
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๒๐๔    / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดสุภาพบุรุษ ว.ธ./กุลสตรีศรี ว.ธ. 
             

  ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีกำหนด    
จัดกิจกรรม “การประกวดสุภาพบุรุษ ว.ธ./กุลสตรีศรี ว.ธ.” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๖๒ จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
 นายปวิช  เรืองวิรัชกุล กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒.  คณะกรรมการดำเนินการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม      ประธานกรรมการ 
นางสาวนฤมล รับส่ง      รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา     แช่มชื่น  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ  นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 



นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ นายนพดล        คำพร  กรรมการ 
นางปัทมา  รัตนจำนงค์ กรรมการ นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์  กรรมการ นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 

นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ 
นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  กรรมการ นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 
นางสาวสีวลี       ยืนยาว  กรรมการ นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ 
  

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. วางแผนกำหนดวิธีดำเนินงาน และรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 
  ๒. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
  ๓. ประสานงานฝ่ายต่างๆ ให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔. ดำเนินการจัดงานให้เรียบร้อย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด 
นางสาวนฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา    ชัยมา  รองประธานกรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ นายทินกร         พานจันทร์        กรรมการ          
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ นายชนินทร์       บวัแจ้ง    กรรมการ 
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์       กรรมการ         นายนักขตกฤษ์   ภู่ระหงษ์          กรรมการ 

นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์    รัตนะ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. วางแผนกำหนดวิธีการและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๒. สรุปผลการตัดสินการประกวด  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประกวด 
   นายชนินทร์  บัวแจ้ง      ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา แซ่หล่อ    รองประธานกรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ 
 นางสาวเมทิตา    ชัยมา           กรรมการ นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการ 
 นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นายนักขตกฤษ์    ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
 นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการ นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
 นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ ์ กรรมการ นายศิรณฏัฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ กรรมการ 
 นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ          นางปัทมา   รัตนจำนงค์      กรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ          นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
   นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดรอบ Final ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดลำดับผู้เข้าประกวด  
   นางสาววิมล อภิเมธีกุล  ประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า           รองประธานกรรมการ 

 นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
 นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ
 นางอาภาภรณ์  อริวัน      กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ 
 นางสาวจิราพร  เวียงชนก กรรมการ นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ กรรมการ 

นางสาวสีวลี       ยืนยาว  กรรมการ นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 
   นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอริสา แช่มชื่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ฝึกซ้อมลำดับการประกวดของผู้เข้าประกวดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

  ๒. รบัรายงานตัวผู้เข้าประกวดและจัดลำดับหมายเลขของผู้เข้าประกวด 
  ๓. จัดลำดับผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวที 
  ๔. รวบรวมคะแนนและประกาศผล 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์และของรางวัล 
   นางอรอนงค์ ชาญรอบ ประธานกรรมการ 
 นางสาวจิราพร  เวียงชนก กรรมการ นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ กรรมการ 

นางสาวโสภา สุขนิคม      กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการ นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 

นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ นายชวนัส แก้วพรม กรรมการ 
  นางสาวอรณัท รัตนอำภา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดชื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกวดและอ่ืนๆ 

  ๒. จดัหารางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ประกอบด้วยสายสะพาย เกียรติบัตร กรอบใส่ 
    เกียรติบัตรและป้ายเงินรางวัล 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
   นายนพดล        คำพร  ประธานกรรมการ 
   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  

นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินรายการการแข่งขันตามกำหนดการ 
 

๘. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมผู้เข้าประกวด 
   นายชนินทร์   บัวแจ้ง  ประธานกรรมการ 

   นางสาวเมทิตา ชัยมา  รองประธานกรรมการ   
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์    กรรมการ    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ         นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ กรรมกา  
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ         นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ 

นายชัยวัฒน์      ผ่องสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์    รตันะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. กำหนดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ในวันที่ ๒๓ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และตกแต่งเวที 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 

 



หน้าที ่ ๑. จัดที่นั่งสำหรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน 
          ๒. ตกแต่งเวทีประกวด 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตกแต่งเวทีและตัวอักษร 
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 

   นายกำพล  จางจะ  กรรมการและเลขานุการ 
   นายภาคภูม ิ  แก้วเย็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้อยู่ในกิจกรรมเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ๒. ทำการบันทึกภาพและวิดีโอในการร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  

   ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๓. ทำการบันทึกภาพกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมการแสดง 
๔. เผยแพร่ภาพกิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนและประมวลภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน 
๕. จัดทำข้อความแสดงบนจอ LED บนหอประชุม ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางปัทมา  รัตนจำนงค์ ประธานกรรมการ 

นางสาวศยามล ดีวิลัย กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ทำการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่  ๙    เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
   สั่ง  ณ  วันที่   ๙    เดือน   สงิหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

 

To Be Number One 

กิจกรรมการประกวดสุภาพบุรุษ ว.ธ. กุลสตรีศรี ว.ธ และ LGBTQ+ ปีที่ 3  

วันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 
(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 


