
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๑๓ / ๒๕๖๖ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัน International Day 

******************************** 
                 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมวัน International Day เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีสากล อีกท้ังเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๖ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  (๑)  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
International Day ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    ให้คำแนะนำ ดูแล  ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  รองประธานกรรมการ 

นางนลินพร           สมสมัย    กรรมการ นางสาวจิรา    จ่ันเล็ก             กรรมการ
 นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย    กรรมการ นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ 

นางสาวศิริมา      บุญสวัสด์ิ    กรรมการ นายสุชาติ    รัตนเมธากูร    กรรมการ
 นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์    กรรมการ นางสาววิไลพรรณ  คงดี     กรรมการ  
 นางสาวจันทรา     ตระกูลเศรษฐสิริกรรมการ นายศักรินทร์        ศรีตระกูล    กรรมการ
 นางสาวสมฤดี        จันทะคร    กรรมการ นางสาวญาณิศา    ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ
 นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน     กรรมการ นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง    กรรมการ
 นายนักขตฤกษ์       ภู่ระหงษ์    กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา   เกษร     กรรมการ 

นายชนินทร์     บัวแจ้ง    กรรมการ นายสราวุธ    รัตนนท์    กรรมการ 
Ms.Cake  Moore     กรรมการ Mr.Ronvir    Kainth    กรรมการ 
Mr.Mark  Nickell     กรรมการ Mr.Milo    Burgoine    กรรมการ 



     -2- 
Mr.Ronald  Pressley    กรรมการ ผู้ประสานงานบริษัท Sine        กรรมการ 
นางสาวรักติกานต์ พากเพียร    กรรมการ นางสาวจันทร์กะพ้อ เถินมงคล    กรรมการ 

นายนพดล     คำพร   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุมินญา      นอลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    ประชุมปรึกษา  วางแผนการดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าท่ีต่างๆ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ปัญหา และติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
  นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ ประธานกรรมการ 

นางนลินพร         สมสมัย  กรรมการ นางสาวจิรา จ่ันเล็ก  กรรมการ 
นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ กรรมการ
นางสาววิไลพรรณ  คงดี      กรรมการ        นางสาวจินต์จุฑา       เกษร กรรมการ 
นายชนินทร์   บัวแจ้ง   กรรมการ Mr.Ronald  Pressley กรรมการ 
Ms.Cake  Moore      กรรมการ Mr.Ronvir  Kainth     กรรมการ 
Mr.Mark  Nickell      กรรมการ Mr.Milo  Burgoine กรรมการ 

นายนพดล คำพร  กรรมการและเลขานุการ  
นายนักขตฤกษ์   ภูร่ะหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่ ๑.   ดูแลพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
๒.   จัดหานักเรียนฝึกซ้อมการพูด 

 
๔.  คณะกรรมการจัดการแสดง 
   นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์  ประธานกรรมการ 

นายนพดล   คำพร   รองประธานกรรมการ 

นางนลินพร           สมสมัย    กรรมการ นางสาวจิรา    จ่ันเล็ก             กรรมการ
 นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย    กรรมการ นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ 

นางสาวศิริมา      บุญสวัสด์ิ    กรรมการ นายสุชาติ    รัตนเมธากูร    กรรมการ
 นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์    กรรมการ นางสาววิไลพรรณ  คงดี     กรรมการ  
 นางสาวจันทรา     ตระกูลเศรษฐสิริกรรมการ นายศักรินทร์        ศรีตระกูล    กรรมการ
 นางสาวสมฤดี        จันทะคร    กรรมการ นางสาวญาณิศา    ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ
 นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน     กรรมการ นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง    กรรมการ
 นายนักขตฤกษ์       ภู่ระหงษ์    กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา   เกษร     กรรมการ 

นางสาวสุมินญา      นอลา    กรรมการ นายสราวุธ    รัตนนท์    กรรมการ 
Ms.Cake  Moore     กรรมการ Mr.Ronvir  Kainth        กรรมการ 
Mr.Mark  Nickell     กรรมการ Mr.Milo  Burgoine    กรรมการ 
Mr.Ronald  Pressley    กรรมการ นางสาวจันทร์กะพ้อ เถินมงคล    กรรมการ 
 



 
 
