
 

   

 
 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี    ๒๑๓/๒๕๕๖ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรวนัภำษำไทยแห่งชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ   ๒๕๕๖ 

………………………………… 
 

 ตำมท่ีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยได้รับมอบหมำยให้ด  ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร      
วนัภำษำไทยแห่งชำติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖ ข้ึน  ในวนัศุกร์ท่ี  ๒๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖  นั้น  เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  โดยอำศยัอ  ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่ง
พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศกัรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งกรรมกำร
ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  
 

๑.  กรรมการอ านวยการ 
    นำงวรรณี    บุญประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 

นำงนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ ์    กรรมกำร 
นำงทองกรำว                   เสนำขนัธ ์  กรรมกำร 
นำงวรำภรณ์  สตัยมำภำกร  กรรมกำร 
นำงทศันีย ์  วงคเ์ขียว  กรรมกำร 
นำยสมยศ  แมน้สงวน   กรรมกำร 
นำงสุนิดำ  เดชะทตัตำนนท ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงแสนสุข  ค ำแกว้   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

        หน้าที่   ก  ำหนดกรอบนโยบำย ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยแกไ้ขปัญหำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไป
ดว้ยควำมเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี 

 

๒.  กรรมการด าเนนิงาน     
  นำงแสนสุข  ค ำแกว้    ประธำนกรรมกำร 

      นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี   รองประธำนกรรมกำร 
      นำยอำทิตย ์  โสตถิรัตนพนัธ ์         กรรมกำร 
 นำงพิมพสุ์ภคั   บุบผำ                  กรรมกำร 
 นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   กรรมกำร 



 

 นำยสมพร          โพธ์ิศรี                 กรรมกำร 
 นำยอภิชำติ  จุ่นหวัโทน              กรรมกำร 

นำงสำวกนกพร  แสไพศำล  กรรมกำร 
 นำงสำวฮำมนีู  กือเต๊ะ   กรรมกำร 
 นำงสำวปิยธิดำ  มะโรงฤทธ์ิ  กรรมกำร 
 นำงสำวสุกำนดำ  คงประพนัธ ์  กรรมกำร 
 นำงสำวชนน์ิหทยั พลเยีย่ม   กรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์   ภู่ระหงษ ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวเกวลี  บุญบำ                 กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

      หน้าที่   วำงแผนและประสำนงำนใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  และบรรลุวตัถุประสงค ์
 

๓.  กรรมการฝ่ายกจิกรรมการแสดง 
  นำงณัฏฐธ์ยำน์  สนัน่ไหว  ประธำนกรรมกำร 
  นำงแสนสุข   ค ำแกว้   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงพิมพสุ์ภคั  บุบผำ   กรรมกำร 
  นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมกำร 
  นำงนวรัตน ์  นำคเสนีย ์  กรรมกำร 
  นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   กรรมกำร 
  นำยอภิชำติ  จุ่นหวัโทน  กรรมกำร 
  นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่   จดัหำนกัเรียนและฝึกซอ้มกำรแสดงบนเวที วนัภำษำไทยแห่งชำติ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 
 

๔. กรรมการฝ่ายจดัท าแผ่นพบัให้ความรู้เกีย่วกบัวนัภาษาไทยแห่งชาต ิ
   นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวกนกพร  แสไพศำล  กรรมกำร 
 นำงสำวฮำมนีู  กือเต๊ะ   กรรมกำร 
 นำงสำวปิยธิดำ  มะโรงฤทธ์ิ  กรรมกำร 
 นำงสำวสุกำนดำ  คงประพนัธ ์  กรรมกำร 
 นำงสำวชนน์ิหทยั พลเยีย่ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่   จดัท ำแผน่พบัใหค้วำมรู้เก่ียวกบัวนัภำษำไทยแห่งชำติ  ๒๖  กรกฎำคม ๒๕๕๖  เพื่อแจกนกัเรียน
และผูม้ีเกียรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕.  กรรมการฝ่ายพธิีกร 
   นำงพิมพสุ์ภคั  บุบผำ   ประธำนกรรมกำร 
   นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำร 
   นำยอภิชำติ   จุ่นหวัโทน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่  เป็นพิธีกรในกิจกรรมในวนัท่ี  ๒๖  กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยของนกัเรียน 
  นำยเพ่ิมศกัด์ิ  พลูสวสัด์ิ  ประธำนกรรมกำร 
  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยมนตรี  สุขสวสัด์ิ  กรรมกำร 
  นำยปุ้ย   คงอุไร   กรรมกำร 
  นำงสำวจิรำ  จัน่เลก็   กรรมกำร 
  นำงสำวภทัรนนัท ์ แดนวงษ ์  กรรมกำร 
  นำยสุเนตร  ศรีใหญ่   กรรมกำร 
  นำยอำทิตย ์  โสตถิรัตนพนัธ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่  ดูแลควำมเรียบร้อยของนกัเรียนในกำรร่วมกิจกรรมวนัภำษำไทยแห่งชำติ 
 

