คาสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๙๒/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
…………………………………
ตามที่กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น เพื่อให้
การดาเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ ( ๑ ) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งกรรมการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. กรรมการอานวยการ
นายพิชยนันท์
สารพานิช
ประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมการ
นายอดุลย์
ศิริเวช
กรรมการ
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
กรรมการ
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นายสมยศ
แม้นสงวน
กรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
นางแสนสุข
คาแก้ว
กรรมการและกรรมการเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดกรอบนโยบาย ให้คาปรึกษา แนะนาและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดาเนินการเป็น
ไปด้วย ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. กรรมการดาเนินงาน
นางแสนสุข
นางสาวภัทรนุช
นางเบ็ญจมาศ
นายอาทิตย์
นางพิมพ์สุภัค

คาแก้ว
คาดี
เดชเสน่ห์
โสตถิรัตนพันธ์
บุบผา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
นายโกวิทย์
บุญทวี
กรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน
ทาโสต
กรรมการ
นางสาวทวินันท์
ใสขาว
กรรมการ
นางสาววริศรา
ชอบธรรม
กรรมการ
นางสาวมาราตรี
เหมือนละมัย
กรรมการ
นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเกวลี
บุญบา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนและประสานงานให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
๓. กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และเวที
นายคมศักดิ์
หาญสิงห์
ประธานกรรมการ
นางนวรัตน์
นาคเสนีย์
รองประธานกรรมการ
นายคานวณ
ยงประเดิม
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายโกวิทย์
บุญทวี
กรรมการ
นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายอาทิตย์
โสตถิรัตนพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดตกแต่งเวที สถานที่ และโต๊ะหมู่บูชา ใช้งานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงาม ให้มีข้อความ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ภาษาไทยใส่ใจอนุรักษ์เอกลักษณ์แบบไทย
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๔.กรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดง
นางณัฏฐ์ธยาน์
นางสุภาภรณ์
นางทิพย์จันทร์
นายโกวิทย์
นางสาวรุ่งตะวัน
นางสาวทวินันท์

สนั่นไหว
ภู่ระหงษ์
หงษา
บุญทวี
ทาโสต
ใสขาว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
นางแสนสุข
คาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
นางพิมพ์สุภัค
บุบผา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมการแสดงบนเวที วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๕.กรรมการฝ่ายจัดทาแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ
นางสาวรุ่งตะวัน
ทา โสต
ประธานกรรมการ
นางสาวเกวลี
บุญบา
รองประธานกรรมการ
นางสาววริศรา
ชอบธรรม
กรรมการ
นางสาวมาราตรี
เหมือนละมัย
กรรมการ
นางสาวทวินันท์
ใสขาว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทาแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อแจกนักเรียน
และผู้มีเกียรติ
๖.กรรมการฝ่ายพิธีกร
นางณัฏฐ์ธยาน์
สนั่นไหว
ประธานกรรมการ
นายโกวิทย์
บุญทวี
กรรมการ
นางพิมพ์สุภัค
บุบผา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรในกิจกรรมในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗.คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน
นายพิราม
ภูมิวิชิต
ประธานกรรมการ
ครูประจาชั้นทุกระดับ
กรรมการ
หัวหน้าระดับทุกระดับ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๘. กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายสมยศ
แม้นสงวน
หัวหน้า
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายภูริวัฒน์
บุญจันทร์
กรรมการ
นายณัฐพงศ์
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวนนทยา
เพิ่มยศ
กรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดหาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒.บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งละวิดิทัศน์ตลอดรายการ

๔
๙. กรรมการฝ่ายประเมินผล
นางเบ็ญจมาศ
เดชเสน่ห์
ประธานกรรมการ
นางสาวภัทรนุช
คาดี
รองประธานกรรมการ
นางสาวทวินันท์
ใสขาว
กรรมการ
นางสาววริศรา
ชอบธรรม
กรรมการ
นางสาวมาราตรี
เหมือนละมัย
กรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน
ทาโสต
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม และแจกให้ครูและนักเรียน
๒. ประเมินผลกิจกรรมเพื่อเสนอกลุ่มสาระฯ และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป
ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพิชยนันท์ สารพานิช)
ผู้อานวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กาหนดการ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
.......................................

๐๘.๐๐ น.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงาน
๐๘.๐๕ น.
ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน
๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. การขับร้องเพลงเพลงระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และ
“แสงเทียน” โดย ด.ญ.จิดาภา จินดาวัฒน์
(ครูผู้ควบคุมดูแล นางทิพย์จันทร์ หงษา และนางพิมพ์สุภัค บุบผา)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราช
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๐ น. - การแสดง ๔ ภาค (ครูผู้ควบคุมดูแล นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
นางแสนสุข คาแก้ว และนางสุภาภรณ์ ภูระหงษ์)
- การแสดงดนตรีไทย (อังกะลุง)
เพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ (ครูผู้
ควบคุมดูแล นายสาธิต แก้วศรีทัศน์)
- การประกวดการพู ด สุ น ทรพจน์ ในหั ว ข้ อ “วั ย รุ่ น กั บ การใช้
ภาษาไทย”
- การแสดงชุด “ทศกัณฐ์ล้ม” โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔/๔ (ครูผู้ควบคุมดูแล นายโกวิทย์ บุญทวี)
- การแสดงการร้องเพลงลูกทุ่งฮิตติดดาวพร้อมหางเครื่อง
โดยนักเรียนชุมนุมเพลงไทยลูกทุ่ง
(ครูผู้ควบคุมดูแล นางทิพย์จันทร์ หงษา และนางพิมพ์สุภัค บุบผา)

