
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๓๔๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม THE HERO ท้ำเปลี่ยนโลก 
******************************** 

    ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกรรม 
THE HERO ท้ำเปลี่ยนโลก โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ได้ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหำโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่ำง วันที่ ๓๐ สิงหำคม - ๓ กันยำยน ๒๕๖๔ นั้น  
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นำยสนัติพงศ์    ชินประดิษฐ  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมชัย                   ก้องศักด์ิศรี  รองประธำนกรรมกำร 

                     นำงปำนทิพย์               สุขเกษม                     กรรมกำร 
นำงสำวนฤมล        รับส่ง     กรรมกำร 
นำยจักรกฤษณ์  แก้วล ำหัด  กรรมกำร 
น.ส.อัญชิสำ     เหมทำนนท ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
น.ส.อัญชิสำ   เหมทำนนท ์ ประธำนกรรมกำร 

ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ   แซ่หลอ่ กรรมกำร นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน     กรรมกำร 
นำยปวิตร สมนึก        กรรมกำร นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร 
น.ส.อัญชนำ แซ่จิว        กรรมกำร น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร 
น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  กรรมกำร 
น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  กรรมกำร น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภัครินทร ์ กรรมกำร 
น.ส.พรทิวำ สมเนตร ์ กรรมกำร        นำยกิติศักดิ ์ โฉมวิไล           กรรมกำร

 นำงสุมิตรำ สขุอร่ำม  กรรมกำร นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร 
          ว่ำที่ร.ต.หญิงปริยำกร   งำมตรง กรรมกำร น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมกำร 
          นำยวิทวสั      นิดสูงเนิน  กรรมกำร         น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร  
          น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. ก ำหนดขั้นตอนหรือรำยละเอียดต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน 

  ๒. มอบงำนให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปด ำเนินกำรให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรยีบร้อย 

 



๒ 

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรตบิัตร 
นำยอรรถพล  ยตะโคตร        ประธำนกรรมกำร 
ว่ำทีร่.ต.หญิงสุทธิดำ    แซ่หล่อ           กรรมกำร 

            น.ส.ชื่นกมล                 คงหอม   กรรมกำร 
น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภัครินทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที่ ๑. รวบรวมรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันตอบปัญหำรูปแบบออนไลน ์
           ๒. จดัท ำเกียรติบตัรให้กับนักเรียนที่เข้ำร่วมแขง่ขันตอบปัญหำโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อ “กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง”รูปแบบออนไลน ์

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียม กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม ในหัวขอ้ 
“การอนุรักษพ์ลังงานและสิง่แวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”รูปแบบออนไลน ์

  ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ    แซ่หล่อ ประธำนกรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมกำร 
น.ส.อัญชนำ แซ่จิว        กรรมกำร น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมกำร

 น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.หญิงปริยำกร   งำมตรง กรรมกำร 
   น.ส.ชื่นกมล คงหอม           กรรมกำรและเลขำนกุำร       

หน้าที่ จัดเตรียมค ำถำมเพ่ือใช้ในกำรตอบปัญหำหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบออนไลน ์

๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ    แซ่หล่อ  ประธำนกรรมกำร    

 นำยอรรถพล ยตะโคตร       กรรมกำร น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมกำร 
น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ       กรรมกำร นำยวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมกำร 

น.ส.วิไลวรรณ ์        รัตนะ กรรมกำรและเลขำนุกำร        
หน้าที่ ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ผ่ำนสือ่สังคมออนไลน์ของโรงเรียน 

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล  
น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี ประธำนกรรมกำร  

นำยอภิวัฒน์        บุญอ่อน กรรมกำร นำงสุมิตรำ สขุอร่ำม  กรรมกำร 
นำยปวิตร        สมนึก กรรมกำร นำยวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมกำร 
น.ส.พรทิวำ        สมเนตร ์ กรรมกำร        น.ส.ชื่นกมล คงหอม  กรรมกำร 
นำยกิติศักดิ ์        โฉมวิไล กรรมกำร น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ กรรมกำร 
น.ส.อัญชนำ        แซ่จิว กรรมกำร ว่ำที่ร.ต.หญิงสุทธิดำ  แซ่หลอ่ กรรมกำร 
ว่ำที่ร.ต.หญิงปริยำกร  งำมตรง กรรมกำร นำยอรรถพล ยตะโคตร กรรมกำร 

                               น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที่  จัดหำรำงวัลส ำหรับผู้เข้ำร่วมตอบปัญหำรูปแบบออนไลน์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 12 อันดับที่มคีะแนนสูงสุด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 อันดับที่มคีะแนนสูงสุด  รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 24 รำงวัล 

 



๓ 

๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นำยปวิตร         สมนึก              ประธำนกรรมกำร          

นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย์      กรรมกำร นำยภำคภมูิ   แก้วเย็น          กรรมกำร        
 นำยก ำพล     จำงจะ           กรรมกำร        นำยสิทธชิัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร       
                     นำยสรุิยำ          ทรัพย์เฮง          กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที่ ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ผ่ำนสือ่สังคมออนไลน์ของโรงเรียน 
๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   

น.ส.วทันยำ          ใจนันตำ  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ทพิวรรณ        โลก่ิตติธรกุล กรรมกำร  

น.ส.วิไลวรรณ์       รัตนะ  กรรมกำร 
ว่ำที่ร.ต.หญิงปริยำกร   งำมตรง           กรรมกำร 
นำยวิทวัส       นิดสูงเนิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที่ ๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล 
           ๒. สรุปผลประเมินผลและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง 
   

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังตำมค ำสั่งนี้ ต้ังใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน 
ในทุก ๆ ด้ำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1๗  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     สั่ง ณ วันที ่ 1๗  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
                                                              
 
            

   (นำยสันติพงศ์   ชินประดิษฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    


