
 

   

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่๑๘๘ /๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๘ 
………………………………… 

 

 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ขึ้น  ในวันศุกร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นั้น  เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 

๑.  กรรมการอ านวยการ 
    นางวรรณี    บุญประเสริฐ   ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    กรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ ์  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ   

        หน้าที ่  ก าหนดกรอบนโยบาย ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

 

๒.  กรรมการด าเนินงาน     
  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นางสาวภัทรนุช            ค าดี   รองประธานกรรมการ 
 นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ       

นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์          กรรมการ 
 นางแสนสุข  ค าแก้ว   กรรมการ 
 นางพิมพ์สุภัค   บุบผา                 กรรมการ 

  นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
 นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์                 กรรมการ 
 นายไพโรจน์  อินต๊ะภา             กรรมการ 

 นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการ 



 

-๒- 
 นายอนิรุทธ์  โกยรัมย ์  กรรมการ 
 นางสาวพรชนก    วรรณงาม  กรรมการ 
 นางสาวแตงอ่อน  พลาเกตุ   กรรมการ 
 นางสาวณิชา  ตั้งสถิตย์ธรรม  กรรมการ 

นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข                กรรมการและเลขานุการ 
      หน้าที ่  วางแผนและประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๓.  กรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดง 
  นางสาวภัทรนุช    ค าดี   ประธานกรรมการ 
  นางแสนสุข   ค าแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ 
  นางนวรัตน์  นาคเสนีย์  กรรมการ 
  นางณัฏฐ์ธยาน์  สนั่นไหว   กรรมการ  

นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
  นายไพโรจน์   อินต๊ะภา  กรรมการ 
  นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  กรรมการ 
  นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์   กรรมการ 
  นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่  จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมการแสดงบนเวที วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

๔.  กรรมการจัดประกวดทักษะภาษาไทย 
 การสอบแข่งขัน “คนเก่งภาษาไทย” ทั้ง 6 ระดับ (ม.1- ม.6) 
 (วันอังคารที่  14  ก.ค. 58  เวลา  15.10 น.  ณ  ห้อง 154 - 157) 

นางสาวภัทรนุช  ค าดี                 หัวหน้า    
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ       
นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์          กรรมการ 

 นางพิมพ์สุภัค   บุบผา                 กรรมการ 
  นางแสนสุข   ค าแก้ว   กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
 นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์                 กรรมการ 
 นายไพโรจน์  อินต๊ะภา             กรรมการ 

นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
 นายอนิรุทธ์  โกยรัมย ์  กรรมการ 
 นางสาวพรชนก    วรรณงาม  กรรมการ 



 

-๓- 
 นางสาวแตงอ่อน  พลาเกตุ   กรรมการ 
 นางสาวณิชา  ตั้งสถิตย์ธรรม  กรรมการ 

   นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข                กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ด าเนินการจัดการประกวด / แข่งขัน  ร่วมเป็นกรรมการ  จัดเตรียมเอกสาร  และแจ้งผลการ

แข่งขัน เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 
 

๕. กรรมการฝ่ายจัดท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   ประธานกรรมการ 

 นายอนิรุทธ์  โกยรัมย ์  กรรมการ 
 นางสาวพรชนก    วรรณงาม  กรรมการ 
 นางสาวแตงอ่อน  พลาเกตุ   กรรมการ 
 นางสาวณิชา  ตั้งสถิตย์ธรรม  กรรมการ 

  นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่  จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพ่ือแจกนักเรียน

และผู้มีเกียรติ 
 

๖.  กรรมการฝ่ายพิธีกร 
   นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   ประธานกรรมการ 
   นายสมพร  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
   นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ เป็นพิธีกรในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 

๗.  กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเวที 
  นางทองกราว    เสนาขันธ์  ประธานกรรมการ 
  นายเล็ก    สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 

    นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดตกแต่งเวที  สถานที่ และโต๊ะหมู่บูชา  ใช้งานในวันที่  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสวยงาม ให้มีข้อความ        

 
 
 
 

 

 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

“วนัภาษาไทยแห่งชาติ” 
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 

-๔-  
๘.  กรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร  

นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข                กรรมการ 

 นายอนิรุทธ์  โกยรัมย ์  กรรมการ 
 นางสาวพรชนก    วรรณงาม  กรรมการ 
 นางสาวแตงอ่อน  พลาเกตุ   กรรมการ 
 นางสาวณิชา  ตั้งสถิตย์ธรรม  กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. แจ้งรายชื่อนักเรียนให้นักเรียนทราบ  และรับรายงานตัวนักเรียนในการเข้ารับเกียรติบัตร 

๒. รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้ารับรางวัล และด าเนินการในการมอบเกียรติบัตรให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

๙.  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  นางสาวฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 

นายสุวิท  ปิ่นอมร   รองประธานกรรมการ 
นายปวิตร                สมนึก          กรรมการ 
นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
นายภาคภูมิ              แก้วเย็น      กรรมการ 
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล         กรรมการ  
นายก าพล  จางจะ          กรรมการ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
นายนราธิป  คุมพล   กรรมการ 
นายอัสริพงษ์  ประมวลการ  กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดหาเครื่องเสียงเพ่ือใช้ในกิจกรรมในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
 ๒. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดรายการ 

 

๑๐.  กรรมการฝ่ายประเมินผล  
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
 นาวสาวพรรนิภา  สีลาโส   กรรการ 
 นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
 นายอนิรุทธ์  โกยรัมย ์  กรรมการ 
 นางสาวพรชนก    วรรณงาม  กรรมการ 



 

-๕- 
 นางสาวแตงอ่อน  พลาเกตุ   กรรมการ 
 นางสาวณิชา  ตั้งสถิตย์ธรรม  กรรมการ  
      นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดท าแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม  และแจกให้ครูและนักเรียน 
๒. ประเมินผลกิจกรรมเพ่ือเสนอกลุ่มสาระฯ  และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

 

  ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยดี 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๖  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ   วันที่    ๖   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


