คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๑๙ / ๒๕๖๓๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
---------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ได้ดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ระบบสำนักงำน(My Office)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครูและบุคลำกร ในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
นำยสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธำนกรรมกำร
นำงปำนทิพย์
สุขเกษม
กรรมกำร
นำยสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี กรรมกำร
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ควบคุมดูแล ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.จิรำ
จั่นเล็ก
กรรมกำร
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมกำร
นำงธัญญำ
สติภำ
กรรมกำร
น.ส.ภัทรนุช คำดี
กรรมกำร
นำงนลินพร สมสมัย
กรรมกำร
น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี
กรรมกำร
น.ส.ชลิตำ
บุญรักษำ
กรรมกำร
นำงพัชรำ
ไตรยวงศ์
กรรมกำร
ว่ำที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง
กรรมกำร
น.ส.ธนิดำ
ไชยสุนทรกิตติ กรรมกำร
น.ส.สุนทรี
วีระปรีชำ
กรรมกำร
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร
น.ส.นงครำญ คำลัยวงษ์
กรรมกำร
น.ส.วทันยำ
ใจนันตำ
กรรมกำร
น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมกำร
น.ส.ณิชชำ
บุตรสีมำตร
กรรมกำร
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
กรรมกำร
น.ส.อัญชิสำ
เหมทำนนท์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
น.ส.ปิยวรรณ
ฑิมัจฉำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประชุมวำงแผน กำรดำเนินงำนกำรจัดอบรมระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้ดำเนินกำรเป็นไปตำมควำมเรียบร้อย

~๒ ~
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและสถานที่
น.ส.อำภำพร ภิระบรรณ์
ประธำนกรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด
กรรมกำร
นำงวันเพ็ญ
สุขสมพืช
กรรมกำร
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
นำยนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
น.ส.ศิริมำ
บุญสวัสดิ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
น.ส.นงครำญ คำลัยวงษ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดำเนินกำรจัดสถำนที่ เพื่อใช้ในกำรอบรม ในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องมัลติมีเดีย และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (๑๓๓ - ๑๓๖)
๒. จัดเตรียมอำหำรว่ำง สำหรับวิทยำกร และครูผู้เข้ำรับกำรอบรม
๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยสุวิท
ปิ่นอมร
ประธำนกรรมกำร
นำยปวิตร
สมนึก
กรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์ กรรมกำร
นำยภำคภูมิ แก้วเย็น
กรรมกำร
นำยสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมกำร
นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
นำยวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมกำร
นำยสุริยำ
ทรัพย์เฮง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ บันทึกภำพนิ่ง วีดิทัศน์ และประมวลภำพนิ่งเผยแพร่กิจกรรมทำงเว็บไซต์
๕. คณะกรรมการลงทะเบียน และจัดทารายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
น.ส.วทันยำ ใจนันตำ
ประธำนกรรมกำร
น.ส. ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร
น.สุนทรี
วีระปรีชำ
กรรมกำร
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
กรรมกำร
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉำ
กรรมกำร
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
น.ส.ณิชชำ
บุตรสีมำตร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ รวบรวมรำยชื่อครูผู้เข้ำรับกำรอบรม จัดทำรำยชื่อครูผู้เข้ำรับกำรอบรม และรับลงทะเบียนกำรอบรม
๖. คณะผู้เข้ารับการอบรมระบบสานักอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
กลุ่มที่ ๑ ห้องมัลติมีเดีย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
น.ส.ภัทรนุช คำดี
นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ์
น.ส.เกวลี
เงินศรีสุข
น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต
น.ส.อุษณีย์
อ่อนแท้
ว่ำที่ ร.ต.หญิงนุชนำถ สนำมไชย
น.ส.ทวินันท์ ใสขำว
นำยสมพร
โพธิ์ศรี
น.ส.จีญำพัชญ์ แก้มทอง
น.ส.พิทธิดำ ปรำโมทย์

~๓ ~
น.ส.อโนชำ
โปซิว
น.ส.สุนทรี
วีระปรีชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
นำงนลินพร สมสมัย
นำงทิพย์จันทร์ หงษำ
นำยสุชำติ
รัตนเมธำกูร
น.ส.อรวรรยำ ภำคคำ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มนั่
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
นำยชนินทร์ บัวแจ้ง
นำยนพดล
คำพร
น.ส.ปรำรถนำ รุ่งเรือง
น.ส.สมฤดี
จันทะคร
กลุ่มที่ ๒ ห้อง ๑๓๓
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
นำงธัญญำ
สติภำ
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
นำยชนเมธี
ศรีษะเทือน
น.ส.ลำวัลย์
คงแก้ว
น.ส.ณัฏฐณิชำ โมสันเทียะ
น.ส.พัชรำวัลย์ บุตรพรม
น.ส.จิรำพร
เวียงชนก
ว่ำที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง
นำยธีรพงษ์
มวำนนท์
นำยทศพร
โอภำโส
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ว่ำที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์
นำยชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
นำยอติวรรตน์ พันธุวงศ์

น.ส.กิตติมำ
น.ส.ศศิตำ

ธรรมวิสุทธิ์
อยู่ยืน

น.ส.นิภำพรรณ
นำงเกษรำ
น.ส.จิรำ
น.ส.กวินวัณณ์
น.ส.เจนจิรำ
น.ส.จันทรำ
น.ส.ญำณิศำ
นำยนักขตฤกษ์
น.ส.ศิริมำ
น.ส.จินต์จุฑำ
นำยศักรินทร์

