
 
ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่    319  / 2557 
เร่ือง   แตง่ตัง้ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ปฎิบติัหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำน 

******************************** 
  เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศกึษำ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ด ำเนนิไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล โดยอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 27 วรรค 1 แหง่พระรำชบญัญติัระเบียบข้ำรำชกำรครูและบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำ พ.ศ.2547 จงึขอแตง่ตัง้ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ปฎิบติัหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำน ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  น.ส.เยำวรัตนำ        พรรษำ       ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2.  น.ส.จฬุำลกัษณ์        วงศ์ค ำจนัทร์  ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 3.  นำยวฒิุพงษ์             แสนรังค์       ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร/วดัผล
 4.  นำยไพโรจน์             อินต๊ะภำ       ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ หวัหน้ำระดบั ม.3/ 

              หวัหน้ำงำนคณุธรรม 
5.  น.ส.อินทิรำ             จัน่โต       ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
6.  น.ส.กวินวณัณ์          กำฬดิษฐ์       ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
7.  นำยรัชกฤต             ภูธนคณุำวฒิุ  ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ งำนห้องสมดุ 
8.  น.ส.กมลรัตน์            ตระกลูสถิตย์มัน่  ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร/ 

              งำนประกนัคณุภำพ 
9.  น.ส.มลิวรรณ           ไชยรักษ์      ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ ประชำสมัพนัธ์ 
10. วำ่ที่ ร.ต.ศกิุจ           เซียะสวสัด์ิ      ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรบคุคล/ 

              งำนรักษำดินแดนฯ 
11. น.ส.ศศิธร           เมืองมลู      ต ำแหนง่ ครูผู้ชว่ย         ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรงบประมำณ/ 

              งำนบญัช ี
12. นำยภำคภูมิ             แก้วเย็น      ต ำแหนง่ พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ งำนเทคโนโลยี 
13. น.ส.เสำวลกัษณ์       สนัติธรรมเมธี  ต ำแหนง่ พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ งำนพยำบำล 
14. น.ส.ภำนมุำศ           ชำติทองแดง   ต ำแหนง่ พนกังำนรำชกำร  ปฎิบติัหน้ำที่ งำนแผนงำน 
15. น.ส.สุกญัญำ            ชำซิโย      ต ำแหนง่ พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ ส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 
16. วำ่ที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชกูะวิโรจน ์  ต ำแหนง่ พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ นกัศกึษำวิชำทหำร 
17.  นำยทินกร             พำนจนัทร์  ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร  ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรบคุคล 
18. นำยสมพร             โพธ์ิศรี      ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร  ปฎิบติัหน้ำที่ ห้องสมดุ 
19. น.ส.มีนำ              โอษฐงำม     ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
20. นำยสิทธิชยั             มำโนชญ์กลุ  ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร  ปฎิบติัหน้ำที่ งำนเทคโนโลยี/เกียรติบตัร  
21. น.ส.ธัญญำรัตน์       พิมสำ  ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ งำนทะเบียนและวดัผล 
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22. น.ส.พรรนิภำ           สีลำโส  ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร  ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
23. น.ส.มวำรี           ใจชพูนัธ์  ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรบคุคล 
24. น.ส.ศิรำภร           นำบญุ        ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
25. นำยสำธิต           แก้วศรีทศัน ์ ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรบคุคล/                  

                                                                                     กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
26. น.ส.รัตยำ           ร่ำงกำยดี     ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ ห้องอำเซียน 
27. นำยเศรษฐ์โสรช      ชื่นอำรมย์    ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรงบประมำณ/ 
        งำนบญัช ี
28. นำงสมรักษ์             จนัทร์สวุรรณ์  ต ำแหนง่พนกังำนรำชกำร ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
29. น.ส.วิไลรักษ์            กระลำม  ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง     ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
30. น.ส.จำรุวรรณ          จนัทะรำม   ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง       ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
31. นำงธนภร            เนตรสวำ่ง  ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง  ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรบคุคล 
32. นำงพจมำน            ชีววฒันำ   ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง     ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
33. น.ส.พรสุดำ             มินส ำโรง    ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง   ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
34. นำยเพ่ิมศกัด์ิ            พลูสวสัด์ิ   ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง  ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรบคุคล/ฟตุซอล/

       งำนอำคำรสถำนที ่
35. นำงพิมพ์สภุคั           บบุผำ      ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง    ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
36. นำงแสนสุข            ค ำแก้ว     ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง    ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
37. นำงจฑุำมำศ           วำนิชชงั    ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง     ปฎิบติัหน้ำที่ งำนพยำบำล 
38. น.ส.กลุยำ               บรูพำงกรู  ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง      ปฎิบติัหน้ำที่ งำนพยำบำล 
39. น.ส.จิตรลดำ           อินทรขนุทศ  ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง      ปฎิบติัหน้ำที่ งำนห้องสมดุ 
40. นำงพชัรี           ระมำตร์    ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง    ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
41. น.ส.เสำวนีย์            จิระสุทธ์ิตระกลู  ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง     ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
42.น.ส.สุทธิดำ           แซห่ล่อ     ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง     ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรงบประมำณ/ 
                                                                               ส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 
43.น.ส.ปรัชญำ           กำรรักษำ   ต ำแหนง่ ครูอตัรำจ้ำง     ปฎิบติัหน้ำที่ กลุ่มบริหำรทัว่ไป 

 
 ขอให้ผู้ ได้รับกำรแตง่ตัง้ ปฎิบติัหน้ำที่ด้วยควำมมุง่มัน่ตัง้ใจให้เป็นผลดีตอ่ทำงรำชกำร 
  สัง่ ณ วนัที่   27   เดือน  ตลุำคม  พ.ศ. 2557 

                            
     (นำงวรรณี  บญุประเสริฐ) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 
 