นางสาวรักติกานต์ พากเพียร    กรรมการ  

นายชนินทร์   บัวแจ้ง  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุมินญา      นอลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการแสดง 
๒. การดูแลการฝึกซ้อมการแสดงให้คำปรึกษาให้เป็นไปตามกำหนด 
๓. ควบคุมการแสดงในงานกิจกรรม 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
   นายปวิช เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด   รองประธานกรรมการ 
นางสาวศิริมา      บุญสวัสด์ิ    กรรมการ  นายสราวุธ    รัตนนท์    กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน     กรรมการ  นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง    กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์       ภู่ระหงษ์    กรรมการ  นางสาวจินต์จุฑา   เกษร     กรรมการ 
นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ  นางสาวสุมินญา      นอลา    กรรมการ 
นางสาวจันทร์กะพ้อ เถินมงคล    กรรมการ  นางสาวรักติกานต์ พากเพียร    กรรมการ 

นายศักรินทร์   ศรีตระกูล   กรรมการและเลขานุการ 
นายสุชาติ       รัตนเมธากูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถานท่ี การประดับตกแต่ง 
  ๒. จัดตกแต่งเวทีกลางแจ้งและป้ายเวที 

๖.  คณะกรรมการดูแลจัดซุ้ม 
๖.๑ ซุ้มภาษาอังกฤษ  

นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ    คงดี      กรรมการ 
นางสาวสมฤดี        จันทะคร     กรรมการ 
นายสุชาติ     รัตนเมธากูร     กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา     เกษร  กรรมการและเลขานุการ 

๖.๒ ซุ้มภาษาจีน  
นายชนินทร์   บัวแจ้ง   ประธานกรรมการ 
นางนลินพร         สมสมัย  กรรมการ 
นายนพดล   คำพร   กรรมการ 
นางสาวรักติกานต์ พากเพียร     กรรมการ  
นางสาวสุมินญา    นอลา      กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๖.๓ ซุ้มภาษาเกาหลี  
นางสาวปรารถนา    รุ่งเรือง      ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทร์กะพ้อ เถินมงคล     กรรมการ 
นางสาวจันทรา     ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์       ภู่ระหงษ์       กรรมการและเลขานุการ 

๖.๔ ซุ้มภาษาญี่ปุ่น  
นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี            กรรมการ  
นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 

๖.๕ ซุ้มภาษาฝรั่งเศส 
นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  ประธานกรรมการ 
นายสราวุธ      รัตนนท์     กรรมการ  
นายศักรินทร ์        ศรีตระกูล    กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานท่ี และประดับตกแต่งซุ้มแสดงผลงานนักเรียน 
 ๒. ซุ้มขายอาหารหรือกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

๗.  คณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางภาษา 
๗.๑ รายการ Spelling bee 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

๑.   นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ ์  ประธาน 

๒.   นางสาวจินต์จุฑา  เกสร   กรรมการ 

๓.   Ms.Cake Moore  Vosper   กรรมการ 

         ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑.    นางสาวจินต์จุฑา  เกสร   ประธาน    

๒.    นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมการ   

๓.    Ms.Cake    Moore   กรรมการ  

๗.๒ รายการ English Skills 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

๑.   นางสาวสมฤดี  จันทะคร  ประธาน 

๒.   นางสาวศิริมา   บุญสวัสด์ิ  กรรมการ 

๓.   นายสุชาติ   รัตนเมธากูร  กรรมการ 



 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑.   นางสาวศิริมา   บุญสวัสด์ิ  ประธาน 
๒.   นางสาวสมฤดี  จันทะคร  กรรมการ 
๓.   นายสุชาติ   รัตนเมธากูร  กรรมการ  

   

๗.๓ รายการ การแข่งขันการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล Fantasy Fairy Tales Costume  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑. นางสาววิไลพรรณ  คงดี   ประธาน    

๒. นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  กรรมการ 

๓. นายนพดล     คำพร   กรรมการ 

๔. นางสาวจินต์จุฑา  เกสร   กรรมการ   

๕. นายนักขตฤกษ ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมการ 

๖. ว่าท่ีร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย  กรรมการ 

๗. Ms.Cake    Moore   กรรมการ  

 

๗.๔ รายการ International singing contest  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

๑.   นายศักรินทร์        ศรีตระกูล  ประธาน  

๒.    นายนพดล     คำพร             กรรมการ 

๓.    นางสาวญาณิศา       ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 

๔.    นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมการ 

๕.    นายชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมการ 

๖.    นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง   กรรมการ 

๗.    นางสาวสุมินญา   นอลา   กรรมการ 

๘.    Mr.Mark    Nickell   กรรมการ 

๗.๕ รายการ ตอบคำถามความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศภาษาเกาหลีใต้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.  นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง   ประธาน    

