
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  069/2566 
   เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 

............................................................ 
          ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้มีการจัดกิจกรรม
วิชาการสัญจรขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารและคณะบริหารวิชาการได้เยี ่ยมชมการบริหารจัดการของแต่ละ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำคำแนะนำจากการเยี่ยมชมมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นต่อไป        
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
     นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ   ประธานกรรมการ  

   นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
    นายปวิช           เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
    นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    กรรมการ 
    นางสาวพนิดา   ยอดรัก    กรรมการ 

 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่ 

1. กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 

  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   กรรมการ 
นายทินกร   พานจันทร์  กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์   กรรมการ 

  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์   กรรมการ 

  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
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  นายนิธิภัทร์   สร้อยเช้ือดี  กรรมการ 
   นางสาวเจนจิรา      เพ็งจันทร์  กรรมการ 
   ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   กรรมการ 
   นายศราวุธ   คารมหวาน   กรรมการ 

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  นางสาวพรทิวา   สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   นายสราวุธ  รัตนนท์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย์   ประธานกรรมการ 
    นางสาวเกวลี    เงินศรีสุข  กรรมการ 

  นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   กรรมการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 
  นางสาวสุนทรี    วีระปรีชา  กรรมการ 
  นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง   กรรมการ 
   นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ์   กรรมการ 
   นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 
   นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการ 
  นางสาวพัชนีย์   คงเกิด    กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ดี    กรรมการ 
           นางสาวจันทร์จิรา  สุขสิงห์    กรรมการ 
   นายศุภชัย   นัคราจารย์   กรรมการ 
   นายพุทธิพงศ์   ฉันทศิริเวทย์    กรรมการ  

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    นายทินกร    พานจันทร์  ประธานกรรมการ 

  นางสาวสุภิดา    โลเกษ   กรรมการ 
  นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
  นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม  กรรมการ 
  นางสาวอลิษา    ไชยรินทร ์  กรรมการ 
  นายชนเมธี    ศรีษะเทือน  กรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน ์  กรรมการ 
  นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง  กรรมการ 
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นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม   กรรมการ 
  นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการ 

นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวฒัน ์  กรรมการ 
  นางสาวอนุสรา    สุขสุคนธ์  กรรมการ 
  นางสาวอริสา  แช่มช่ืน   กรรมการ 
  นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธมลวรรณ  สีทอง   กรรมการ 
  นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  กรรมการ 
   นางสาวสรินนา   หมอนสุภาพ   กรรมการ 
   นายธีระพงษ ์  มวานนท์  กรรมการ 
   นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา   กรรมการ 
  นายทศพร  โอภาโส   กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์  ประธานกรรมการ 
 นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  รองประธานกรรมการ 

  นางสาวมณทิพย์    เจริญรอด  กรรมการ 
  นางสาวฌัชชา     ปัญญาเมา  กรรมการ 
  นางสาววราลี     สินธุวา   กรรมการ 
  นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการ 
  นางสาวศศิธร    เมืองมูล   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี    สุขเจริญ   กรรมการ 
  นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย  กรรมการ 
  นางสาวกุลยา    บูรพางกูร  กรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์  กรรมการ 
  นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
  นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ 
   นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ  กรรมการ 
  นางสาวกนกภรณ์   โพธิ์เขียว  กรรมการ 
  นางอรอนงค์  ชาญรอบ  กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 
   นางสาวณิชชา   บุตรสีมาตร   กรรมการ 

   นางสาวอรระยา   ณรงค์ชัย   กรรมการ 
    นางสาวอาทิตยาภรณ์   บทนอก   กรรมการ 
   นางสาวศยามล   ดีวิลัย   กรรมการ 
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  นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
  นางปัทมา  รัตนจำนงค์  กรรมการ 
  นางสาวจีระภา  ชินภักด ี  กรรมการ 
  นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
  นางสาวโสภา  สุขนิยม   กรรมการ 
  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
  นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี   กรรมการ 
  นายเจ๊ะกามา   สือนิ   กรรมการ 
  นางสาวสุลาวัลย์   บุริจันทร์  กรรมการ  
  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   นางสาวรัตยา    ร่างกายดี  ประธานกรรมการ  
  นายปวิตร      สมนึก   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน   กรรมการ 
  นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
  นางสาววทันยา    ใจนันตา   กรรมการ 
  นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ   กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
   นางสาวช่ืนกมล    คงหอม   กรรมการ 
  นางสาวพรทิวา    สมเนตร์   กรรมการ 
  นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร   กรรมการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ   กรรมการ 
  นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ| 
   นางสาวอรัญญา   จุลกระเศียร   กรรมการ 
   นายธฤต   สุรทร    กรรมการ 
   นางสาวมณีรัตน์   เช้ือเวียง   กรรมการ 
   นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ 
    นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์  กรรมการ 
นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการ 
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นายชวนัส   แก้วพรม  กรรมการ 
นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์   กรรมการ 
นายชิษณุ  หนูแดง   กรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า   กรรมการ 
นายปฏิภาณ   โศรกศรี   กรรมการ 
นางสาวศรัณยา   อร่ามศิริรุจิเวทย์   กรรมการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   นางสาวชลิตา   บุญรักษา   ประธานกรรมการ 
  นางนวรัตน์       นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 

   นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
  นางสาวเมทิตา    ชัยมา   กรรมการ 

   นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย   กรรมการ 
  นางสาวสีวลี   ยืนยาว    กรรมการ 
   นางสาวสุธิตา   ศรียางนอก   กรรมการ 
   นางสาวปารณีย์   บัวแก้ว    กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   นายนิธิภัทร์    สร้อยเช้ือดี  ประธานกรรมการ 

   นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นางสาวนฤมล    รับส่ง   กรรมการ 
   นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา   กรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  เอี่ยมอุ้ย   กรรมการ 
    นางสาวพัชรินทร์  มุ่งเงิน     กรรมการ 
    นางสาวปาริฉัตร   อะโรคา    กรรมการ 
    นายจิรัฏฐ์   จิระเดชประไพ   กรรมการ 
    นางสาวณัฐชยา   ทองแดง   กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  นางสาวเจนจิรา   เพ็งจันทร์  ประธานกรรมการ 

  นางนลินพร    สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวจิรา        จ่ันเล็ก   กรรมการ 
  นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
  นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ   
  นายสุชาติ     รัตนเมธากูร  กรรมการ 
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  นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
  นางสาววิไลพรรณ   คงดี   กรรมการ 
  นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการ   
  นายชนินทร์    บัวแจ้ง   กรรมการ 
  นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
  นางสาวศิริมา    บุญสวัสด์ิ  กรรมการ 
  นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน  กรรมการ 
  นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการ 
  นายนพดล    คำพร   กรรมการ 

   นางสาวจินต์จุฑา   เกษร   กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ ์  กรรมการ 
  นางสาวสมฤดี  จันทะคร  กรรมการ 

   นายสราวุธ   รัตนนท์    กรรมการ   
  นางสาวสุมินญา   นอลา    กรรมการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    นายศราวุธ    คารมหวาน   ประธานกรรมการ 
    นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการ 
   นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
   นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
    นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
   นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
    นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร    กรรมการ 
    นางสาวอัยนา   สระแก้ว   กรรมการ 
 หน้าที่ 

1. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวิชาการสัญจรภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
2. จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 
3. นำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 

3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 

  นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก  กรรมการ  
นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการ 
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4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
    นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
    นางพัชรินทร์   มุ่งเงิน    กรรมการ 
    นายจิรัฏฐ์   จิระเดชประไพ   กรรมการ 

นายเจ๊ะกามา   สือนิ    กรรมการ 
นักพัฒนา     กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
    1.   จัดสถานท่ี ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ให้พร้อมรับการนำเสนองาน  

     กิจกรรมวิชาการสัญจร 
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
   นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข   กรรมการ 
   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น    กรรมการ 
   นายกำพล  จางจะ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
1. บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม 
2. อำนวยความสะดวกและติดต้ังเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ ณ หอประชุม

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนองานกิจกรรมวิชาการสัญจร 
   6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  ประธานกรรมการ 
นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายสราวุธ  รัตนนท์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
1. จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้     
การดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 
   ส่ัง   ณ   วันท่ี  10  มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 

    ( นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

กำหนดการกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 
ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันจันทรท่ี์ 20 มีนาคม 2566  
08.30 – 08.45 น.  คณะครูลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
08.45 – 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวิชาการสัญจร 

นำเสนอผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565  
09.00 – 09.15 น.   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
09.15 – 09.30 น.  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
09.30 – 10.00 น.  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10.00 – 10.15 น.   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.15 – 10.30 น.  - กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
10.30 – 10.45 น.  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10.45 – 11.00 น.  - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
11.00 – 11.15 น.  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
11.15 – 11.30 น.  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว 
11.30 – 11.50 น. คณะผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน  
11.50 – 12.00 น. ประธานกล่าวปิดงานกิจกรรมวิชาการสัญจร 
 

หมายเหตุ  การแต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่สูทสีดำ 
 

*********************************************************************************** 
 


