
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต   
ที่  091 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร    
----------------------------------------------------- 

  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรปรับลดเวลำและวันท ำงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ฉบับ 2 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนมอบหมำยงำนให้บุคลำกรในสังกัด
ปฏิบัติงำนที่บ้ำนตำมควำมเหมำะสม  และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  เช่น  ประชุมทำงไกล เป็นต้น โดยเปิด
เครื่องมือสื่อสำรเพ่ือให้สำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ  และให้ทุกหน่วยงำนจัดบุคลำกรสลับวันมำปฏิบัติงำน  ณ  
สถำนที่ท ำงำนจ ำนวน  50 %  ของบุคลำกรทั้งหมด  รวมกับผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน  และรำยงำนผลที่
ปฏิบัติในช่วงที่ไม่ได้มำปฏิบัติงำน  ณ  สถำนที่ท ำงำน  โดยค ำนึงถึงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของงำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นส ำคัญ  และก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนของบุคลำกรในสังกัดหมุนเวียนกันมำปฏิบัติงำนโดยอำศัย
อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช  2547  มำตรำ  27  
(1)  และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่  1626  /  2551  สั่ง  ณ  วันที่  22  ธันวำคม  
พ.ศ. 2551  เรื่องกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร  จึงแต่งตั้ง  ข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มำปฏิบัติรำชกำร ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
  1. น.ส.จินตนำ  ศรีสำรคำม    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยธรรมนูญ  สวนสุข     กรรมกำร 
  3. นำยสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี     กรรมกำร 
  4. น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์     กรรมกำร 
  5. นำงปำนทิพย์   สุขเกษม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำน แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ ดูแลให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นวันเสาร์ – 
อาทิตย์ 
1. นำยเพชร    สำระจันทร์  2. นำยนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี   
3. นำยภำคภูมิ    แก้วเย็น   4. นำงพัชรำ    ไตรยวงศ์   
5. น.ส.นฤมล    รับส่ง   6. นำยทินกร    พำนจันทร์   
7. น.ส. สุภิดำ    โลเกษ   8. น.ส.ลำวัลย์    คงแก้ว    
9. น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  10. น.ส.อมรรัตน์   มะลิงำม   
11. น.ส.อลิษำ    ไชยรินทร์  12. น.ส.อริสำ    แช่มชื่น    



 
 

13. น.ส.จิรำพร    เวียงชนก  14. นำยศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์   
15. นำยสุริยำ    ทรัพย์เฮง  16. นำยสิทธิชัย   มำโนชญ์กุล   
17. น.ส. นงครำญ   ค ำลัยวงษ์  18. น.ส.จีระภำ    ชินภักดี    
19. นำงเกษรำ    ก้องศักดิ์ศรี  20. น.ส.ปรำรถนำ   รุ่งเรือง 
21. นำงทิพย์จันทร์   หงษำ   22. น.ส.นิภำพรรณ   อดุลย์กิตติชัย   
23. น.ส.จิรำ    จั่นเล็ก   24. น.ส.จินต์จุฑำ   เกสร 
25. น.ส.กวินวัณณ์   กำฬดิษฐ์  26. น.ส.จันทรำ   ตระกูลเศรษฐสิริ   
27. น.ส.ญำณิศำ   ชำญกิจกรรณ์  28. น.ส.ศิริมำ    บุญสวัสดิ์ 
29. น.ส.วิมล    อภิเมธีกุล  30. นำงทัศนีย์    วงค์เขียว   
31. นำงจันทร์เพ็ญ   จันทร์ทอง  32. น.ส.วนิดำ    ตนภู    
33. นำยสมพร    โพธิ์ศรี   34. นำงสุภำภรณ์   ภู่ระหงษ์   
35. น.ส.ศศิตำ    อยู่ยืน   36. น.ส.อุษณีย์    อ่อนแท้    
37. น.ส.เกวลี    เงินศรีสุข  38. น.ส.รุ่งตะวัน   ทำโสต    
39. น.ส.ทวินันท์   ใสขำว   40. น..ส.วณิชชำ   อเนกวิชวิทยำ   
41. น.ส.ณิชำนันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  42. น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ    
43. น.ส.ศศิธร    เมืองมูล   44. น.ส.จุฑำรัตน์   เกำะหวำย   
45. น.ส.อัญชิสำ   เหมทำนนท์  46. น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ   
47. น.ส.ศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษำ  48. น.ส.ศิรำภร    นำบุญ    
49. น.ส.กุลยำ    บูรพำงกูร  50. น.ส.อำภำพร   ภิระบรรณ์   
51. นำยสัณห์    พินิจมณีรัตน์  52. นำงนวรัตน์    นำคเสนีย์   
53. น.ส.เมทิตำ    ชัยมำ   54. ว่ำที่ ร.ต.หญิงปริยำกร  งำมตรง   
55. นำยปวิตร    สมนึก   56. น.ส.อัญชนำ   แซ่จิว    
57. นำงบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์  58. นำงสุมิตรำ    สุวรรณธำดำ   
59. น.ส.วทันยำ   ใจนันตำ   60. น.ส.ณัฐวดี    โพธิจักร    
61. น.ส.พรทิวำ   สมเนตร์   62. น.ส.ชื่นกมล   คงหอม    
63. น.ส.ปรัชญำ   กำรรักษำ  64. นำยนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  . 
65. นำยณรงค์    หนูนำรี   66. นำยชัยวัฒน์   ผ่องสังข์    
67. นำยอติวรรตน์   พันธุวงศ์   
  
3. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 
1. นำยสมจิตร์    แพทย์รัตน์  2. นำยสุวิท    ปิ่นอมร    
3. น.ส.ปิยวรรณ    ฑิมัจฉำ   4. น.ส.กชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย    
5. นำยเกรียงศักดิ์   มะละกำ  6. นำยชนเมธี   ศรีษะเทือน   
7. นำงธัญญำ     สติภำ   8. น.ส.พนิดำ    ยอดรัก    
9. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์  10. น.ส.วลิัยภรณ์   ปิยะวงค์    



 
 

11. น.ส.พัชรำวัลย์   บุตรพรม  12. น.ส. พิกุลทำ   หงษ์ทอง   
13. น.ส.อนุสรำ     สุขสุคนธ์  14. นำยสมุฏฏ ์   ภำษำดี    
15. นำยเสถียร    บุญมหำสิทธิ์  16. นำยวรธรรม   หนูประดิษฐ์   
17. นำงปัทมำ    รัตนจ ำนง  18. น.ส.ธัญญำรัตน์   พิมสำ    
19. นำยสุชำติ    รัตนเมธกูร  20. นำยชนินทร์   บัวแจ้ง    
21. นำยศักรินทร์   ศรีตระกูล  22. นำยนพดล    ค ำพร    
23. นำยนักขัตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  24. นำงนลินพร    สมสมัย   
25. น.ส.อรวรรยำ  ภำคค ำ   26. น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น   
27. น.ส.วิไลพรรณ   คงดี   28. น.ส.สมฤดี    เจียรสกุลวงศ์ 
29. น.ส.เจนจิรำ   เพ็งจันทร์   30. น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
31. นำยศรำวุธ    คำรมหวำน  32. นำงอำภำภรณ์   อริวัน 
33. น.ส.พรทิพย์   นำคเกิด   34. น.ส.ธนิดำ    ไชยสุนทรกิตติ 
35. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนุชนำถ  สนำมไชย  36. น.ส.ภัทรนุช   ค ำดี 
37. น.ส.พิทธิดำ   ปรำโมทย ์  38. น.ส.สุนทรี   วีระปรีชำ 
39. น.ส.จีญำพัชญ์   แก้มทอง  40. น.ส.กิตติมำ   ธรรมวิสุทธิ ์
41. น.ส.อโนชำ    โปซิว   42. นำยจักรกฤษณ์  แก้วล ำหัด 
43. น.ส.มณทิพย์   เจริญรอด  44 น.ส.ฌัชชำ    ปัญญำเมำ 
45. น.ส.วชิรำภรณ์   สันตวงษ ์  46. น.ส.เมธำวี    สุขเจริญ 
47. น.ส.เกศินี    จันทร์ครบ  48. น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว 
49. น.ส.ณิชชำ    บุตรสีมำตร  50. นำงอรอนงค์  ชำญรอบ 
51. นำยสำธิต    แก้วศรีทศัน์  52. นำยศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ 
53. น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์   54. น.ส.ชลิตำ    บุญรักษำ 
55. นำยจักรกฤษณ์   ชัยปรำโมทย์  56. นำยอภิวัฒน์   บุญอ่อน    
57. นำยกิติศักดิ์   โฉมวิไล   58. นำยอรรถพล   ยตะโคตร   
59. น.ส.รัตยำ    ร่ำงกำยดี  60. น.ส.ทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล   
61. น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ   62. น.ส.อรวรรณ   พันธ์ภัครินทร์   
63. น.ส.สุทธิดำ   แซ่หล่อ   64. น.ส.จิตรลดำ   อินทรขุนทศ   
65. นำยวิทวัส    นิดสูงเนิน  66. ว่ำที ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง   
67. นำยสุมังครัตน์   โคตรรมณี  68. น.ส.พรวลี    สุขสะอำด   
69. น.ส.สมฤดี    เจียรสกุลวงศ ์  
หน้ำที่  ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มำปฏิบัติงำนในเวลำ 08.30 – 16.30 น. ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
 
 



 
 

3. คณะกรรมการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าที่ท างานปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20-29 
พฤษภาคม 2563 
1. นำยค ำนึง    บุญประเสริฐ  2. นำยสมศักดิ์   สวนสุข 
3. นำยธวัช     แจ่มแจ้ง  4. น.ส.ทัศนีย์     บุญประเสริฐ 
5.น.ส. ธัญญ์ฐิตำ  รุ่งสันธิติวงศ์  6. น.ส.อรณัท    รัตนอ ำภำ 
7. นำยสุพัฒน์ชัย   พงษ์เกสำ  8. น.ส.ณิชำ  แสงทอง 
9. น.ส.ทรงพร  อรุณรัมย์  10.นำยก ำพล  จำงจะ 
11. นำยวัชระ  เต๋งเจริญสุข  12. น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมจิต 
13.นำยธีรยุทธ    จันทร์หอม  14. นำงรจนำ    ศิวะพฤกษ์พงศ์   
15. นำงละออง     จันทร์หอม   16. นำงชุลีพร    บุตรศิริ  
17. นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง  18. นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ    
19. น.ส.สุขบัญญัติ   วงศ์ษำ      20 น.ส.บุญเรือน   บุตรศิริ   
21. น.ส.รัชณีย์    ไฝทอง     22. น.ส.ยุพำ    พิมสุวรรณ 
หน้ำที่  ให้มำปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมกลุ่มบริหำรงำนอย่ำงเคร่งครัด  
 
   ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  20   เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.  2563 
 
    สั่ง  ณ วันที่  20  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                                       
                                                    (นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม) 
                                               ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


