
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๒๓๙ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง  การติดตามความกาวหนาการพฒันางานวิจัยในช้ันเรียน 

…………………………………. 

 ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ไดกําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       เรื่อง   การติดตามความกาวหนาการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

แกบุคลากรในโรงเรียน  ในวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖    เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความ

เรียบรอยและบังเกิดผลดี  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแตงต้ังคณะกรรมการดังตอไปน้ี 
 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ                ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ  กรรมการ 

นางทองกราว เสนาขันธ  กรรมการ 

นายเพิ่มศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ  กรรมการ        

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท           กรรมการและเลขานุการ 

นายสมยศ            แมนสงวน           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  อํานวยการ  วางแผน  ประสานงาน   ใหการพฒันาบุคลากร   เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน     

นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท          ประธานกรรมการ 

นายสมยศ  แมนสงวน    รองประธานกรรมการ        

นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  รองประธานกรรมการ 

นางแสนสุข       คําแกว    กรรมการ    

นางกาญจนา     สินวิชัย   กรรมการ 

น.ส.มณทพิย  เจริญรอด  กรรมการ    

นางลําพอง  พูลเพิม่   กรรมการ 

นายณรงค          หนูนาร ี   กรรมการ          

นางนวรัตน  นาคะเสนียกลุ  กรรมการ 

น.ส.ลักษณา  อังกาบสี           กรรมการ 



๒ 

น.ส.นิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย  กรรมการ 

นายนิพนธ  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ  

น.ส.ศิรพิร  โกมารกุล  กรรมการ 

นางพัชรี        ระมาตร   กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.วราล ี  สินธุวา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี     วางแผนและดําเนินการเพือ่ใหงานสําเร็จลลุวงไปดวยดี 

 

๓.  คณะกรรมการฝายเชิญวิทยากร และจัดทําเอกสาร 

   นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ประธานกรรมการ 

นางพัชรี       ระมาตร  รองประธานกรรมการ 

น.ส.วราล ี สินธุวา  กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ วงศคําจันทร      กรรมการ 

น.ส.พรสุดา มินสําโรง กรรมการ น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  กรรมการ 

น.ส.วิไลรักษ กระลาม  กรรมการ น.ส.จันทิมา สุระเกตุ  กรรมการ 

น.ส.รัชณีย ไฝทอง  กรรมการ  

  น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี     ๑. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร  และผูเกี่ยวของ 

๒. จัดทําเอกสาร, ประกอบการอบรมใหเรียบรอยและเพียงพอ 

๒. จัดเตรียมวัสดุอปุกรณใหพรอมสําหรบัการจัดกจิกรรม 

    ๓. รวบรวมเอกสาร  จัดทําเปนรูปเลมเพือ่รายงานผลการดําเนินการแกฝายบริหาร  และ    

หนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ 

 

๔. คณะกรรมการการเงิน/รับลงทะเบียน/จัดของท่ีระลึก 

   นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข  ประธานกรรมการ 

   นางทัศนีย วงคเขียว  รองประธานกรรมการ 

น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ วงศคําจันทร      กรรมการ 

น.ส.พรสุดา มินสําโรง กรรมการ น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  กรรมการ 

น.ส.วิไลรักษ กระลาม  กรรมการ น.ส.จันทิมา สุระเกตุ  กรรมการ

   น.ส.วราล ี สินธุวา  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. จัดทําเอกสารรายช่ือครูและบุคลากร/รบัลงทะเบียน 

  ๒. จัดของทีร่ะลกึมอบวิทยากร 

๓. จัดทําบญัชีรับ-จายเงิน 



 

๓ 

๕. คณะกรรมการฝายสถานท่ี 

นางทองกราว เสนาขันธ ประธานกรรมการ 

นายสมศักด์ิ  สวนสุข  กรรมการ 

นักการภารโรง   กรรมการ 

นายเล็ก  สินวิชัย           กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. จัดสถานทีเ่พื่อการอบรม และสถานทีท่ี่เกี่ยวของใหเรียบรอยเหมาะสมในการใชงาน 

๒. จัดทําตัวอักษร   
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

“ เรื่อง การติดตามความกาวหนาการพัฒนาการงานวิจัยในชั้นเรียน ”    

วันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต” 
 

