
     
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่  043/ ๒๕๕๙ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำรรักษ์ภำษำไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
 

การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแนวความคิดไปจากเดิม  ไม่เน้นการอ่านออก เขียนได้          
เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษา            
ในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและปัญหาของสังคม เน้นการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง  ขณะเดียวกัน
การสอนภาษาไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรม และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ในรูปของหลัก
ภาษา  ซึ่ งเป็นกฎ เกณฑ์การใช้ภาษา วรรณคดีที่ บรรพบุ รุษ ได้สร้างสรรค์และสั่ งสมมายาวนาน                 
และอ่านวรรณกรรมต่างๆเพ่ือศึกษาเรื่องราวของชีวิตที่จะท าให้ชีวทัศน์และโลกทัศน์ของผู้ อ่านกว้างขวางขึ้น 
เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และสังคมในอนาคต รวมถึงการศึกษาภูมิปัญญาทาง
การศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นจึงจัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมา          
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางภาษา
สู่การเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ ถือเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสหวิทยา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน   ประธาน 
2. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์      รองประธาน 
3. นายศิวาพร   เกษแก้ว    กรรมการ 
4. นางปรียาภัทร์    ตุลาชม     กรรมการ 
5. นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์    กรรมการ 
6. นางสาวญาณกร  ศรีชาติ    กรรมการ 
7. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว    กรรมการ 
8. นางสาวสุภาลักษณ์   สืบสมบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ดูแล การจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิธีกำร 



1. นายศิวาพร   เกษแก้ว   ประธาน 
2. นางสาวญาณกร  ศรีชาติ     รองประธาน 
3. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  เป็นพิธีกรด าเนินงานและจัดเตรียมของส าหรับพิธีการ 
 

     3.  คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันภำษำไทย 
1. นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ประธาน 
2. นางปรียาภัทร  ตุลาชม   รองประธาน 
3. นายศิวาพร   เกษแก้ว   รองประธาน 
4. นางสาวนงค์ลักษณ์    วงค์ราษฏร์   กรรมการ  
5. นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
6. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 
7. นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน   กรรมการ 
8. นางลภัสรดา   ดินหม้อ   กรรมการ 
9. นางสาวณิชาภา  ผ่องใส   กรรมการ 
10. นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
11. นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ  กรรมการ 
12. นางสาวสุภารัตน์    อุทธิยา    กรรมการ 
13. นางสาวธวัลหทัย  ฟูฟ้ัน   กรรมการ 
14. นางสาวอรสา  พรหมโมคัก  กรรมการ 
15. นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ  
16. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฏ์  กรรมการ 
17. นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์  กรรมการ 
18. นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   กรรมการ 
19. นางสาวเครือวัลย์           อุตมะโน    กรรมการ 
20. นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ์  กรรมการ 
21. นางสาวศิริรัตน์  พรหมณี            กรรมการ 
22. นายประชัน   หาญจริง   กรรมการ 
23. นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ   กรรมการ   
24. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
25. นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
26. นายวิชัย   แก้วปวน  กรรมการ 
27. นายศิริพงษ์   ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการ 



28. นายกฤษณะ   ปิกวงศ์   กรรมการ 
29. นายวสันต์   นายด่าน   กรรมการ 
30. นายชาติชาย   เบญจวรรรณ์  กรรมการ 
31. นางสาวเจนจิรา    ปวงค า   กรรมการ  
32. นางวิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
33. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  กรรมการ 
34. นายณัฐวัตร   เดินแปง   กรรมการ  
35. นายวรัญญู   บุญเทพ   กรรมการ 
36. นางสาวราตรี  สุนทร   กรรมการ  
37. นายพิเชษฐ์    ขันเชียง   กรรมการ  
38. นายธนทรัพย์   เฉียบแหลม   กรรมการ 
39. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์   กรรมการ 
40. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ    กรรมการ 
41. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ   กรรมการ 
42. นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
43. นายภัทรภณ   ดวงภู   กรรมการ 
44. นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ 
45. นางสาวสุวิมล  นะใจ   กรรมการ 
46. นายภัสสุรีย ์   เพ็ญกุล   กรรมการ 
47. นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์    กรรมการ  
48. นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   กรรมการ 
49. นางสาวอภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
50. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยให้ด าเนินลุล่วงไปด้วยดี 

