระภา  ชินภักด ี นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ 
  นางปัทมา  รัตนจํานง นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา 

 นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล นายสุริยา  ทรัพย์เฮง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ นายปวิตร    สมนึก   
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล 

 นางสาววทันยา  ใจนันตา  นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์  
นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  

 นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยากร   งามตรง   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ  นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  

  นางสาวปรัชญา  การรักษา นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ     

  นางสาวชื่นกมล  คงหอม  นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  นายอรรถพล  ยตะโคตร 



๕ 

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณี นายณรงค์  หนูนารี   

นางสาวพรวลี  สุขสอาด  นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์  
นายอติวรรตน์   พันธุวงศ์  นายนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย  
นายชิษณุ  หนูแดง 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  
  นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ์  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  
  นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
  นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นางสาวเมทิตา  ชัยมา  
  นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย   
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์ นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  

นายเพชร  สาระจันทร์ นายสุวิท  ปิ่นอมร   
นางสาวนฤมล  รับส่ง  นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา  
นางสาวกชพรรณ    เอ่ียมอุ้ย  นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี  
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  นางนลินพร  สมสมัย  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  
  นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย นางทิพย์จันทร์  หงษา  
  นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  
  นางสาวจิรา    จั่นเล็ก  นางสาวอรวรรยา   ภาคคํา   
  นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตมั่น  
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ นางสาววิไลพรรณ   คงดี  
  นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน  
  นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ นายชนินทร์  บัวแจ้ง   
  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  
  นายนพดล  คําพร  นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  
  นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง  นางสาวจินต์จุฑา   เกษร   
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว , ห้องสมุด) 
  นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  
  นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด  นายศราวุธ  คารมหวาน  
  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง นางอาภาภรณ์  อริวัน   



๖ 

 

  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล นางสาววนิดา  ตนภู  
หน้ำที ่วางแผน ประสานงาน ดําเนินการ ตรวจสอบแก้ไขปัญหา และสรุปผลรายงานด้านครูและ

บุคลากร ดังนี้  ๑. ครูครบชั้นตรงสาขา ครูมีทักษะวิชาชีพ  
  ๒. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล  
  ๓. การจัดการชั้นเรียน  
  ๔. ภาษาและสื่อสาร อย่างน้อย ๒ ภาษา  
  ๕. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  ๖. การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
  ๗. การพัฒนาตนเอง,การพัฒนาทางวิชาชีพ, PLC  
  ๘. ความสามารถใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
 
 ๓.๔ ด้ำนนักเรียน 
 ๓.๔.๑ ควำมเป็นพลเมืองดี  โรงเรียนคุณธรรม 
   นางปานทิพย์      สุขเกษม   ประธานกรรมการ 

นางสาวพิกุลทา   หงส์ทอง   กรรมการ 
นายสุมังครัตน์    โคตรมณี  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๓.๔.๒ ทักษะชีวิต พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ทัศนคติ ควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อและกำรท ำงำน  
        นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  ประธานกรรมการ 
  นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 

นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
  นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการ 



๗ 

 

  นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๔.๓ พัฒนำทำงร่ำงกำย 

ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง   ประธานกรรมการ 
นายณรงค์       หนูนารี   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 

  นายชิษณุ  หนูแดง   กรรมการ 
  นายอติวรรตน์  พันธุวงศ ์  กรรมการ 

นายศักรินทร์    ศรีตระกูล  กรรมการ 
  นางสาวเกศินี   จันทร์ครบ   กรรมการ   

นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  กรรมการ 
  นางสาวกุลยา   บูรพางกูร  กรรมการ 
  นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมการ 

นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ วางแผน ประสานงาน ดําเนินการ ตรวจสอบแก้ไขปัญหา และสรุปรายงาน ในการดําเนินงาน
ด้านนักเรียน 

 
 ๓.๕ กิจกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธาน 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธาน 
 นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธาน 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คําดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 



๘ 

 

  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  นายสมพร   โพธิ์ศรี    กรรมการ  

นางสาวศศิตา  อยู่ยืน    กรรมการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์   กรรมการ  
นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์   กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์   กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์   กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ    กรรมการ  
นายอรรถพล   ยตะโคตร   กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตตธรกุล   กรรมการ  
นางสาวสมฤดี   เจียรสกุลวงศ์   กรรมการ 
นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ  
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์   กรรมการ 
นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย   กรรมการ 
นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี   กรรมการ  
นายนพดล   คําพร    กรรมการ 
นายชนินทร์   บัวแจ้ง    กรรมการ  
นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์   กรรมการ 
นางสาวศศิธร   เมืองมูล   กรรมการ  
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   กรรมการ 
นางสาวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ   กรรมการ  
นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   กรรมการ  
นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์   กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการ  
นางสาวสุภิดา   โลเกษ    กรรมการ 
นางสาวอนุสรา   สุขสุคนธ์   กรรมการ  
นางธัญญา   สติภา    กรรมการ 
นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ   กรรมการ  



๙ 

 

นายศราวุธ   คารมหวาน   กรรมการ 
นางสาววนิดา   ตนภู    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลําหัด   กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

  นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.๖ กิจกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรศึกษำ เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำค
เรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธาน 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธาน 
 นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธาน 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   คําดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา    กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วลําหัด  กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยากร   งามตรง   กรรมการ 
  นางสาวทันยา    ใจนันตา   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



๑๐ 

 

๓.๗ กิจกรรมกำรจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   ประธานกรรมการ 
  นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
  นางสาวพนิดา   ยอดรัก    กรรมการ 

นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ    กรรมการ 
   นายเกรียงศักดิ์    มะละกา    กรรมการ 

นางพัชรา    ไตรยวงศ์    กรรมการ 
นางสาวเมทิตา    ชัยมา     กรรมการ 
นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว     กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ    กรรมการ 
นางสาวอนุสรา    สุขสุคนธ์    กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์    แก้วลําหัด    กรรมการ 
นางสาวอาภาพร   ภิระบรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปรัชญา    การรักษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรหม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่ วางแผน ประสานงาน ดําเนินการ ตรวจสอบแก้ไขปัญหา และสรุปรายงาน ในการดําเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม คือ  ๑) อาคารสถานที่ 

     ๒) ระบบสาธารณูปโภค  
๓) สภาพแวดล้อม  
๔) ระบบป้องกัน/ความปลอดภัยของสถานที่  
๕) โภชนาการและสุขภาพนักเรียน  
 

๓.๘ กิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA online) 
  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  ประธาน  
  นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ    กรรมการ 
  นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์   กรรมการ 

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม   กรรมการ 
นางสาวอรณัท  รัตนอําภา  กรรมการ 

  นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพนิดา   ยอดรัก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายทินกร   พานจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๑ 

 

หน้ำที่ วางแผน ประสานงาน ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA online) ด้วยระบบออนไลน์ 
 
๓.๙ กิจกรรมงำนวิจัยโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

นายศักรินทร์   ศรีตระกูล    ประธานกรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ วางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ดําเนินการจัดทําวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
และประสานงานกับคณะกรรมการวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป  

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 
 
   

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


