
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสันปง 
ที ่81 / ๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
………………………………………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนบ้านสันปง ก าหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ รู้จักการใช้ภาษาไทย เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ตลอดจนร าลึกครูกลอนสุนทรภู่  
ซึ่งเป็นรัตนกวีเอกของไทยและของโลก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
๑. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายจรัญ สิทธิราช              หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล กรรมการ 
 ๓. นายสมชาย ใหม่พรม           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๔. นายภัคคุณ นามวงค์            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     กรรมการ 
 ๕. นายอัศฎา สิทธิแก้ว             หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ควบคุม ก ากับ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ

จัดกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 

๑. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นายจรัญ สิทธิราช กรรมการ 
3. นางอ านวยพร วงศอ์รินทร์ กรรมการ 
4. นายภัคคุณ นามวงค์ กรรมการ 
5. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการ 
6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการ 
7. นางสาวอารี ใหม่พรม กรรมการ 
8. นายสมชาย ใหม่พรม กรรมการ 
9. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผน  ประสานงาน  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1. นายสมชาย ใหม่พรม ประธานกรรมการ 
2. นายภัคคุณ นามวงค์ กรรมการ 
3. นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว กรรมการและเลขานุการ  

/ มีหน้าที่... 



2 
มีหน้าที่ จัดตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะสม จัดนักเรียนเข้า

นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพร้อมเพียงกัน และควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม   
4 . คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
1. จัดเตรียมเครื่องเสียง  โสตทัศนูปกรณ์  ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดี  และดูแล  

ควบคุมการใช้งานของเครื่องเสียงตลอดการจัดกิจกรรม 
2. เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. บันทึกภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

5 . คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
5.1 คณะกรรมการตัดสินระบายสีภาพสุภาษิต 

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินระบายสีภาพสุภาษิต 
5.2 คณะกรรมการตัดสินวาดภาพ 

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินวาดภาพ 
5.3 คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือ 

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการ 
3. นายสมชาย ใหม่พรม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินคัดลายมือ 
5.4 คณะกรรมการตัดสินตอบค าถามวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินตอบค าถามวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
5.5 คณะกรรมการตัดสินการอ่านร้อยแก้ว ท่องอาขยานท านองเสนาะ 

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์ กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช กรรมการและเลขานุการ 

/ มีหน้าที่... 



3 
มีหน้าที่ จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินการอ่านร้อยแก้ว ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
5.6 คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชน คนรุ่นใหม่ 

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์ กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินกวีเยาวชน คนรุ่นใหม่ 
5.7 คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทย 

1. นายภัคคุณ นามวงค์ ประธานกรรมการ 
2. นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์ กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทย 
5.8 คณะกรรมการตัดสินการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี 

1. นางสาวอารี ใหม่พรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดท าเกณฑ์การตัดสิน และท าการตัดสินการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี 
6 . คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล 

1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  แจกแบบประเมินผลให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมท าการประเมินผล และสรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม เพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารโรงเรียนทราบต่อไป   

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบโดย
ประสานงาน ประชุมปรึกษาหารือในฝ่ายของตนและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสมารถเพ่ือ
บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 

         (ลงชื่อ)  

                                                                                                             
( นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง 
 
 
 


