
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------- 
ด้วยกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          

ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  หัวข้อ “ทักษะสังคมยุค New Normal ครั้งที่ ๒ (Social Skills for 
New Normal Contest II)” โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื ่อส ่งเสริมให้น ักเร ียนได้แสดงศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวัดความรู ้ด ้านศาสนา หน้าที ่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์อย่างรอบด้าน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 

                     นางปานทิพย์ สุขเกษม   กรรมการ  
  นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม   กรรมการ 
  นายปวิช เรืองวรัชกุล  กรรมการ 

นางสาวนฤมล รับส่ง   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม
ศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน  กรรมการ นายปวิตร   สมนึก  กรรมการ
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ กรรมการ นางสาวอัญชนา  แซ่จวิ  กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการ นางสาววทันยา   ใจนันตา  กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการ นางสาวณัฐวดี   โพธิจักร  กรรมการ
นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ นางสาวพรทิวา   สมเนตร์  กรรมการ       
นางสาวชื่นกมล  คงหอม  กรรมการ นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล  กรรมการ



~ ๒ ~ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง  กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หลอ่ กรรมการ
นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ      กรรมการ นางสาวปรัชญา   การรักษา กรรมการ
นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ นายวิทวัส     นิดสูงเนิน      กรรมการ
นางสาวอรัญญา  จุลกระเศียร กรรมการ   

นางสาวรัตยา    ร่างกายดี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงาน 
  ๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียม กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม “หัวข้อ ทักษะสังคมยุค  
New Normal ครั้งที่ ๒ (Social Skills for New Normal Contest II)” รูปแบบออนไลน์ 

นางสาวรัตยา    ร่างกายดี ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว              กรรมการ     นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์   กรรมการ     

นางสาวทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววทันยา     ใจนันตา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        

หน้าที ่ จัดเตรียมคำถามเพ่ือใช้ในการตอบปัญหา “หัวข้อ ทักษะสังคมยุค New Normal ครั้งที่ ๒ (Social 
Skills for New Normal Contest II)” รูปแบบออนไลน์ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
             นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน  ประธานกรรมการ    
นางสาวอัญชนา  แซ่จวิ  กรรมการ นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
นางสาวปรัชญา  การรักษา กรรมการ นายวิทวัส นิดสูงเนิน     กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการ 

นางสาววทันยา    ใจนันตา   กรรมการและเลขานุการ        
หน้าที ่ ๑. จัดทำวิดีโอและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน 
         ๒. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
         ๓. จัดทำโปสเตอร์ประกาศผลการแข่งขันเม่ือแข่งขันเสร็จสิ้นผ่านระบบออนไลน์ 
 

๕. คณะกรรมการจัดหารางวัล 
นางสาวรัตยา ร่างกายดี  ประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  กรรมการ  นายปวิตร   สมนึก  กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ  นางสาวอัญชนา แซ่จวิ  กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ  นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ
นางสาวพรทิวา สมเนตร์  กรรมการ         นางสาวชื่นกมล คงหอม  กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง กรรมการ
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ  นางสาวปรัชญา การรักษา กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  นายวิทวัส นิดสูงเนิน      กรรมการ
นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ 



~ ๓ ~ 

นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ       กรรมการและเลขานุการ        
หน้าที ่ จัดหารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมตอบปัญหา “หัวข้อ ทักษะสังคมยุค New Normal ครั้งที่ ๒ (Social 
Skills for New Normal Contest II)” รูปแบบออนไลน์  
๖. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 

นางสาวอัญชนา แซ่จวิ   ประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม      พิทักษ์วงศ์  กรรมการ  นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ      กรรมการ  นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร กรรมการ 

นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ        
หน้าที ่ ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบการตอบปัญหา  
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายปวิตร   สมนึก              ประธานกรรมการ      
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ         นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการ 
นายกำพล   จางจะ           กรรมการ         นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์ กรรมการ 

นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นางสาววทันยา  ใจนันตา         ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง  กรรมการ นางสาวพรทิวา สมเนตร์  กรรมการ 
นางสาวปรัชญา    การรักษา กรรมการ นางสาวชื่นกมล คงหอม  กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานในทุกด้าน บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๗   เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
    

    สั่ง ณ วันที่  ๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
                                               (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ)                                
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 


