คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๐๗๖ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน W.T.S Platform (Credit Bank)
---------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้จัดทำการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อตอบสนอง
นโยบายทางด้านการศึกษาโดยมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๘
กำหนดให้การจัดการศึกษา มี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างเรียนเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
น.ส.จรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการ
น.ส.อัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมแข่งขันประกวดสื่อ
และนวัตกรรมการสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการดำเนินการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
น.ส. มณทิพย์
เจริญรอด
นางธัญญา สติภา
กรรมการ
น.ส. พิทธิดา
ปราโมทย์
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี กรรมการ
น.ส. ชลิตา
บุญรักษา
นางพัชรา
ไตรยวงศ์ กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์ กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์
สันตวงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

~๒ ~
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
น.ส.นงคราญ
คำลัยวงษ์ กรรมการ
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา
กรรมการ
นายศักรินทร์
ศรีตระกูล กรรมการ
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ กรรมการ
น.ส.จินต์จุฑา
เกษร
กรรมการ
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ
น.ส.กิตติมา
ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ
น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.วทันยา
ใจนันตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.สุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงาน
๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้คำปรึกษา กำกับติดตาม นิเทศ การดำเนินงาน
๓. คณะกรรมการวัดและประเมินผล
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
จันทะคร กรรมการ
น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี
กรรมการ
น.ส.วิไลวรรณ
เบอร์ดี
กรรมการ
น.ส.ศิริลักษณ์
อภิรมย์พฤกษา กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔. คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ
น.ส.พิทธิดา

ปราโมทย์

กรรมการ

น.ส.จีญาพัชญ์

แก้มทอง

กรรมการ

น.ส.ศศิตา

อยู่ยืน

กรรมการ

น.ส.อนุสรา

สุขสุคนธ์ กรรมการ

นายนพดล

คำพร

กรรมการ

นายนักขตฤกษ์

ภู่ระหงษ์

กรรมการ

นายศักรินทร์

ศรีตระกูล

กรรมการ

นายชนินทร์

บัวแจ้ง

กรรมการ

น.ส.กมลรัตน์

ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ

น.ส.ปรารถนา

รุ่งเรือง

กรรมการ

น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน

กรรมการ

น.ส.ญาณิศา

ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์

กรรมการ

น.ส.ณิชานันทน์
น.ส.เกศินี
น.ส.จุฑารัตน์
นายอรรถพล

ศรีโพธิ์อ่อน
จันทร์ครบ
เกาะหวาย
ยตะโคตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกา

น.ส.กนกภรณ์
น.ส.ณิชชา
น.ส.เมทิตา
น.ส.สมฤดี

โพธิ์เขียว
บุตรสีมาตร
ชัยมา
เจียรสกุลวงศ์

~๓ ~
น.ส.ปิยวรรณ

ฑิมัจฉา กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.วทันยา
ใจนันตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.สุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
๒. ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
๕. คณะกรรมการดูแลระบบ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
น.ส. จีระภา ชินภักดี กรรมการ
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์
กรรมการ
นางปัทมา
รัตนจำนงค์ กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กลุ กรรมการ
น.ส. นงคราญ
คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
น.ส. ประภาศิริ
อุทัยศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูและระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. คณะกรรมการประสานงานระดับชั้น
น.ส.จรรยา
ศรีแจ่ม ประธานกรรมการ
น.ส. ธนาภา แซ่เล้า
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นายวิทวัส
นิดสูงเนิน
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
น.ส. ชื่นกมล คงหอม
กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์
ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
น.ส.กิตติมา
ธรรมวิสทุ ธิ์
กรรมการ
น.ส. พรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
น.ส. ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
น.ส.วทันยา
ใจนันตา
กรรมการ
น.ส.เจนจิรา
เพ็งจันทร์
กรรมการ
น.ส. ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
น.ส. นงคราญ
คำลัยวงษ์
กรรมการ
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
กรรมการ
น.ส. ศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประชาสัมพันธ์และประสานงานระดับชั้นแต่ละระดับ

~๔ ~
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

~๕ ~

รายชื่อครูและวิชาที่เปิดสอน
กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายวิชา
วรรณคดีศึกษา

ชื่อครูผู้สอน
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาษาวรรณศิลป์
สมการและการแก้ปัญหา
Expression and Smart
Interview Techniques
เพิ่ ม คลั ง ศั พ ท์ ไป กั บ เท พ
( Learn English with
Greek Mythology)
Fundamental English
Say Hi Chinese
ท่องโลกจีน
ภาษาเกาหลีน่ารู้
ฝรั่งเศสแบบชิคชิค
ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น
เคมีพื้นฐาน

น.ส.ศศิตา
น.ส.พิทธิดา
น.ส.จีญาพัชญ์
น.ส.อนุสรา
นายนพดล

เคมีพอลิเมอร์
กลศาสตร์
วิทย์รอบตัว
ฟิสิกส์การเคลื่อนที่
math for physics
พฤกษศาสตร์
ศิลปะ
ลีลาภาษาท่านาฏศิลป์
สังคมศึกษาศาสนา มนต์ เสน่ ห์ แ ห่ ง ภู มิ ศ าสตร์
และวัฒนธรรม
ไทย
มนต์เสน่ห์แห่งยุโรป
สุขศึกษาและพลศึกษา โภชนศาสตร์
การงานอาชีพ
เกษตรและการเลี้ยงสัตว์

อยู่ยืน
ปราโมทย์
แก้มทอง
สุขสุคนธ์
คำพร

นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์

นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
น.ส.กมลรัตน์

ตระกูลสถิตย์มั่น

น.ส.ปรารถนา รุ่งเรือง
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
น.ส.เมทิตา ชัยมา
นายอรรถพล ยตะโคตร
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์
น.ส. ปิยวรรณ ฑิมัจฉา

