
 

 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
ที่ 193 / 2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบญัชแีละพัสดุของโรงเรียน 
***************************** 

  ด้วยกลุ่มบริหำรงบประมำณ    ได้ก ำหนดด ำเนินโครงกำรพฒันำบุคลกำร อบรมเจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต เพื่อให้บคุลำกรผู้ปฎิบัตงิำนด้ำนกำรเงิน บญัชี และพัสดุ
ของสถำนศึกษำ   มีกำรพัฒนำวิธีกำรปฎิบัติงำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ  ในวันเสำร์ที่  9  กรกฎำคม  2559  
ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 3D Tutor On Demand และห้อง 136  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมนโยบำยของโรงเรียนด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพบังเกิดผลประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอำศยั อ ำนำจตำม
มำตรำ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครูและ  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547  จึงแตง่ตั้ง
คณะด ำเนินงำนดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
นำงวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  รองประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  กรรมกำร 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ใหค้ ำปรึกษำแนะน ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบังเกิดผลด ี

2.  คณะผู้เข้าอบรม 
น.ส.เกวล ี เงินศรีสขุ                         น.ส.รุ่งตะวัน  ทำโสต 
นำยวุฒิพงษ ์ แสนรังค ์  นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ 
ว่ำที่ร้อยตรีหญงินุชนำถ  สนำมไชย น.ส.พิทธิดำ  ปรำโมทย ์
นำยสมพร  โพธ์ิศรี   น.ส.วรำลี   สินธุวำ 
น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  น.ส.ศศิธร  เมืองมูล 
น.ส.เมธำว ี สุขเจริญ   น.ส.จุฑำรัตน์  เกำะหวำย 
น.ส.กุลยำ  บูรพำงกูร   น.ส.อัญชิสำ  เหมทำนนท์ 
น.ส.อนุศรำ    บุญหลิม   น.ส.พนิดำ  ยอดรัก 
นำงธัญญำ  สติภำ   น.ส.มลิวรรณ  ไชยรักษ ์
ว่ำที่ร.ต.ศภุกิจ  เซียะสวสัดิ ์  น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค ์
นำยทินกร  พำนจันทร์   น.ส.สุภิดำ  โลเกษ 
นำงวรำภรณ์  สัตยมำภำกร  นำงบุญเยีย่ม  พิทักษ์วงค ์
น.ส.อัญชนำ  แซ่จิว   น.ส.รัตยำ  ร่ำงกำยด ี
น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  น.ส.วทันยำ  ใจนันตำ 
นำยสุมังครัตน์  โคตรรมณี  ว่ำที่ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง 
น.ส.ชลิตำ   บุญรักษำ   นำยจักรกฤษณ์   ชัยปรำโมทย ์
น.ส.เมทิตำ  ชัยมำ   นำยสำธติ  แก้วศรีทัศน์ 
 
 
 



-2- 
น.ส.สุกัญญำ   มหำฤทธิ ์  นำยสุชำต ิ  รัตนเมธำกูร 
น.ส.กวินวัณณ์  กำฬดษิฐ ์  น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน 
น.ส.เจนจิรำ  เพ็งจันทร์  น.ส.วิไลพรรณ  คงด ี
น.ส.นงพร   จู่พิชญ์   นำยศุภกิจ   หนองหัวลงิ 
น.ส.จีระภำ  ชินภักด ี   นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง 
ว่ำที่ร้อยตรีหญงิก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์ นำยเศรษฐโ์สรช  ชื่นอำรมณ์ 
น.ส.จิตรลดำ  อินทรขุนทศ  นำยรัชกฤต ภูธนคณำวฒุ ิ
น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด 

  หน้าที ่ เข้ำรับกำรอบรม ตำมวันและเวลำดงักล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมกำร 
นำงบุญเยีย่ม  พิทักษ์วงศ ์  กรรมกำร 
นำงกุณฑล ี  เจษฎำวัลย ์  กรรมกำร 
น.ส.ทัศนีย ์  บุญประเสริฐ  กรรมกำร 

  หน้าที ่ 1.  ประสำนงำนขั้นตอนกำรจัดงำน , เงินคำ่อำหำร , ค่ำวิทยำกร 
   2.  จดัเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันให้ผูเ้ข้ำรับอบรม 
 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
นำยสุวิท  ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 
นำยสมุฎฎิ ์  ภำษำด ี   กรรมกำร 
นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 
นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ 1.  บันทึกภำพกิจกรรม 
   2.  จดัท ำข้อควำมตัวหนังสือหน้ำห้อง 3D Tutor On Demand และห้อง136 
   3.  เตรียมควำมพร้อม ดแูลควำมเรียบร้อยและอ ำนวยควำมสะดวก ห้อง 3D Tutor On  
                                    Demand และห้อง136 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบญัชีและพสัดุของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    

วันเสำรท์ี่  9  กรกฎำคม  2559     
ณ ห้อง 3D Tutor On Demand และห้อง 136  

 
5. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบตัร 

นำยสุวิท  ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 
นำยสิทธิชยั  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 

  หน้าที ่ 1.  จดัท ำเกียรตบิัตรใหแ้ก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
   2.  เสนอให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำม 
 
 
 
 
 
 



 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

น.ส.พนิดำ  ยอดรัก   ประธำนกรรมกำร 
น.ส.เมธำว ี  สุขเจริญ   กรรมกำร 
น.ส.จีรำพร  เฉลิมพันธ ์  กรรมกำร 

  หน้าที ่ 1.  ด ำเนินกำรประเมินผลกิจกรรม สรุปผลและรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรและเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องทรำบ 
  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่24  มิถุนำยน   2559 
 
   สั่ง  ณ  วันที่ 24  มิถุนำยน   2559 
 
 
      (นำงวรรณี  บุญประเสริฐ) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
 
 