 
4.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่ 

1. นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์  ประธาน 
2. นายภัทรพล  ดวงภู   รองประธาน 
3. นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์  กรรมการ 
4. นายณัฐวัตร  เดินแปง   กรรมการ 
5. นายวรัญญู  บุญเทพ   กรรมการ 
6. นายวิชัย  แก้วปวน  กรรมการ 
7. นายวสันต์  นายด่าน   กรรมการ 



8. นายกฤษณะ  ปิกวงค์   กรรมการ 
9. นายชาติชาย  เบญจวรรณ์  กรรมการ 
10. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์   กรรมการ 
11. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดงานวันภาษาไทย 
 

     5.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดตกแต่งเวที 
1. นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
2. นางสาวเจนจิรา  ปวงค า   รองประธาน 
3. นางสาวภัสสุรีย ์  เพ็ญกุล    กรรมการ 
4. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
5. นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
6. นางสาวศุภจิต  ศรีธี   กรรมการ 
7. นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม  กรรมการ 
8. นายพิเชษฐ์   ขันเชียง   กรรมการ 
9. นายนพฤทธิ์   ธิวรรณ์   กรรมการ 
10. นายวรัญญู   บุญเทพ   กรรมการ 
11. นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ 
12. นางสาวสุวิมล  นะใจ   กรรมการ 
13. นายภัทรภณ   ดวงภู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ตกแต่งเวทีให้สวยงาม   
 

6.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดเตรียมของรำงวัล 
1. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   ประธาน 
2. นางสาวราตรี  สุนทร   รองประธาน 
3. นางสาวสุวิสาข์  จันทพิมพ์  กรรมการ 
4. นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
5. นางสาวมนัสนันท์    ค ายันต์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดเตรียมของรางวัลให้เพียงพอ 
 
 
 

     7.  ฝ่ำยกำรแสดง 



 1.  นางสาวน้ าฝน  อินสุวรรณ์  ประธาน 
 2.  นายพิเชษฐ์   ขันเชียง   กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้ำที ่ควบคุมการแสดงภายในงาน 
 
     8. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศทั้งระดับประถมต้นและระดับประถม
ปลาย 
 1. นางสาวเจนจิรา           ปวงค า   ประธาน 
 2. นางสาวเครือวัลย์  อุตมะโน   รองประธาน 
 3. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  กรรมการ 
 4. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ   กรรมการ 
 5. นางสางพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
 6. นายพิเชษฐ์   ขันเชียง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ควบคุมให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงทั้งสองระดับชั้น 
 
     9. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกายชุดไทย  
 1. นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์  ประธาน 
 2. นางสาวน้ าฝน   อินสุวรรณ์  รองประธาน 
 3. นางสาวอรนรินทร์  มุกดา   กรรมการ 
 4. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการ 
 5. นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
 6. นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
 7. นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
 8. นางวิไลวรรณ   ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
 9. นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่ ควบคุมให้คะแนนและตัดสินการประกวดการแต่งกายชุดไทยของนักเรียนทั้งระดับชั้น
อนุบาล ระดับชั้นประถมต้นและระดับชั้นประถมปลาย 
 . 
     10.  ฝ่ำยบันทึกภำพ 
 1. นายกฤษณะ   ปิกวงค์   ประธาน 
 2. นางสาวศุภจิต   ศรีธิ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ บันทึกภาพภายในงาน 
 
    11.  ฝ่ำยเครื่องเสียง 



 1. นายเอกชัย   ชัยธนานันท์  ประธาน 
 2. นายพิเชษฐ์   ขันเชียง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ ควบคุมเครื่องเสียงภายในงาน 
  
  12.  ฝ่ำยเกียรติบัตร 
 1. นายกฤษณะ   ปิกวงศ์   ประธาน 
 2. นางสาวศิริรัตน์  พรมมณี   รองประธาน 
 3. นางสาวราตรี    สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที ่ จัดท าเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆในโครงการรักษ์ภาษาไทยทุก
รายการ 
  13.  สรุปและประเมินผล 

1. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม   ประธาน 
2. นายศิวาพร   เกษแก้ว   รองประธาน 
3. นางสาวญาณกร  ศรีชาติ   กรรมการ 
4. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
5. นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์   กรรมการ 
6. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  จัดท าเอกสารประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในการจัด

กิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  หากพบปัญหาหรืออุปสรรค 
ให้แจ้งฝ่ายอ านวยการ เพ่ือแก้ไขต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       สั่ง ณ วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
 

                                     (นางผ่องพรรณ      ปืนตาแสน)                                                              
                       ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น 

 


