
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๓๙๑ / ๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
----------------------------------------------------  

         ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้มาติดตามการดำเนินงานหลักสูตรแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Meeting Room  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 

   นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม            กรรมการ 
   นายปวิช เรืองวิรชักุล       กรรมการ 
   นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 
   นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นางสาวมณทิพย์     เจริญรอด กรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา กรรมการ นางสาวสุนทรี     วีระปรีชา กรรมการ              
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ นายศักรินทร์     ศรีตระกูล กรรมการ 
นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ กรรมการ นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต. หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวกิตติมา     ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ

 นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ 
   นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่ ประชุมปรึกษา วางแผนดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ 
และติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอข้อมูล 
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 

นายศราวุธ    คารมหวาน กรรมการ นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ              
นายทินกร    พานจันทร์ กรรมการ นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา กรรมการ     
นางสาวณิชพัณณ ์  เฉลิมพันธ์ กรรมการ นายวิทวัส   นิดสูงเนิน กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน   กรรมการ นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจินต์จุฑา   เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทำข้อมูลออกแบบไฟล์วิดีทัศน์และ Power Point และนำเสนอข้อมูล 
๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
 นางสาวณัฐวดี โพธิจักร  กรรมการ นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมจิต กรรมการ  
   นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 
   ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หลอ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และคณะผู้ร่วมงาน 
 ๒. จัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน – น้ำดื่ม  
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
   นายปวิช เรืองวิรชักุล   ประธานกรรมการ 
   นักการภารโรง   กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้ในการต้อนรับ ณ ห้อง Meeting  Room  
 ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ๒. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ 
 นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล กรรมการ        
 นายกำพล     จางจะ  กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
   นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดทำวิดีทัศน์  
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ แสง สี เสียง ให้พร้อมเพ่ือการใช้งาน 
 ๓. บันทึกภาพนิ่งถ่ายทำวิดีทัศน์  
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๗. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ 
   นายปวิช เรืองวิรชักุล ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 
 นางสาวกชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย กรรมการ นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการ 
   นายนิธิภัทร สร้อยเชื้อดี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดบริการอาหาร/อาหารว่างให้เพียงพอ 
          ๒. ดูแลการจัดเลี้ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   นายปวิช  เรืองวิรชักุล ประธานกรรมการ 

นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมการ นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
นางสาวกนกภรณ์    โพธิ์เขียว  กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ  

นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการประเมินผล 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์      ประธานกรรมการ 

นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต. หญิงนุชนาถ  สนามไชย  กรรมการ นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง กรรมการ 

 นางสาวจินต์จุฑา  เกษร    กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพ่ือให้งานในทุกด้าน
บรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๑๙  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  สั่ง ณ วันที่   ๑๙  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                          
                                               
                                                   (นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ)     
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 


