
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
                                                      ที ่๑๘๙/256๕   
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………… 
 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ขึ้น ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   นั้น  เพ่ือให้การดำเนินการ
บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้  
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
    นายสันติพงศ์               ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ 
 นางปานทิพย์               สุขเกษม   กรรมการ 

นายปวิช                     เรอืงวรัชกุล                 กรรมการ 
นางสาวจรรยา              ศรแีจ่ม                      กรรมการ 
นางสาวนฤมล              รับส่ง                         กรรมการ 

 นายจักรกฤษณ์             แก้วลำหัด  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  กำหนดกรอบนโยบาย ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน     
  นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 

นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวเกวลี     เงินศรีสุข  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 

 นางพัชนีย์     คงเกิด   กรรมการ 
 นางสาววิไลวรรณ   เบอร์ดี   กรรมการ 
 นางสาวจันทร์จิรา    สุขสิงห์   กรรมการ 
 นายศุภชัย    นัคราจารย์  กรรมการ 



๒ 

 

 นายพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย ์   กรรมการ 
 นางสาวนาตาธาร  กล่ำฮุ้ย   กรรมการ 
 นางสาวจุฑามาศ    ศรีชัยมูล  กรรมการ 
 นางสาวสุทธิมา    นิลละออ  กรรมการ 
 นางสาวอมรรัตน์   ลายแบน   กรรมการ 

   นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้                      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผนและประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๓.  คณะกรรมการจัดประกวดทักษะภาษาไทย 
      ๓.๑  การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์   ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย   

นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ   เบอร์ดี   กรรมการ 
นางสาวจันทร์จิรา    สุขสิงห์   กรรมการ 
 นายพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย ์               กรรมการ 

 นางสาวสุทธิมา    นิลละออ  กรรมการ 
 นางสาวอมรรัตน์   ลายแบน   กรรมการ 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ระดบั ม.ต้น, ม.ปลาย 
นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้   ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 

    นางพัชนีย์     คงเกิด   กรรมการ 
นางสาวจันทร์จิรา    สุขสิงห์   กรรมการ 
นายศุภชัย    นัคราจารย์                  กรรมการ 

 นางสาวจุฑามาศ    ศรีชัยมูล  กรรมการ 
 นางสาวนาตาธาร  กล่ำฮุ้ย   กรรมการ 

  นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓  การแข่งขันคนเก่งภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย 

นางสาวเกวลี     เงินศรีสุข  ประธานกรรมการ 
 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ   เบอร์ดี   กรรมการ 
นางสาวจันทร์จิรา    สุขสิงห์   กรรมการ 

 นางสาวจุฑามาศ    ศรีชัยมูล  กรรมการ 
 นางสาวสุทธิมา    นิลละออ  กรรมการ 

นางพัชนีย์     คงเกิด   กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 

๓.๔  การแข่งขันอ่านอย่างไร...เขียนอย่างไร  ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย 
นางสาวรุ่งตะวัน     ทาโสต   ประธานกรรมการ 
นายพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย ์               กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
นายศุภชัย    นัคราจารย์  กรรมการ 

 นางสาวนาตาธาร  กล่ำฮุ้ย   กรรมการ 
 นางสาวอมรรัตน์   ลายแบน  กรรมการ 
 นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ดำเนินการจัดกิจกรรม  ร่วมเป็นกรรมการ  จัดเตรียมเอกสาร  และแจ้งผลการทดสอบ  
เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร    
นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   ประธานกรรมการ 
 นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 

  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 

 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรระหว่างวันที่ วันที่ ๒๕-๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
ให้นักเรียน 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต    ประธานกรรมการ  

นางพัชนีย์     คงเกิด  กรรมการ 
นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข          กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ 
นายพุทธิพงศ์    ฉันทศิริเวทย์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม  และแจกให้ครูและนักเรียน 
          ๒. ประเมินผลกิจกรรมเพ่ือเสนอกลุ่มสาระฯ  และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 
  ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยดี 
  

สั่ง   ณ   วันที่   ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

                                 (นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ) 
                                    ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


