
 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่ ๑๑๘/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
___________________________________ 

 

 เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัด
กิจกรรมเพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกในความเป็นไทย ที่มีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติใช้เป็นของเราเอง เพ่ือให้
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 
๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูเป็น
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ดังต่อไปนี้   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ    
๑. นางกาญจนา  บุญคง   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  กรรมการ 
๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 
๔. นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ 
๕. นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
๖. นางสุภาพ         มงคล   กรรมการ 
๗. นางประไพ  อ่อนสลุง   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ดูแล ก ากับติดตามการด าเนินการจัดกิจกรรม  

 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ  
๑.  นางประไพ  อ่อนสลุง   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการ 
๓.  นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการ 
๔.  นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่วางแผนด าเนินการ ติดตามประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ในขณะด าเนินการ  

 

๓.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง   
  ๑. นายอุทัย  ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 

๒. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
๓. นายชัยณรงค์           รัตนปรีดา  กรรมการ 



๔. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์  กรรมการ 
  ๕. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม ถ่ายภาพ ดูแลเครื่องเสียง และความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

๔.   คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ-เขียนเรียงความ  
ระดับชั้น ม.ต้น   

๑. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัตนาวลี  ชูเมือง   กรรมการ 
 ๓. นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ 
 ๔. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  กรรมการ 

๕. นางประไพ  อ่อนสลุง   กรรมการและเลขานุการ 
ระดับชั้น ม.ปลาย   

๑. นางประไพ  อ่อนสลุง   ประธานกรรมการ 
๒. นางนิตยา  วงศ์จันทร  กรรมการ 
๓. นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
๔. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
๕. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ตัดสินการประกวดคัดลายมือ และเขียนเรียงความนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด  
 

๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งค าขวัญ  
๑. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
๒. นางบุญเรือน  หาลาภ   กรรมการ 
๓. นางสุรีรัตน์  แววสว่าง  กรรมการ 
๔. นางสาววันดี  แววสว่าง  กรรมการ 
๕. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ตัดสินการประกวดการแต่งค าขวัญของนักเรียนทั้ง ระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย 

 

 ๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม 
  ๑.  นางประไพ  อ่อนสลุง   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   กรรมการ 
 ๓.  นางพรทิพย์  ทาสี   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ  กรรมการ 

๕.  นางสาวประภาสิร ิ ด้วงเงิน   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม หาแบบฝึกหัด ตรวจกระดาษค าตอบและตัดสินการ
แข่งขัน  



๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใบ้ค าจากภาพ  
  ๑. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 
  ๓. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการ 
  ๔. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ  กรรมการ 

๕. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดกิจกรรมการแข่งขัน ใบ้ค าจากภาพ และตัดสินการประกวด ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น 

ม.ปลาย 

 

 ๘. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม เขียนอย่างไร...เขียนให้ถูก (เขียนตามค าบอก) 
  ๑. นางสาวประภาสิร ิ ด้วงเงิน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 
  ๔. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
  ๕. นางสาวรุ่งนภา ชัยภา   กรรมการ 

๖. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่จัดกิจกรรมการแข่งขันการเขียนตามค าบอก และตัดสินการแข่งขัน  
 

๙. คณะกรรมการจัดการแสดง      
๑. นางสาวภัทิรา  สอาด   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการ 
๓. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่จัดเตรียมการแสดง ดูแลการแต่งกายนักแสดง ซ้อมการแสดงของนักเรียน และการแสดงดนตรี  

 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
 ๑. นายจตุชัย  นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
 ๓. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่บันทึกภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการรายงานการจัดกิจกรรม  

 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรและจัดหารางวัล    
๑. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งนภา ชัยภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดพิมพ์เกียรติบัตร และจัดหารางวัลส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 



๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
๑. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 
๓. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม และน าผลการประเมินสรุปต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือประโยชน์ต่อทาง
ราชการสืบต่อไป 
 
                สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
                                                                     (นางกาญจนา   บุญคง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 

วัน /เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่/ เวลา 
๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม 

ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 
ห้อง ๑๒๗ 

เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. 
๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการแข่งขันใบ้ส านวน 

ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 
เวทีสู่ฝัน 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการแข่งขันเขียนอย่างไร...เขียนให้ถูก 

(เขียนตามค าบอก) 
 ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 

เวทีสู่ฝัน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

๑๕ – ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

- กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ – เขียน
เรียงความ 
- กิจกรรมการแต่งค าขวัญ 

 

 นักเรียนน าผลงานกลับไปท าที่
บ้าน และน ามาส่งคุณครูในกลุ่ม
สาระฯภาษาไทยภายในวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - กิจกรรมการอ่านกลอนสดุดีวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
- อ่านประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- การแสดงรีวิวประกอบเพลง  
    “ชุดบุษบาเสี่ยงเทียน”  

      หน้าเสาธง 

 
หมายเหตุ  ตารางการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


