
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี    31 / 2558 
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม เทศกำลตรุษจีนพำเพลิน 

--------------------------------- 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ก าหนดจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนพาเพลิน เพื่อปลกูฝงัให้
นักเรียนรู้และเข้าใจเทศกาลส าคัญๆของเจ้าของภาษา  ฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออก    ตลอดจนรูจ้ักการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความรบัผิดชอบ ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00-12.00 น. ณ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพทุธศักราช 2547 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพื่อให้กิจกรรมด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 
 นางโสภา พงษ์เทพปูถัมภ์ กรรมการ นางสาวอุษา นะแน่งน้อย กรรมการ 
 นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
 นางทิพย์จันทร ์ หงษา  กรรมการ นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
 นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ กรรมการ นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมการ 
 นางสาวสุกญัญา มหาฤทธ์ิ กรรมการ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ 
 นายสุชาติ         รัตนเมธากรู กรรมการ นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ 

นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
Mr.Oscar M. MalicadJr  กรรมการ Mr.EduardoJr.A.Domingo กรรมการ 

 Mrs.TheresaZ.Madlambayan กรรมการ Ms.LiangXin   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำท่ี 1. วางแผนก าหนดการจัดกจิกรรม 
  2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
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  3. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในโรงเรียนทีเ่กี่ยวข้อง 
  4. ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อให้กจิกรรมด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประชำสมัพันธ์ 
  นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ประธานกรรมการ 
นางโสภา   พงษ์เทพปูถัมภ์  กรรมการ นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางสาวอุษา นะแน่งน้อย กรรมการ นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมการ 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1.ดูแลงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
 2.จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมการพูด 
 3.จัดท าป้ายเชิญแขกมาร่วมงาน 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง 
  นางสาวกมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น ประธานกรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย  กรรมการ นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ 
นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมการ นางทิพย์จันทร ์ หงษา  กรรมการ 
นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ  
นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ กรรมการ Ms.LiangXin   กรรมการ 
นางสาวสุกญัญา มหาฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1.จัดหานักเรียนและอปุกรณ์ต่างๆในการแสดง 
 2.ดูแลการฝึกซ้อมการแสดงให้เป็นไปตามก าหนด 
 3.ควบคุมการแสดงในงานกจิกรรม 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
  นางทองกราว เสนาขันธ์  ประธานกรรมการ 
นายเล็ก  สินวิชัย  กรรมการ นางสาวเสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1.จัดเตรียมสถานที่ การประดับตกแต่ง 
 2.จัดตกแต่งเวทกีลางแจ้ง 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ 
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
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นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1.จัดเตรียมติดต้ังเครื่องเสียง 
 2.บันทึกภาพ กิจกรรม และถ่ายวีดิทัศน ์
 3.จัดท าและติดตั้งป้ายเวที ด้วยข้อความว่า 
 
 
 

  
 
 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นางโสภา  พงษ์เทพปูถัมภ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1.ออกแบบสอบถามเพื่อประเมินคร-ูนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
 2.สรปุผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินการ 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  19  มกราคม พ.ศ.2558 
    สั่ง ณ วันที่ 19  มกราคม พ.ศ.2558 

 

                                                                                           
        (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

Happy New Year 

2015 

羊年大吉 

 


