
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหม่ิน 
ท่ี 052/๒๕๖๒ 

                          เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดโครงกำรรักษ์ภำษำไทย 
     ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

************************ 
  การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปล่ียนแนวความคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้
เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาในการ
แก้ปัญหา ในการด ารงชีวิตและปัญหาของสังคม เน้นการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้มาใช้พัฒนาตนเองขณะเ ดียวกันการสอน
ภาษาไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรม และถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ในรูปของหลักภาษา       
ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์การใช้ภาษาวรรณคดีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และส่ังสมมายาวนาน และอ่านวรรณกรรม
ต่างๆเพื่อศึกษาเรื่องราวของชีวิต ท่ีจะท าให้ชีวทัศน์และโลกทัศน์ของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น เข้าใจสภาพสังคม
และวัฒนธรรมท้ังในอดีต ปัจจุบัน และสังคมในอนาคตรวมท้ังศึกษาภูมิปัญญาทางการศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ 
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น จึงจัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทย ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
แสวงหาการรู้ ด้วยตนเอง โดยการเช่ือโยงกระบวนการทางภาษาสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ  

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึง
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน  ประธาน 
2. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์  รองประธาน 
3. นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
4. นางปรียาภัทร  ตุลาชม   กรรมการ 
5. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการ 
6. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
7. นางสาวอารยา  สุขสบาย  กรรมการ 
8. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ดูแล และจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

 



2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิธีกำร 
1. นายศิวาพร  เกษแก้ว   ประธาน 
2. นางสาวอารยา  สุขสบาย  รองประธาน 
3. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี เป็นพิธีกรด าเนินงานและจัดเตรียมของส าหรับพิธีการ 
 

3. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมภำษำไทย 
1. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ ์  ประธาน 
2. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น   รองประธาน 
3. นายศิริพงษ ์    ล้ิมพรเสมานนท์  กรรมการ 
4. นายกริช    เตชะธีรกุล  กรรมการ 
5. นายประชัน     หาญจริง  กรรมการ 
6. นางสาวนงลักษณ์   วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
7. นางสาวอรนรินทร ์  มุกดา   กรรมการ 
8. นางเครือวัลย์     อุตมะโน  กรรมการ 
9. นางประภาพร    อะทะยศ  กรรมการ 
10. นางพัชรารัตน ์   แหล่งกาศ  กรรมการ 
11. นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎ ์  กรรมการ 
12. นางสาวพัชญ์วิสา    จันทพิมพ์  กรรมการ 
13. นางชลภัสสรณ์     หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
14. นางสาวจุฑามาศ   เหรียญแก้ว  กรรมการ 
15. นางสาวเฌนิศา    ครุฑเงิน   กรรมการ 
16. นายวสันต์    นายด่าน   กรรมการ 
17. นายชาติชาย    เบญจวรรณ ์  กรรมการ 
18. นางลภัสรดา     ดินหม้อ   กรรมการ 
19. นางโสพิชชาญ์      สมใจ   กรรมการ 
20. นางสาวนฤดี     อินสุวรรณ ์  กรรมการ 
21. นางสาวกฤติญา    กิติมา   กรรมการ 
22. นางสาวกนกพิชญ ์   โนกุล   กรรมการ 
23. นายภัทรภณ    ดวงภู   กรรมการ 
24. นางสาวลัลณ์ลลิน   สุนทร   กรรมการ 
25. นายธนัตถ์นินทร ์   แสนอาทิตย์  กรรมการ 
26. นายธนทรัพย ์   เฉียบแหลม  กรรมการ 
27. นายนพฤทธิ์    ธิวรรณ์   กรรมการ 
28. นางสาวสุภารัตน์   อุทธิยา   กรรมการ 
29. นางสาวพงศ์ผกา    พิลายนต์  กรรมการ 
30. นางสาวอรสา     พรมโมคัก  กรรมการ 
31. นายนันทการ    ศรีธิดง   กรรมการ 



32. นางสาวชฎาพร     เก่งการท า  กรรมการ 
33. นางสาวกาญจนา   จินะ   กรรมการ 
34. นายกิตฏิพงษ ์   กันทะวงศ์  กรรมการ 
35. นางสาวปรียานุช   ทวีกุล   กรรมการ 
36. นางสาวจามจุรี   จักรสมศักดิ์  กรรมการ 
37. น.ส.ภัสสุรีย์    เพ็ญกุล   กรรมการ 
38. นางสาวเจนจิรา    ปวงค า   กรรมการ 
39. นางสาววิไลวรรณ    ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
40. นายเอกชัย     ชัยธนานันท์  กรรมการ 
41. นางสาวธัญกมล   นะใจ   กรรมการ 
42. นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
43. นางปรียาภัทร  ตุลาชม            กรรมการ 
44. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
45. นางสาวอารยา  สุขสบาย  กรรมการ 
46. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้ด าเนินลุล่วงไปด้วยดี 
 
4. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่  

1. นายประชัน     หาญจริง  ประธาน   
2. นายศิริพงษ ์    ล้ิมพรเสมานนท์  รองประธาน 
3. นายกริช    เตชะธีรกุล  กรรมการ 
4. นายชาติชาย    เบญจวรรณ ์  กรรมการ 
5. นายภัทรภณ    ดวงภู   กรรมการ 
6. นายธนัตถ์นินทร ์   แสนอาทิตย์  กรรมการ 
7. นายธนทรัพย ์   เฉียบแหลม  กรรมการ 
8. นายนพฤทธิ์    ธิวรรณ์   กรรมการ 
9. นายกิตฏิพงษ ์   กันทะวงศ์  กรรมการ 
10. นายวสันต์    นายด่าน   กรรมการและเลขานุการ 
11. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับจัดงานวันภาษาไทย 
 
5. คณะกรรมกำรจัดตกแต่งเวที 

1. นายกริช  เตชะธีรกุล   ประธาน 
2. นายภัทรภณ  ดวงภู   รองปราน 
3. นางเครือวัลย์     อุตมะโน  กรรมการ 
4. นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล   กรรมการ 
5. นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
6. นางสาวเจนจิรา    ปวงค า   กรรมการ 



7. นางสาวธัญกมล   นะใจ   กรรมการ 
8. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล   กรรมการ 
9. นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
10. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น   กรรมการ 
11. นางปรียาภัทร  ตุลาชม            กรรมการ 
12. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
13. นางสาวอารยา  สุขสบาย  กรรมการ 
14. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ตกแต่งเวทีให้สวยงาม 
 
6. คณะกรรมกำรจัดเตรียมรำงวัล 

1. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว   ประธาน 
2. นางสาวธัญกมล   นะใจ   กรรมการ 
3. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล   กรรมการ 
4. นางสาวพงศ์ผกา   พิลายนต์  กรรมการ 
5. นางสาวอารยา  สุขสบาย  กรรมการ 
6. นางปรียาภัทร  ตุลาชม   กรรมการ 
7. นางสาวปวิขญา  ใจมาตุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี จัดเตรียมของรางวัลให้เพียงพอ 
  

๗. ฝ่ำยกำรแสดง  
    1. นางสาวนฤดี     อินสุวรรณ ์  ประธาน 
    ๒. นายเอกชัย     ชัยธนานันท์  กรรมการ 
    ๓. นายกิตฏิพงษ์    กันทะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าท่ี  ควบคุมการแสดงภายในงาน 
 
๘.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดเพลงไทยลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศทั้งระดับประถมต้นและประถมปลำย 

1. นายกริช   เตชะธีระกุล  ประธาน 
2. นางสาวเจนจิรา    ปวงค า   รองประธาน 
3. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ ์  กรรมการ 
4. นางเครือวัลย์      อุตมะโน   กรรมการ 
5. นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
6. นายกิตฏิพงษ ์   กันทะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ควบคุมให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงท้ังสองระดับช้ัน 
 
 
 
 



๙.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแต่งกำยชุดไทย 
1. นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์  ประธาน 
2. นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา   รองประธาน 
3. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 
4. นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม      กรรมการ 
5. นางวิไลวรรณ  ด่านสวัสด์ิ  กรรมการ 
6. นายนันทการ    ศรีธิดง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ควบคุมให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันการประกวดการแต่งกายชุดไทยท้ังระดับ อนุบาล 
ประถมต้นและประถมปลาย 
 

๑๐.  ฝ่ำยบันทึกภำพ 
1. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล   ประธาน 
2. นางสาวปวิชญา             ใจมาตุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมภายในงาน 
 
๑๑.  ฝ่ำยบันทึกภำพ 

1. นางสาวภัสสุรีย์  เพ็ญกุล   ประธาน 
2. นางสาวปวิชญา             ใจมาตุ่น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมภายในงาน 
 
๑๒.  ฝ่ำยเกียรติบัตร 

1. นางโสพิชชาญ์      สมใจ   ประธาน   
2. นางสาว.ลัลณ์ลลิน     สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี จัดท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆในโครงการรักษ์ภาษาไทยทุก 
รายการ 
 
๑๓.  สรุปและประเมินผล 

1. นางสาวปวิชญา    ใจมาตุ่น   ประธาน   
2. นางปรียาภัทร์     ตุลาชม   รองประธาน 
3. นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 
4. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
5. นางสาวอารยา  สุขสบาย  กรรมการ 
6. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรม  

ในครั้งต่อไป 
 
 



 
 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาหรืออุปสรรค 

ให้แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพื่อแก้ไขต่อไป 
 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง ณ  วันท่ี   23  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒  
 
 
 

( นางผ่องพรรณ   ปินตาแสน ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น 
 


