
ค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
  ที่ ๒๑๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ******************************************* 

        ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวัน “ภาษาไทยแห่งชาติ” ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มีการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเพ่ือร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็น 
ผู้ก่อตั้งวันภาษาไทย โดยให้นักเรียนส่งผลงานการแข่งขัน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทุกกิจกรรม ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองไผ่ เพ่ือให้การด าเนินงาน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 

        อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ วันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๑ นายพัชริน   ภู่ชัย   ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางสาวอารีรัตน์         ชูรวง    รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายจตุรงค์    ว่องไวพาณิชย์    กรรมการ 
    ๑.๔ นางโรจณา   มาคาน   กรรมการ 
    ๑.๕ นายสมปอง   ตาลเพชร  กรรมการ 
    ๑.๖ นายนิมิตร  ตันติวโรดม   กรรมการ 
    ๑.๗ นายพีรศิษย์   สิงหโ์สภา     กรรมการ 
    ๑.๘ นางวนิดา   สารสิทธิ์   กรรมการ 
    ๑.๙ นายยุทธนา   นาอุดม    กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางปรารถนา     แจ่มอ่วม    ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

 ๑.๑๑ นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม    ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
 ๑.๑๒ นางสาวมัลลิกา    ม่วงเล็ก    ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
 ๑.๑๓ นางสาวกมลวรรณ       อิงขนร       กรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๑๔ นางสาวนิตยา  ชาตินันท์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.๑๕ นางสาวภาวิไล   ไชยโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที ่ สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้ด าเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อย  

 /๒.คณะกรรมการ..... 



~ ๒ ~ 
 

      ๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน   ประกอบด้วย                                                                       
                  ๒.๑ นางสาวกมลวรรณ          อิงขนร                          ประธานกรรมการ                                                                                       
                ๒.๒ นางปรารถนา               แจ่มอ่วม                        รองประธานกรรมการ  
                ๒.๓ นางสาวภาวิไล              ไชยโย                           กรรมการ 
                ๒.๔ นางสาวนิตยา               ชาตินันท์                        กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้าที่  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย      
      ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
                   ๓.๑ นายสมปอง                ตาลเพชร                        ประธานกรรมการ   
                 ๓.๒ นางสายรุ้ง                 นลิมูล                            รองประธานกรรมการ 
                 ๓.๓ นางเริงฤด ี                 โสภาไชย                        กรรมการ 
                 ๓.๔ นางสาวภาวิไล             ไชยโย                            กรรมการ 
                 ๓.๕ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ 
                 ๓.๖. นายไพรัช                 ปัดชาเขียว                       กรรมการและเลขานุการ                      
      มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่และจัดบอร์ดการแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
      ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  ประกอบด้วย 
                 ๔.๑ นายพรศักดิ ์               ศรีพุ่ม                           ประธานกรรมการ 
                 ๔.๒ นางสาวกมลวรรณ        อิงขนร                          รองประธานกรรมการ 
                 ๔.๓ นางสาวสวุรรณี            ภู่ชัย                             กรรมการ 
                 ๔.๔ นายแดนชยั                สิงห์สนิท                        กรรมการ 
                 ๔.๕ นายไพรัช                   ปัดชาเขียว                     กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เผยแพร่ความรู้ความส าคัญของวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ และเป็นพิธีกรในการรับเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
      ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและตัดสินการแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม. ต้นและ ม.ปลาย  
ประกอบด้วย 
                 ๕.๑ นางสาวสวุรรณี            ภู่ชัย                             ประธานกรรมการ 
                 ๕.๒ นางเริงฤด ี                 โสภาไชย                        กรรมการ 
                 ๕.๓ นางอรสา                   เสาโกมุท                        กรรมการและเลขานุการ           
      มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์ เกณฑ์การแข่งขันในการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยด้วยความยุติธรรมและสรุปผลการแข่งขัน 
      ๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับ ม. ต้นและ ม.ปลาย  
ประกอบด้วย 
                 ๖.๑ นางสาวเจริญ              ผลฉัตร                          ประธานกรรมการ 
                                                                                                            /๖.๒นางสายรุ้ง..... 



~ ๓ ~ 
 

                 ๖.๒ นางสายรุ้ง                 นลิมูล                            กรรมการ                                                                                          
                 ๖.๓ นางสาวนติยา             ชาตินันท์                         กรรมการและเลขานุการ           
      มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์ เกณฑ์การแข่งขันในการตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยด้วยความยุติธรรมและสรุปผลการแข่งขัน 
             ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและตัดสินการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ประกอบภาพ ระดับ  
ม. ต้นและ ม.ปลาย  ประกอบด้วย 
                 ๗.๑ นายสมปอง            ตาลเพชร                            ประธานกรรมการ 
                 ๗.๒ นายไพรัช              ปัดชาเขียว                           กรรมการ 
                 ๗.๓ นางสาวภาวิไล         ไชยโย                                กรรมการและเลขานุการ           
      มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์ เกณฑ์การแข่งขันในการตัดสินการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ประกอบภาพให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความยุติธรรมและสรุปผลการแข่งขัน 
             ๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัล    ประกอบด้วย                                      
                 ๘.๑ นางปรารถนา           แจ่มอ่วม                           ประธานกรรมการ 
                 ๘.๒ นางสาวเจริญ            ผลฉัตร                             กรรมการ 
                 ๘.๓ นางสาวภาวิไล           ไชยโย                              กรรมการ 
                 ๘.๔ นางเริงฤดี                โสภาไชย                           กรรมการ 
                 ๘.๕ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย   กรรมการ 
                 ๘.๖ นางสาวนติยา            ชาตินันท์                          กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้าที ่ จัดเตรียมรางวัลส าหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
             ๙. คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร    ประกอบด้วย 
                  ๙.๑ นายแดนชัย              สิงห์สนิท                         ประธานกรรมการ 
                  ๙.๒ นางสาวนติยา            ชาตินันท์                         กรรมการ 
                  ๙.๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ 
                  ๙.๔ นางสาวภาวิไล           ไชยโย                             กรรมการและเลขานุการ 
            ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ   ประกอบด้วย 
                 ๑๐.๑ นายนิกร                 หล้าน้อย                         ประธานกรรมการ 
                 ๑๐.๒ นายกิตติชัย              ทองมา                           กรรมการ 
        ๑๐.๓ นายชัยชนะ            ทองมา                  กรรมการและเลขานุการ       
      มีหน้าที ่ บักทึกภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยแต่ละกิจกรรม 
           ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล   ประกอบด้วย 
                  ๑๑.๑ นางสาวกมลวรรณ      อิงขนร                          ประธานกรรมการ 
                  ๑๑.๒ นางสาวเจริญ           ผลฉัตร                           กรรมการ 
                                                                                                     /๑๑.๓นางสาวภาวิไล..... 

 



~ ๔ ~ 

 ๑๑.๓ นางสาวภาวิไล         ไชยโย                             กรรมการ  
 ๑๑.๔ นางสาวนิตยา          ชาตินันท์                         กรรมการและเลขานุการ  

      มีหน้าที ่ ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรม ประเมินผล และสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 
      ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 (ลงชื่อ)  
    (นายพัชริน    ภู่ชัย) 
  ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


