
 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี ๑๔๗ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก 

******************************** 
    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม 

THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์ส้ัน โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่าง  วันท่ี ๗ - ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น  เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์    โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย                   ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 

                     นางปานทิพย์               สุขเกษม                     กรรมการ 
  นายปวิช  เรืองรัชกุล  กรรมการ 
  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการ 

นางสาวนฤมล        รับส่ง     กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 
น.ส.อัญชิสา     เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
น.ส.อัญชิสา   เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ นายอภิวัฒน ์ 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.วิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ 
น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ กรรมการ 
น.ส.พรทิวา สมเนตร์  กรรมการ        นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล           กรรมการ

 นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ
 นายวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมการ น.ส.อรัญญา จุลกระเศียร  กรรมการ     



๒ 

น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ  น.ส.ปรัชญา การรักษา กรรมการ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หล่อ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินงาน 
  ๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
นายอรรถพล            ยตะโคตร        ประธานกรรมการ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทธิดา     แซ่หล่อ           กรรมการ 

            น.ส.ช่ืนกมล                  คงหอม  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร ์ กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ ๑. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดประกวดภาพยนตรส้ั์น รบัรายงานผลและติดตามผลการ
แข่งขัน ประสานเลขานุการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระท่ีแข่งขันเพื่อความสะดวกเรียบร้อยและถูกต้อง 
           ๒. จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดประกวดภาพยนตรส้ั์นโครงการอนุรักษพ์ลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในหัวขอ้ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียม กิจกรรมแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “การอนุรักษพ์ลังงานและ

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หล่อ ประธานกรรมการ 
นายอภวิัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ 
น.ส.อัญชนา แซ่จิว        กรรมการ น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ

 น.ส.วทันยา ใจนันตา  กรรมการ น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ 
   น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์ กรรมการและเลขานุการ       

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมห้องศูนย์สังคมฯ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันและการถ่ายทอดภาพยนตร์ส้ัน “การอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายอรรถพล ยตะโคตร       ประธานกรรมการ    

 น.ส.อรัญญา จุลกระเศียร      กรรมการ น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ 
น.ส.ปรัชญา การรักษา         กรรมการ นายวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมการ 

ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หล่อ กรรมการและเลขานุการ        
หน้าที่ ๑.ทำป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของโรงเรียน 
 ๒.ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขัน 
๒.๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนัภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

น.ส.รัตยา ร่างกายดี ประธานกรรมการ 
น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ น.ส.ปรัชญา การรักษา กรรมการ  



๓ 

น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ น.ส.อรัญญา จุลกระเศียร  กรรมการ 
น.ส.ช่ืนกมล คงหอม   กรรมการและเลขานุการ         

๒.๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนัภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี ประธานกรรมการ 

นายวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมการ นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ 
น.ส.วทันยา       ใจนันตา  กรรมการ น.ส.ทิพวรรณ      โล่กิตติธรกุล กรรมการ 

น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการและเลขานุการ      
หน้าที่ ๑. ตัดสินการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน   

๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล  
น.ส.รัตยา ร่างกายดี ประธานกรรมการ  

นายอภิวัฒน ์        บุญอ่อน กรรมการ น.ส.อัญชนา แซ่จิว  กรรมการ 
นายปวิตร        สมนึก กรรมการ นายวิทวัส      นิดสูงเนิน กรรมการ 
น.ส.พรทิวา        สมเนตร์ กรรมการ        น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์        โฉมวิไล กรรมการ น.ส.ปรัชญา การรักษา กรรมการ 
น.ส.อรัญญา        จุลกระเศียร กรรมการ ว่าท่ีร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ กรรมการ 
น.ส.ณัฐวด ี              โพธิจักร กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 

                               น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่ ๑. จัดหารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดภาพยนตร์ส้ันโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสุริยา          ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ          

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์      กรรมการ นายภาคภูมิ   แก้วเย็น          กรรมการ        
 นายกำพล     จางจะ           กรรมการ        นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ       
                     นายปวิตร สมนึก        กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง วันท่ีนักเรียนประชาสัมพันธ์หนา้เสาธง เผยแพรป่้ายประชาสัมพันธ์และวันประกาศผล
การแข่งขันผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของโรงเรียน  
๒.๗  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   

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

น.ส.วิไลวรรณ์       รัตนะ  กรรมการ 
นายวิทวัส       นิดสูงเนิน กรรมการ 
น.ส.พรทิวา  สมเนตร์  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่ ๑. จัดทำเครื่องมือประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูล 
           ๒. สรุปผลประเมินผลและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 



๔ 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงาน 
ในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     ส่ัง ณ วันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  

                                                              

                                                    

   (นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
 
 
 


