
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ท่ี ๒๐๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
__________________________ 

 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 
๒๕๖๕ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา  ๒๗  (๑)  จึงอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการตามวัน  ดังกล่าว และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ดังรายชื่อ
ต่อไปนี ้

๑ นายสันติพงศ ์ ชินประดิษฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

๒ นยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๓ นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๔ นางสาวจินต์จุฑา  เกษร ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๕ นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๖ นางสาววทันยา ใจนันตา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๗ นางสาวทพิวรรณ โล่กิตตธิรกุล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๘ นายศักรินทร ์ ศรีตระกูล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๙ นางสาวโสภา สุขนิยม ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๐ นางสาวเกศิน ี จันทร์ครบ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๑ นางสาวกนกภรณ ์ โพธิ์เขียว ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๒ นายจักรกฤษณ ์ แก้วลำหัด ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๓ นางปัทมา รัตนจำนงค ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๔ นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๕ นายสุริยา ทรัพย์เฮง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๖ นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๗ นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๑๘ นายนพดล คำพร ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 



 
 

๒ 

๑๙ นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๒๐ นางสาววราล ี สินธุวา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๒๑ นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๒๒ นายสราวุธ รัตนนท ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๒๓ นางสาวศยามล ดีวิลัย ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๒๔ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

๒๕ นายคำนึง บุญประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 

๒๖ นายกฤติเดช ขาวประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 
 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๗ - ๓๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๑     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   
                                                          
 
 

(นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓ 

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการปกีารศึกษา ๒๕๖๕  
“นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”  

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ จังหวัดพะเยา 

๑ เด็กชายอินทัช เอี่ยมละออ ม.2/6 
๒ เด็กชายธาดาพงศ ์ มีทรัพย ์ ม.2/6 
๓ เด็กชายวรีภัทร ไกรนอก ม.2/6 
๔ เด็กชายสิทธินนท ์ ดาศร ี ม.3/1 
๕ เด็กชายปัณณทัต ปานชูเชิด ม.3/1 
๖ เด็กชายปาณัทพงษ์ แสนเดช ม.3/1 
๗ เด็กชายธนากฤช ธนนรัฐเดช ม.3/10 
๘ นางสาวศริภัสสร บุษปะบุตร ม.4/1 

๙ นางสาวปิยะฉัตร ระโส ม.4/5 

๑๐ นางสาวกิ่งประยงค ์ รุ่งฟ้างาม ม.4/5 
๑๑ นายวรกฤต สมศร ี ม.4/5 
๑๒ นายทีป์ภพ ทันตาหะ ม.4/5 
๑๓ นายกฤตภาส เหมรักษ์ ม.4/6 
๑๔ นายอชิตพล กระจ่างจันทร ์ ม.5/3 
๑๕ นางสาวรัชพร แก่นเมือง ม.5/3 
๑๖ นายณัฐชนน ทองคำธรรมชาต ิ ม.5/4 
๑๗ นายวัธนพทัธิ ์ พิศาลสรกิจ ม.5/12 
๑๘ นายสุพศิล กูญถาวร ม.6/1 
๑๙ นายกิตติภาส แขมคำ ม.6/1 

๒๐ นางสาวณัฏฐช์นากานต ์ มีอินถา ม.6/2 

๒๑ นายชลธาร สมศร ี ม.6/2 
๒๒ นายธีรเดช เจตน์หิรัญ ม.6/3 
๒๓ นายสรวิศ ทวีเชิดชัยทรัพย ์ ม.6/9 

๒๔ นางสาวชดิชนก จิรพันธรุักษ ์ ม.6/9 
๒๕ นางสาวพรทพิย ์ นันทะสิงห์ ม.6/9 
๒๖ นายญาณพัฒน ์ สฤษดิกุล ม.6/13 

 


