
 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่ ๑๑๓/๒๕๕๔  

เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

...................................... 
 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลดียิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗(๑)  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงยกเลิกคําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที ่
๑๖๒/๒๕๕๒  สั่ง ณ วันที ่๑๘ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  และแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้

๑. นางแสนสุข คําแก้ว   วุฒ ิกศ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน  ๕๐,๔๑๐ บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒. นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ ์  วุฒ ิศษ.บ. ตําแหน่งงครู  วิทยฐานะชาํนาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน  ๒๔,๖๙๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓.  นางสาวภัทรนชุ   คําด ี  วุฒิ  ศศ.บ. ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๒๖,๗๑๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๔. นางกาญจนา สินวชิยั    วุฒ ิพบ.ม.    ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน ๔๓,๘๔๐ บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๕. น.ส.สุวรรณ ี พิริยะประทาน วุฒิ  วท.บ. ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๒๖,๗๑๐  บาท            
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๖. นางปุญยนชุ เอกศิริ  วุฒิ  กศ.ม.   ตําแหน่งครู   
รับเงินเดือนอันดับ  คศ.๑   ข้ัน   ๑๖,๖๕๐ บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๗. น.ส.มณทิพย ์เจริญรอด   วุฒ ิศษ.ม.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน ๓๓,๔๔๐ บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๘. นางพจมาน ชีววัฒนา   วุฒิ  ค.ม. ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน   ๔๔,๕๓๐ บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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๙. น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ ์  วุฒิ   วท.ม. ตําแหน่งครู 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑    ข้ัน  ๑๑,๖๕๐ บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๑๐. น.ส.อัญชลี   เขมะประภา  วุฒิ กศ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๖,๐๒๐  บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑๑.นางลาํพอง พูลเพิ่ม  วุฒ ิกศ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๖,๐๒๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

๑๒. นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  วุฒ ิค.บ.  ตําแหน่งครู 
รับเงินเดือนอันดับ  คศ.๑   ข้ัน   ๑๑,๖๕๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

๑๓. นายณรงค ์ หนูนารี  วุฒิ กศ.บ. ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ  คศ.๒    ข้ัน   ๓๓,๙๕๐ บาท 
เป็นหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๔. .นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย วุฒ ิกศ.ม. ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๖,๐๒๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๕. นายคํานวณ  ยงประเดิม  วุฒ ิค.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๖,๐๒๐  บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

๑๖.นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์ วุฒิ  ค.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ  คศ.๒    ข้ัน   ๓๓,๙๕๐ บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

๑๗. น.ส.นงพร  จู่พิชญ์   วฒุ ิค.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๕,๖๗๐  บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๑๘. นายสมจิตร์ แพทย์รัตน ์ วุฒ ิค.บ.   ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน  ๒๘,๒๗๐   บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๑๙. น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช  วุฒิ  บธ.ม.  ตําแหน่งครู 
รับเงินเดือนอันดับ   คศ.๑  ข้ัน  ๑๗,๐๕๐ บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๒๐. น.ส.อุษา  นะแนง่น้อย   วุฒ ิศษ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน  ๔๐,๓๑๐  บาท 
เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
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๒๑.นางนลินพร สมสมัย  วุฒ ิ ศษ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒   ข้ัน  ๒๑,๙๓๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๒๒.นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี วุฒิ  ศศ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ    คศ..๒  ข้ัน ๒๕,๑๙๐. บาท 
เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๒๓. นายพิราม  ภูมิวิชติ    วุฒ ิกศ.บ. ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๖,๐๒๐  บาท 
เป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๔. นายเพิ่มศักดิ ์พูลสวัสดิ ์  วุฒ ิกศ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒    ข้ัน ๓๖,๐๒๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๕. น.ส.พนัทิพา หิงสุวรรณ   วุฒ ิวท.ม.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน ๔๖,๒๒๐   บาท 
เป็นรองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๖. น.ส.เสาวนีย ์จิระสุทธิ์ตระกูล  วุฒ ิศศ.บ.  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓   ข้ัน ๔๖,๒๒๐  บาท 
เป็นรองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

หน้าที ่     ๑. ดําเนินงานทางวชิาการดา้นตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการ บริหารจัดการตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศกึษาของ   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. บริหารจัดการภายในองค์กรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. บริหารงานบุคคลภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการโดย

ความเห็นชอบของผู้อํานวยการโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๙   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๙  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

 

(นายพชิยนันท์  สารพานชิ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 

 

 


