
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา 

******************************** 
    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้กำหนด

จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชารูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์               สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
นายสมชัย                   ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
น.ส.จรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการ 
น.ส.อัญชิสา     เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
น.ส.อัญชิสา    เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน     กรรมการ นายปวิตร    สมนึก        กรรมการ
 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ น.ส.อัญชนา    แซ่จิว        กรรมการ
 น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ น.ส.วทันยา    ใจนันตา กรรมการ
 น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  กรรมการ น.ส.ณัฐวด ี    โพธิจักร กรรมการ
 น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ น.ส.พรทิวา    สมเนตร์ กรรมการ       
 น.ส.ชื่นกมล คงหอม  กรรมการ นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล กรรมการ
 น.ส.ปรัชญา การรักษา กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หลอ่ กรรมการ
 น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ นายอรรถพล    ยตะโคตร กรรมการ 
 นายวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมการ น.ส.อรัญญา    จุลกระเศียร กรรมการ 

น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงาน 

  ๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



๒ 

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
 ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หล่อ  ประธานกรรมการ 
          น.ส.ณัฐวด ี  โพธิจักร  กรรมการ 
           น.ส.อัญชนา        แซ่จิว     กรรมการ 

นายอรรถพล  ยตะโคตร      กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหารูปแบบออนไลน์ 
           ๒. จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันวิสาขบูชาโลกรูปแบบออนไลน์ 

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียม กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารูปแบบออนไลน์ 
  น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ ประธานกรรมการ 
น.ส.อัญชนา       แซ่จิว    กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ

 น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  กรรมการ น.ส.ชื่นกมล คงหอม         กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ กรรมการ  

 น.ส.ปรัชญา การรักษา กรรมการ     นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
น.ส.พรทิวา  สมเนตร์    กรรมการและเลขานุการ        

หน้าที ่ จัดเตรียมคำถามเพ่ือใช้ในการตอบปัญหารูปแบบออนไลน์ 

๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
              น.ส.วิไลวรรณ ์ รัตนะ  ประธานกรรมการ    
 นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.ชื่นกมล คงหอม  กรรมการ 

นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
  น.ส.อรัญญา จุลกระเศียร  กรรมการและเลขานุการ        

หน้าที ่   ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิสาขบูชา  

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล  
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ ประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์        บุญอ่อน กรรมการ น.ส.อรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ 
นายปวิตร        สมนึก กรรมการ นายวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมการ 
น.ส.พรทิวา        สมเนตร์ กรรมการ        น.ส.ชื่นกมล คงหอม  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์        โฉมวิไล กรรมการ น.ส.ปรัชญา การรักษา กรรมการ 
น.ส.อัญชนา        แซ่จิว กรรมการ น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ

 นายอรรถพล        ยตะโคตร กรรมการ 
   น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่  จัดหารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมตอบปัญหารูปแบบออนไลน์ 20 อันดับที่มีคะแนนสูงสุด 
            
 



๓ 

๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายสุริยา          ทรัพย์เฮง         ประธานกรรมการ          

นายปวิตร         สมนึก  กรรมการ         
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น          กรรมการ          
นายกำพล     จางจะ           กรรมการ         
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์      กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการและเลขานุการ      

หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง  วันที่นักเรียนประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 
๒. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียน 

๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
 น.ส.วทันยา          ใจนันตา  ประธานกรรมการ 
 น.ส.ทิพวรรณ        โล่กิตติธรกุล กรรมการ  

 น.ส.วิไลวรรณ์       รัตนะ  กรรมการ 
 น.ส.อรัญญา     จุลกระเศียร กรรมการ 
 น.ส.พรทิวา     สมเนตร์  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที ่๑. จัดทำเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล 
           ๒. สรุปผลประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
   

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้การดำเนินงาน 
ในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     สั่ง ณ วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
                                                              
 
            

   (นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    

 