๒.  นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมการ    

๓.  นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 

๔.  นางนลินพร   สมสมัย   กรรมการ 

๕. นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 



 
หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 
 ๒. จัดการแข่งขัน 
 ๓. รายงานผลการแข่งขัน 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์ 
   นางสาววิไลพรรณ    คงดี          ประธานกรรมการ 
นางสาวญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  กรรมการ 
นางสาวจันทรา      ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ นายชนินทร์     บัวแจ้ง    กรรมการ 
นายนพดล     คำพร  กรรมการ นายนักขตฤกษ์        ภู่ระหงษ์ กรรมการ
   นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเวที เครื่องแต่งกาย และอื่นๆ 

๙.  คณะกรรมการดูแลอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   นางสาวศิริมา      บุญสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 

นางสาวญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ  
นางสาวจันทรา     ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา     เพ็งจันทร์       กรรมการ 
นางเกษรา     ก้องศักดิ์ศรี            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดหาดูแลอาหาร และเครื่องด่ืม 
 ๒. จัดหานักเรียนดูแล เสิร์ฟอาหาร เครื่องด่ืม 

๑๐.  คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
                      นายสุริยา ทรัพย์เฮง            ประธานกรรมการ 
นายปวิตร   สมนึก    กรรมการ  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล   กรรมการ    
นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข กรรมการ  นายกำพล จางจะ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ           นักเรียนฝ่ายโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
   นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมติดต้ังเครื่องเสียง 
           ๒. บันทึกภาพกิจกรรม และถ่ายวีดทัีศน์ 

 

 

 

 



 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นางสาวจิรา   จ่ันเล็ก   ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสด์ิ  กรรมการ 
   นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิร ิ กรรมการ   
                               นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดทำเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกให้ครูและนักเรียน 
 ๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน 
 
             ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๒    เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                 

 
   (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กำหนดการกิจกรรมวัน International Day 
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ เวลา ๐๘.๒๐-๑๑.๕๐ น. 
 

๐๗.๓๐ น.  - พิธีการหน้าเสาธง 
๐๘.๒๐ - ๐๘.๓๕ น. - ประธานมาถึงบริเวณพิธี 

- นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 

   - ผอ. สันติพงศ์ ชินประดิษฐ  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
๐๘.๓๕ - ๐๘.๔๕ น. - พิธีกรนำเข้าสู่ชุดการแสดง 
๐๘.๔๕ - ๐๘.๕๕ น.      - การแสดงชุดเปิดงาน Fashion Show + ร้องเพลงสากล  
๐๘.๕๕ - ๐๙.๐๕ น. - การแสดงชุดท่ี ๑ "Mois de la fierté" -Pride in Paris 
๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๕ น. - การแสดงชุดท่ี ๒ Wednesday over you    
๐๙.๑๕ - ๐๙.๒๕ น. - การแสดงชุดท่ี ๓ "ตำนานผีมีอยู่ว่า...” 
๐๙.๒๕ - ๐๙.๓๕ น. - การแสดงชุดท่ี ๔  Hallyu K-Wave 

๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๕ น. - การแสดงชุดท่ี ๕ 幸福 
๐๙.๔๕ น.  - ถ่ายรูปรวมชุดการแสดง 
๐๙.๕๐  น.  - ท่านผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู  

และนักเรียนระดับช้ันมัธยมปีท่ี 1-3 ชมนิทรรศการทางภาษา  
๑๐.๑๐ น.               - นักเรียนระดับช้ันมัธยมปีท่ี 1-3 ขึ้นเรียนในคาบท่ี ๓ 
๑๑.๕๐ น.  - จบกิจกรรม 
 
การร่วมกิจกรรมทางภาษา : ม.1-3 จะได้รับ Passport เพียงเข้าซุ้มร่วมกิจกรรม จะได้รับตราปั้ม เมื่อครบ 5 
ซุ้มแล้วนำส่งครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อรับคะแนนการทำกิจกรรมค่ะ 
หมายเหตุ:  ในเวลา ๑๐.๑๐ น. หมดคาบ 2 นักเรียน ม.1-3 ขึ้นเรียนตามปกติ 

คุณครูสามารถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในคาบเรียนท่ี 3-4  โดยมีคุณครูผู้สอนประจำ
รายวิชานั้นๆเป็นผู้กำกับดูแล 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  


