
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๑๒๐/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งกรรมการดําเนินงานวันสัปดาหวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

___________________________

ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะจัดกิจกรรมวันสัปดาหวิชาการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๑๐ น. เพื่อใหการดําเนิน

งานเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวย

การบริหารและการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๕๘  ขอ ๑๑(๗) 

โรงเรียนจึงขอแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

๑. กรรมการอํานวยการ

๑.๑. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ประธาน

๑.๑.๑ รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการ

๑.๑.๒ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ กรรมการ

๑.๑.๓ รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน กรรมการ

๑.๑.๔ รองผูอํานวยการฝายแผนนโยบายและประกันคุณภาพ กรรมการ

๑.๑.๕ รองผูอํานวยการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑.๖ รองผูอํานวยการฝายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑.๗ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑.๘ ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ กรรมการ

๑.๑.๙ ผูชวยผูอํานวยการฝายงานทะเบียนและวัดผล กรรมการ

๑.๑.๑๐ ผูชวยผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการ กรรมการ

หนาท่ี   ๑. วางแผนการดําเนินงาน

                       ๒. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตัดสินและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการ

                                     ดําเนินงานควบคุม ดูแลและประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ในการ

                ปฏิบัติงาน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

 

 



-  ๒  -

๒. กรรมการดําเนินงาน

๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๒.๑.๑ อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๑.๒ อาจารยภาคภูมิ คลายทอง

๒.๑.๓ อาจารยจารุวัลย พิมผนวช

๒.๑.๔ อาจารยนงคนภา อาจทวีกูล

๒.๑.๕ อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง

๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๒.๒.๑ อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๒.๒ อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ

๒.๒.๓ อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล

๒.๒.๔ อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ

๒.๒.๕ อาจารยอลงกต วงศศรียา

๒.๒.๖ อาจารยสุณิสา เปงมณี

๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

๒.๓.๑ อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๓.๒ อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ

๒.๓.๓ อาจารยปยะพงษ ทวีพงษ

๒.๓.๔ อาจารย ดร.ภาวิณี รัตนคอน

๒.๓.๕ อาจารยเพ็ญนภา หมีโต

๒.๓.๖ อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา

๒.๓.๗ อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ

๒.๓.๘ อาจารยชลธิชา เก็นซ

๒.๓.๙ อาจารยอัจฉรา เอกสมบูรณ วงษสวรรค

๒.๓.๘ อาจารยอริยพล จิวาลักษณ

๒.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

๒.๔.๑ อาจารยวรรณา หกประเสริฐ (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๔.๒ อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง

๒.๔.๓ อาจารยชนกนาถ แสงทอง

๒.๔.๔ อาจารยอารยา พักละ

๒.๔.๕ อาจารยนวลมรกต ทวีทอง

๒.๔.๖ อาจารยสมบัติ อุทาวัน



 



-  ๓  -

๒.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

๒.๕.๑ อาจารยอริสา สินธุ (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๕.๒ อาจารยระยอง กานดอกไม

๒.๕.๓ อาจารยเสาวณี กานดอกไม

๒.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๒.๖.๑ อาจารยรุงทิวา พงษจําปา (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๖.๒ อาจารยนันทินี นักดนตรี

๒.๖.๓ อาจารยธราพงษ ทองกระจาง

๒.๖.๔ อาจารยเกียรติภูมิ พาชื่น

๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒.๗.๑ อาจารยศราวุฒิ แยมดี (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๗.๒ อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี

๒.๗.๓ อาจารยสาวิตรี ผิวงาม

๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

๒.๘.๑ อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย (หัวหนากลุมสาระ)

๒.๘.๒ อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง

๒.๘.๓ อาจารยกิตติพงษ เสนาะสรรพ

๒.๘.๔ อาจารยนิติ อรามเรืองสกุล

๒.๘.๕ อาจารยณัฐปภัสร ทับแอน

๒.๘.๖ อาจารยเมยธาวีย ศักดิ์ศิษฏพิพัฒน

๒.๘.๗ Mr.Hugues Antoine Warneck

๒.๘.๘ Mr.Danial Guimaraes De Lemos Antunes

๒.๘.๙ Mr.Michael Butler Jensen

๒.๘.๑๐ Mr.Jonathan Mcdowell

๒.๙ กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน/หนวยงานภายนอก

๒.๙.๑ อาจารยพชร วังมี (หัวหนา)