อดุลย์กิตติชัย
ก้องศักดิ์ศรี
จั่นเล็ก
กำฬดิษฐ์
เพ็งจันทร์
ตระกูลเศรษฐสิริ
ชำญกิจกรรณ์
ภู่ระหงษ์
บุญสวัสดิ์
เกสร
ศรีตระกูล

นำยทินกร
น.ส.พิกุลทำ
นำยเกรียงศักดิ์
น.ส.อมรรัตน์
นำยศิรวิชญ์
น.ส.สุภิดำ
น.ส.อลิษำ
น.ส.อริสำ
น.ส.โสภิดำ
น.ส.อนุสรำ

พำนจันทร์
หงส์ทอง
มะละกำ
มะลิงำม
ประยูรวิวัฒน์
โลเกษ
ไชยรินทร์
แช่มชื่น
ไชยวรรณ
สุขสุคนธ์

นำยณรงค์
น.ส.พรวลี
นำยชิษณุ
น.ส.ธนำภำ

หนูนำรี
สุขสอำด
หนูแดง
แซ่เล้ำ

~๔ ~
กลุ่มที่ ๓ ห้อง ๑๓๔
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี
นำยปวิตร
สมนึก
นำงสุมิตรำ
สุวรรณธำดำ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
นำยกิติศักดิ์ โฉมวิไล
น.ส.พรทิวำ
สมเนตร์
ว่ำที่ ร.ต.หญิงปริยำกร งำมตรง
ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุทธิดำ แซ่หล่อ
น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
นำงพัชรำ
ไตรยวงศ์
นำยเพชร
สำระจันทร์
น.ส.นฤมล
รับส่ง
นำยนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
กลุ่มที่ ๔ ห้อง ๑๓๕
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์
น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท์
น.ส.ฌัชชำ
ปัญญำเมำ
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษำ
น.ส.อำภำพร ภิระบรรณ์
น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว
นำยจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด
น.ส.ศิรำภร
นำบุญ
นำยสมุฎฎิ์
ภำษำดี
น.ส.จีระภำ
ชินภักดี
นำยวรธรรม หนูประดิษฐ์

นำงบุญเยี่ยม
นำยอภิวัฒน์
น.ส.อัญชนำ
น.ส.วทันยำ
น.ส.ณัฐวดี
น.ส.ชื่นกมล
น.ส.วิไลวรรณ์
นำยอรรถพล
นำยวิทวัส
น.ส.จิตรลดำ

พิทักษ์วงศ์
บุญอ่อน
แซ่จิว
ใจนันตำ
โพธิจักร
คงหอม
รัตนะ
ยตะโคตร
นิดสูงเนิน
อินทรขุนทศ

นำยสมจิตร์
นำยสุวิท
น.ส.กชพรรณ
น.ส.ปิยวรรณ

แพทย์รัตน์
ปิ่นอมร
เอี่ยมอุ้ย
ฑิมัจฉำ

น.ส.วณิชชำ
น.ส.ศศิธร
น.ส.เยำวรัตนำ
น.ส.จุฑำรัตน์
น.ส.กุลยำ
น.ส.เมธำวี
น.ส.เกศินี
นำงอรอนงค์
น.ส.ณิชชำ
นำยภำคภูมิ
นำยเสถียร
น.ส.นงครำญ
นำยสิทธิชัย

อเนกวิธวิทยำ
เมืองมูล
พรรษำ
เกำะหวำย
บูรพำงกูร
สุขเจริญ
จันทร์ครบ
ชำญรอบ
บุตรสีมำตร
แก้วเย็น
บุญมหำสิทธิ์
คำลัยวงษ์
มำโนชญ์กุล

~๕ ~
น.ส.ประภำศิริ อุทัยศรี
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ

นำยสุริยำ

ทรัพย์เฮง

กลุ่มที่ ๕ ห้อง ๑๓๖
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
น.ส.ชลิตำ
บุญรักษำ
นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กุล
นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์
นำยสำธิต
แก้วศรีทัศน์
นำยสัณห์
พินิจมณีรัตน์
นำยศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
น.ส.เมทิตำ
ชัยมำ
น.ส.สุธิดำ
ด่ำนซ้ำย
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
น.ส.ธนิดำ
ไชยสุนทรกิตติ
นำงทัศนีย์
วงศ์เขียว
น.ส.พรทิพย์ นำคเกิด
นำยศรำวุธ
คำรมหวำน
นำงจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
นำงอำภำภรณ์ อริวัน
น.ส.วิมล
อภิเมธีกุล
เจ้ำหน้ำที่และธุรกำร
นำยทรงพร
อรุณรัมย์
นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ
น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมจิต
น.ส.อรณัท
รัตนอำภำ
น.ส.ธัญญ์ฐิตำ เยำวยอด
นำงวันเพ็ญ
สุขสมพืช
หน้าที่ เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ในวันที่ ๒๖ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลำ ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.
๗. คณะกรรมการจัดทาเกียรติบัตร
น.ส. นงครำญ คำลัยวงษ์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.ประภำศิริ อุทัยศรี
กรรมกำร
นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ
กรรมกำร
นำยสิทธิชัย
มำโนชญ์กุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการประเมินผล
น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท์ ประธำนกรรมกำร
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร
น.ส. สุนทรี
วีระปรีชำ
กรรมกำร
น.ส.ณิชำนันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมกำร
น.ส. วทันยำ ใจนันตำ
กรรมกำร
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ จัดทำเครื่องมือเพื่อประเมินผลกำรอบรม สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

~๖ ~
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนใน
ทุกๆ ด้ำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยแห่งกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นำยสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

