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ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่  281 / 2556 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน 
----------------------------- 

      ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนรู้และเข้าใจเทศกาลส าคัญๆของเจ้าของภาษา ฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออก ตลอดจนรู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 08.00-15.30 น. ณ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.   คณะกรรมการที่ปรึกษา 
      นางวรรณี บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
      นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์   กรรมการ 
      นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี   กรรมการ 
 นางทองกราว เสนาขันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 
2.   คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางทองกราว เสนาขันธ์  ประธานกรรมการ 
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์   กรรมการ  นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง  กรรมการ  นางชนิสรางค์  ปรากฎชื่อ  กรรมการ 
นางทิพย์จันทร์  หงษา  กรรมการ  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการ  นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการ  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ   นางนลินพร  สมสมัย    กรรมการ 
Mr. Oscar M. Malicad Jr กรรมการ  Mr. Eduardo  Jr. A. Domingo กรรมการ 
Mrs. Theresa Z. Madlambayan กรรมการ  Ms. Liang Xin   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่   1. วางแผนก าหนดการจัดกิจกรรม 
2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
4. ควบคุมดูแลนักเรียนเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล  ประธานกรรมการ 

นางนลินพร  สมสมัย    กรรมการ  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการ  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ 
นางชนิสรางค์  ปรากฎชื่อ  กรรมการ  นางทิพย์จันทร์  หงษา  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ดูแลงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
 2. จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมการพูด 
 3. จัดท าป้ายเชิญแขกมาร่วมงาน 
 
4.  คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 

นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ  ประธานกรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย    กรรมการ  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ  นางจุฑามาศ  วานิชชัง  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ  นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
Ms. Liang Xin   กรรมการ   
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. จัดหานักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ในการแสดง 
 2. ดูแลการฝึกซ้อมการแสดงให้เป็นไปตามก าหนด 
 3. ควบคุมการแสดงในงานกิจกรรม  
 
5.  คณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss China  

นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล  ประธานกรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย    กรรมการ  นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
Mr. Oscar M. Malicad Jr กรรมการ  Ms. Liang Xin   กรรมการ 
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6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  ประธานกรรมการ 

นายเล็ก   สินวิชัย  กรรมการ  นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ  นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการ  นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ  นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์ กรรมการ  นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ การประดับตกแต่ง 
 2. จัดตกแต่งเวทีกลางแจ้ง และป้ายเวที 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการ   นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี  กรรมการ   นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ 
นายก าพล  จางจะ  กรรมการ   นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธิ์  กรรมการ    
นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียง 
 2. บันทึกภาพ กิจกรรม และถ่ายวีดิทัศน์ 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุกัญญา มหาฤทธิ์  กรรมการ นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินครู-นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
     ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 
                                           (นางวรรณี    บุญประเสริฐ) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 