๒.๙.๒ อาจารยจามร สิริกรรณะ

๒.๙.๓ อาจารยสุมิตรา สุวรรณ



 



-  ๔  -

๒.๑๑ นักศึกษาประสบการณวิชาชีพครู

๒.๑๑.๑ นายสิทธิศักดิ์ จอยพุก เอกภาษาไทย

๒.๑๑.๒ นางสาวปภัสรา แกวสงา เอกภาษาไทย

๒.๑๑.๓ นางสาวสุดารัตน งามทรัพย เอกภาษาไทย

๒.๑๑.๔ นายภาณุเดช ยอดสกุล เอกภาษาอังกฤษ

๒.๑๑.๕ นางสาวศรัญญาพร ชายลม เอกภาษาอังกฤษ

๒.๑๑.๖ นางสาวกะรัตเพชร เสวิกุล เอกภาษาอังกฤษ

๒.๑๑.๗ นางสาวดวงแกว มณีโชติ เอกวิทยาศาสตร

๒.๑๑.๘ นางสาวศิริวรรณ พรมเวียง เอกวิทยาศาสตร

๒.๑๑.๙ นางสาวจันทิรา นาคภู เอกวิทยาศาสตร

๒.๑๑.๑๐ นายนัฐวุธ เพ็งแจม เอกคณิตศาสตร

๒.๑๑.๑๑ นายธนวัฒน หนูนอย เอกคณิตศาสตร

๒.๑๑.๑๒ นางสาวธาราลักษณ พรมสมศรี เอกคณิตศาสตร

๒.๑๑.๑๓ นางสาวนนทลี กาโร เอกคณิตศาสตร

๒.๑๑.๑๔ นางสาวเพราพิลาส ทองไทย เอกสังคม

๒.๑๑.๑๕ นางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล เอกสังคม

๒.๑๑.๑๖ นางสาวสกุณา กุสุโมทย เอกสังคม

๒.๑๑.๑๗ นางสาวกมลพรรณ นาคบุตร เอกสังคม

๒.๑๑.๑๘ นางสาวนนทธิชา จูวงษ คณะมนุษยศาสตร

๒.๑๑.๑๙ นางสาวกาญจนา ศักดิ์ทอง คณะมนุษยศาสตร

๓. กรรมการสนับสนุนกิจกรรม

๓.๑ นางสาววิมล รักรี (หัวหนา)

๓.๒ นางธิดา สีทองสุข

๓.๓ นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ
 



-  ๕  -

๓.๔ นางสาววรนุข พรมวงศ

๓.๕ นายวรพล ไพวิโรจน

๓.๖ นายปกรณ จันสุริยวงศ

๓.๗ นางสาวศิวนาท แสงทอง

๓.๘ นางสาวยุวดี จิตรโอวาท

๓.๙ นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ

๓.๑๐ นางสาวอารียา โคตวงษา

   ๓.๑๑ นางลลิตา ภูมิแกว

 ๓.๑๒ นางสาวธิดารัตน มะโนพิน

 ๓.๑๓ นางสาวสมหญิง มีสมบัติ

 ๓.๑๔ นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร

 หนาที่  ๑. ประจําฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู

           ๒. ดําเนินกิจกรรมใหอยูในความเรียบรอย

๔. เจาหนาที่ฝายตาง ๆ

๔.๑ นายสิทธิชัย กลั่นสุคนธ (หัวหนา)

๔.๒ นายรพีภัทร วลัยวรรณนา

๔.๓ นางสุนันท เสมานิตย

๔.๔ นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

๔.๕ นางสมพร ศรีสนาม

๔.๖ นางเสวียง วัดสิงห

๔.๗ นายสิวะ ปาจิตต

๔.๘ นางสาวปรียานุช ครุธบุญยงค

๔.๙ นางสาวชมพูนุช เกิดผล

๔.๑๐ นางสาววินิดา บัวจูม

หนาท่ี  ๑. บริการดานอาหารกลางวันใหอาจารย และนักเรียนประจําฐาน

          ๒. ดูแลและใหบริการในระหวางการทํากิจกรรม

   
 



   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
21พ.ย.62  เวลา 11:40:57  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQBBA-DMAQg-AxADc-AMwA2

 

 

รับทราบ

(นางสาวยุวดี จิตรโอวาท)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
27พ.ย.62  เวลา 10:40:42  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QwBEA-DQANQ-BEAEE-ANAA2

 