๗.  กรรมการฝ่ายจดัสถานที่และเวท ี
  นำยทองกรำว  เสนำขนัธ ์               ประธำนกรรมกำร 
  นำยเลก็    สินวิชยั   รองประธำนกรรมกำร 

 นำยอภิชำติ  จุ่นหวัโทน             กรรมกำร 
 นำงนวรัตน ์  นำคะเสนียก์ุล  กรรมกำร 
      นำยสำธิต  แกว้ศรีทศัน์                  กรรมกำร 
        นำงสำวภทัรนนัท ์ แดนวงษ ์  กรรมกำร 
 นำงกุณฑลี  เจษฎำวลัย ์  กรรมกำร 
 นำยจกัรกฤษณ์  ชยัปรำโมทย ์  กรรมกำร 
 นำงสำวชลิตำ  บุญรักษำ  กรรมกำร 
    นกักำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  จดัตกแต่งเวที  สถำนท่ี และโต๊ะหมู่บูชำ  ใชง้ำนในวนัท่ี  ๒๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖  ใหเ้ป็นไปดว้ย

ควำมเรียบร้อยสวยงำม ใหม้ีขอ้ควำม        
 
 
 

 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

“วนัภำษำไทยแห่งชำติ” 
๒๙  กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 



 

๘.  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  นำยสุวิท  ป่ินอมร   ประธำนกรรมกำร 

นำยปวิตร                สมนึก          กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ              แกว้เยน็      กรรมกำร 
นำยสิทธิชยั  มำโนชญก์ุล         กรรมกำร  
นำยก ำพล  จำงจะ          กรรมกำร 
นำยวชัระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมกำร 
นำยสมุฎฎ์ิ   ภำษำดี   กรรมกำร 
นำยธรัตน ์  บลัลงัคโ์พธ์ิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. จดัหำเคร่ืองเสียงเพื่อใชใ้นกิจกรรมในวนัท่ี ๒๖  กรกฎำคม  ๒๕๕๖    
๒.บนัทึกภำพกิจกรรมตลอดรำยกำร 

 

๙.  กรรมการฝ่ายประเมนิผล  
 นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ ์   ประธำนกรรมกำร 
 นำงโสภำ  พงศเ์ทพปูถมัภ ์  รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวฮำมนีู  กือเต๊ะ   กรรมกำร 
 นำงสำวสุกำนดำ  คงประพนัธ ์  กรรมกำร 
 นำงสำวปิยธิดำ  มะโรงฤทธ์ิ  กรรมกำร 

นำงสำวกนกพร  แสไพศำล  กรรมกำร 
 นำงสำวชนน์ิหทยั พลเยีย่ม   กรรมกำร 
      นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. จดัท ำแบบประเมินใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม  และแจกใหค้รูและนกัเรียน 
๒. ประเมินผลกิจกรรมเพื่อเสนอกลุ่มสำระฯ  และรำยงำนใหฝ่้ำยบริหำรทรำบต่อไป 

 

  ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพือ่ให้การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ด าเนนิไปด้วยด ี
   

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี   ๙  กรกฎำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นตน้ไป 
 

   สัง่   ณ   วนัท่ี     ๙    กรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                                                                           
(นางวรรณ ี บุญประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 