๖.คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

   นายสมยศ แมนสงวน ประธานกรรมการ 

   นายสุวิท ปนอมร     รองประธานกรรมการ 

นายธรัตน บัลลังคโพธ์ิ กรรมการ นายสมุฏฏ์ิ ภาษาดี  กรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายภาคภูมิ แกวเย็น  กรรมการ 

นายวัชระ เตงเจรญิสุข กรรมการ นายกําพล จางจะ  กรรมการ 

   นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ๑.  เตรียมอุปกรณโสต และคอมพิวเตอร  ใหพรอมสําหรับใชในการอบรม 

๒.  ดูแลอํานวยความสะดวก ในการใชอปุกรณโสตฯ ขณะดําเนินการอบรม 

๓.  ถายภาพกิจกรรมเพื่อรายงานการดําเนินงาน 

๔. จัดทําเกียรติบัตรใหผูเขารับการอบรมทุกคน 
 

 

๗.คณะกรรมการฝายสวัสดิการอาหารและเครื่องด่ืม 

   น.ส.ศิรพิร โกมารกุล  ประธานกรรมการ 

น.ส.ทัศนีย บุญประเสริฐ กรรมการ นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการน.ส.

วัลยดี พิทักษวงศโยธิน กรรมการ 

   น.ส.ธัญญารัตน พิมสา    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   จัดอาหารเครือ่งด่ืมสําหรับผูเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมใหเพียงพอเหมาะสม 



 

๔ 

๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

น.ส.จุฬาลักษณ วงศคําจันทร  ประธานกรรมการ 

น.ส.พรสุดา  มินสําโรง  กรรมการ 

น.ส.เยาวรัตนา พรรษา   กรรมการ 

น.ส.วราล ี  สินธุวา   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑.  จัดทําเครื่องมือ  เกบ็ขอมลู  และแจกใหผูเขารับการอบรม 

๒.  ประมวลผลแบบสํารวจ  และรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นแกฝายบริหาร 
 

ใหครูผูสอนของโรงเรียนทุกคนเขารวมการอบรมพฒันาบุคลากร ตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกลาว    
 

ทั้งน้ี   ต้ังแตวันที่    ๓๑   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖    
 

สั่ง   ณ   ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖    

 

 
(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การติดตามความกาวหนาการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

 

ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นางวรรณี บุญประเสริฐ   

๒. นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ   

๓. นางสุนิดา เดชะทัตตานนท   

๔. นางทองกราว เสนาขันธ   

๕. น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ   

๖. นางทัศนีย วงคเขียว   

๗ น.ส.อรสา ชาติรัมย   

๘. น.ส.จุฬาลักษณ วงศคําจันทร   

๙. นางแสนสุข คําแกว   

๑๐ นายอาทิตย โสตถิรัตนพันธ   

๑๑ นางพิมพสุภัค บุบผา   

๑๒ น.ส.ภัทรนุช คําดี   

๑๓ นางสุภาภรณ ภูระหงษ   

๑๔ น.ส.เกวล ี บุญบา   

๑๕ น.ส.รุงตะวัน ทาโสต   

๑๖ นายสมพร โพธ์ิศรี   

๑๗ นายอภิชาติ จุนหัวโทน   

๑๘ นางกาญจนา สินวิชัย   

๑๙ นายเล็ก สินวิชัย   

๒๐ นายอุตสาห สังขรัตน   

๒๑ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน   

๒๒ น.ส.อนุศรา บุญหลิม   

๒๓ น.ส.ปทุม โศภาคท ี   

๒๔ น.ส.พนิดา ยอดรัก   

๒๕ นางธนภร เนตรสวาง   

๒๖ น.ส.พิชชาพร บุญยืน   

๒๗ น.ส.นิตติกา แสงสวัสด์ิ   



๒๘ นายทินกร พานจันทร   

ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๙ นายเศรษฐโสรช ช่ืนอารมย   

๓๐ วาที่ รต.หญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน   

๓๑ น.ส.วิไลรักษ กระลาม   

๓๒ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม   

๓๓ น.ส.พรสุดา มินสําโรง   

๓๔ น.ส.มณทพิย เจริญรอด   

๓๕ นายสมยศ แมนสงวน   

๓๖ นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข   

๓๗ นางพัชร ี ระมาตร   

๓๘ น.ส.ศิรพิร โกมารกุล   

๓๙ นายปุย คงอุไร   

๔๐ นายสุเนตร ศรีใหญ   

๔๑ น.ส.พอพิศ แกวคูณ   

๔๒ น.ส.ฌัชชา ปญญาเมา   

๔๓ น.ส.วชิราภรณ สันตวงษ   

๔๔ น.ส.วณิชชา เอนกวิชวิทยา   

๔๕ น.ส.เยาวรัตนา พรรษา   

๔๖ น.ส.วราล ี สินธุวา   

๔๗ นางพจมาน ชีววัฒนา   

๔๘ น.ส.พรรนิภา สีลาโส   

๔๙ น.ส.ศิราภร นาบุญ   

๕๐ นางลําพอง พูลเพิม่   

๕๑ นางกาญจนา ศิริมหา   

๕๒ นางอุษณีษ อึ้งวฑูรสถิตย   

๕๓ น.ส.วันนภา สายพิมพิน   

๕๔ นายมนตร ี สุขสวัสด์ิ   

๕๕ น.ส.อญัชล ี เขมะประภา   

๕๖ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา   

๕๗ นายปวิตร สมนึก   

๕๘ นายพิราม ภูมิวิชิต   



๕๙ นายอภิวัฒน บุญออน   

ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๖๐ นางวราภรณ สัตยมาภากร   

๖๑ นางบุญเย่ียม พิทักษวงค   

๖๒ น.ส.สุกัญญา ซาชิโย   

๖๓ นายอนุชา คําแดง   

๖๔ น.ส.รัตยา รางกายดี   

๖๕ นายณรงค หนูนาร ี   

๖๖ นายเพิ่มศักด์ิ พูลสวัสด์ิ   

๖๗ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ   

๖๘ นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย   

๖๙ นางพรพรรณ ยวดย่ิง   

๗๐ นางวราภรณ แกวเชาวรัมย   

๗๑ นางปภาดา ทรัพยสรลั   

๗๒ นายนิพล ทรัพยสรลั   

๗๓ น.ส.นิภาพรรณ อดุลยกิตติชัย   

๗๔ นางโสภา พงศเทพปูถัมภ   

๗๕ น.ส.เสาวนีย จิรสุทธ์ิตระกูล   

๗๖ นางเกษรา กองศักด์ิศร ี   

๗๗ นางนลินพร สมสมัย   

๗๘ นางจุฑามาศ วานิชชัง   

๗๙ นางชนิสรางค ปรากฏช่ือ   

๘๐ น.ส.จิรา จั่นเล็ก   

๘๑ นางทิพยจันทร หงษา   

๘๒ น.ส.อุษา นะแนงนอย   

๘๓ น.ส.ภรณกมนส ดวงสุวรรณ   

๘๔ น.ส.อรวรรยา ภาคคํา   

๘๕ น.ส.ภาชินี ศรีรัตนปญญะ   

๘๖ น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ   

๘๗ นายสุชาติ รัตนเมธากรู   

๘๘ นางนวรัตน นาคะเสนียกลุ   

๘๙ นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย   



 
 

ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙๐ นางณัฏฐธยาน สน่ันไหว   

๙๑ นายอุสาห เพชรประพันธ   

๙๒ น.ส.ภัทรนันท แดนวงศ   

๙๓ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา   

๙๔ นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย   

๙๕ นายสาธิต แกวศรีทัศน   

๙๖ น.ส.ลักษณา อังกาบส ี   

๙๗ นายเพชร สาระจันทร   

๙๘ นายประมวล เนตรสวาง   

๙๙ นายสมจิตร แพทยรัตน   

๑๐๐ นายสุวิท ปนอมร   

๑๐๑ น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล   

๑๐๒ น.ส.นงพร จูพิชญ   

๑๐๓ นายศุภกิจ หนองหัวลิง   

๑๐๔ นายธรัตน บัลลังคโพธ์ิ   

๑๐๕ น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ   

๑๐๖ น.ส.สารฤทธ์ิ โพธิราช   

๑๐๗ น.ส.อรอนงค จิระกุล   

๑๐๘ นายสมุฏฏ์ิ ภาษาดี   

๑๐๙ น.ส.ธัญญารัตน พิมสา   

๑๑๐ น.ส.เสาวลกัษณ สันติธรรมเมธี   

๑๑๑ นายภาคภูมิ แกวเย็น   

๑๑๒ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง   

๑๑๓ น.ส.มีนา โอษฐงาม   

๑๑๔ นายสิทธิชัย มาโนชญกุล   

๑๑๕ น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ   

๑๑๖ น.ส.จันทิมา สุรเกตุ   

     

     

     



 


