
 
 

 
 
                                           คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
                                                 ที่  227/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ 

ปีการศึกษา 2565“นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”ของกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT 
โรงเรียนในฝันและเครือข่าย 

__________________________ 
 ตามท่ี กลมุโรงเรียนผูนํา 46ICT โรงเรียนในฝนและโรงเรียนเครือขาย ไดดําเนินการจัดการประกวดแขงขัน
ทักษะวิชาการ ป 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสูมาตรฐานสากล” ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ระหวางวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน/ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและ มีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา  27  (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ   ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม   กรรมการ 

นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่    ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา    กรรมการ 

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน   กรรมการ 



นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล   กรรมการ 

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล   กรรมการ 

นางสาวโสภา  สุขนิยม      กรรมการ 

นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ    กรรมการ 

นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว    กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด    กรรมการ 

นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ     กรรมการ 

นางปัทมา  รัตนจำนงค์    กรรมการ 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์    กรรมการ 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง    กรรมการ 

นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี      กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์    กรรมการ 

นายนพดล   คำพร     กรรมการ 

นายชนินทร์  บัวแจ้ง     กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น    กรรมการ 

นางสาววราล ี  สินธุวา     กรรมการ 

นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์    กรรมการ 

นายสราวุธ  รัตนนท ์     กรรมการ 

นางสาวศยามล  ดีวิลัย     กรรมการ 

นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล    กรรมการ 

นางสาวจินต์จุฑา  เกษร     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   1. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการที่ควบคุม  
                2. ควบคุม ดูแลนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัย และนำนักเรียนเข้าแข่งขัน 

ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด 
                3. สรุปและรายงานผลการแข่งขัน 
3. คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อม 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 

 ผลงานด้านนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนและครู 
  โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 



นางสาวจินต์จุฑา  เกษร     กรรมการ 

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน   กรรมการ 

นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล   กรรมการ 

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล   กรรมการ 

นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ    กรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา     กรรมการและเลขานุการ 

 

การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์    ผู้เข้าประกวด 

 

ครูการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นางสาววราล ี  สินธุวา     กรรมการ 

   
  โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & Microcontroller Project) 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  ผู้ควบคุม 

นางปัทมา  รัตนจำนงค์  ผู้ควบคุม 
นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  มีอินถา   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายชลธาร  สมศรี   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายธีรเดช   เจตน์หิรัญ  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  ผู้ควบคุม 

นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขยีว  ผู้ควบคุม 
เด็กชายอินทัช  เอ่ียมละออ  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน    
เด็กชายธาดาพงศ์ มีทรัพย์   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
เครื่องบินพลังยาง ประเภท 3D (ปล่อยอิสระ) 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  ผู้ควบคุม 

นางสาวศยามล  ดีวิลัย     ผู้ควบคุม 
เด็กชายธนากฤช   ธนนรัฐเดช  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน    
เด็กชายฐนกร   เกตุจิตร์   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 



ภาพยนตร์สั้นบูรณาการภาษาจีน 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  ผู้ควบคุม 
นายนพดล  คำพร   ผู้ควบคุม 
นายชนินทร์  บัวแจ้ง   ผู้ควบคุม 
นายสรวิศ   ทวีเชิดชัยทรัพย์  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
นางสาวชิดชนก  จิรพันธุรักษ์  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
นางสาวพรทิพย์  นันทะสิงห์  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
 
ภาพยนตร์สั้นบูรณาการภาษาไทย 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์    ผู้ควบคุม 

นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ     ผู้ควบคุม 

นางสาวศิรภัสสร  บุษปะบุตร   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
นางสาวปิยะฉัตร  ระโส    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
นางสาวกิ่งประยงค์ รุ่งฟ้างาม   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
ภาพยนตร์สั้นบูรณาการภาษาอังกฤษ 
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร     ผู้ควบคุม 

นายสราวุธ   รัตนนท ์     ผู้ควบคุม 

นายวรกฤต  สมศรี    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายทีป์ภพ   ทันตาหะ   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายกฤตภาส   เหมรักษ์    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
ตัดต่อภาพยนต์ 
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ผู้ควบคุม 

นางสาวโสภา  สุขนิคม     ผู้ควบคุม 
นายวัธนพัทธิ์   พิศาลสรกิจ  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายอชิตพล   กระจ่างจันทร์  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
ออกแบบกราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (MOTION INFOGRAPHIC) 
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  ผู้ควบคุม 

นางปัทมา  รัตนจำนงค์  ผู้ควบคุม 



นายณัฐชนน  ทองคำธรรมชาติ   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวรัชพร  แก่นเมือง   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.ต้น 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  ผู้ควบคุม 

นางสาวประภาศิริ     อุทัยศรี   ผู้ควบคุม 

เด็กชายสิทธินนท์  ดาศร ี   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กชายปัณณทัต  ปานชูเชิด   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กชายปาณัทพงษ์ แสนเดช   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.ปลาย 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  ผู้ควบคุม 

นายวรรธรรม      หนูประดิษฐ์  ผู้ควบคุม 

นายสุพศิล   กูญถาวร  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายกิตติภาส  แขมคำ   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
นายญาณพัฒน์   สฤษดิกุล  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย   รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ คัดกรองเบื้องต้น ดูแลความเรียบร้อย  
 
5. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์ 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 
นายกำพล  จางจะ   กรรมการ 

นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 1. บันทึกภาพกิจกรรม และถ่ายวีดีทัศน์ 
          2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 



6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน   กรรมการ 

นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล   กรรมการ 

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล   กรรมการ 

นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ    กรรมการ 

นางสาวจินต์จุฑา  เกษร     กรรมการและเลขานุการ 

 
                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

              (นายสันติพงศ ์ชินประดิษฐ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


