
 
 

 
ประกาศเครอืข่ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิงานวนัภาษาไทย ประจำปีการศกึษา ๒๕65 
“รำลกึกวกีลอนสนุทรภู ่ เชดิชภูาษาไทย ครั้งที ่๑” 

-------------------------------------- 
 อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๒๓๔๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายให้สูงขึ้น  เพื่อใช้รูปแบบเครอืข่าย
กลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย  เพื่อประสานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่เครือข่ายกาญจนดิษฐ์ โดยโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้รับมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” คือ
วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ซึ่ งเป็นรัตนกวีเอกของไทยและของโลก 
เครือข่ายกาญจนดิษฐ์ จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย“รำลึกกวีกลอนสุนทรภู่  สืบสานสู่วนัภาษาไทย
แห่งชาติ” ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65    ณ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการกิจกรรม 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการทีป่รึกษา    หนา้ที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวก ประสานงานกับฝา่ยตา่งๆ 

1.1 นางวณิชชา  เดี่ยววาณชิย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวกิติยา  เก้าเอ้ียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสำโรง   กรรมการ 
1.3 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์   กรรมการ 
๑.๔ นางอวยพร  ซุ่นกี ่       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว        กรรมการ 
๑.5 นายวันชัย  เกิดพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์  กรรมการ 
๑.6 นางสาวอาทิตยา ทองปลอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพ่วง  กรรมการ 
๑.7 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  กรรมการ 
๑.8 นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์  รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล กรรมการ 
๑.9 นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับท้อน  กรรมการ 
๑.10 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ  กรรมการ 
๑.11 นางสาวนงนภัส  ปานสมุทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  กรรมการ 
๑.12 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท  กรรมการ 
๑.13 นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
๑.14 นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
๑.15 นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว              ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันภาษาไทย ประจำปี
การศึกษา ๒๕65 

๒.๑ นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว                 ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวชนนิกานต์  แซ่ปัก ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 

  ๒.๓ นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
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๒.๔ นางสาวกชพร  หมุนหลี   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
๒.๕ นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
๒.๖ นางฐานิตา  แก้วมหา   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวขนิษฐา  กาบขุนทด             ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
๒.๘ นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวจรรยาภรณ์  ศิริกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
๒.๑๐ ว่าที่ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิระสมพงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)     กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝา่ยพธิกีาร มีหน้าที ่ เตรียมเอกสารกล่าวเปิดงาน พิธีกรและจัดลำดับกิจกรรมการแสดง  บนเวที 
ประกอบด้วย 
 3.๑ นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวนงลักษณ์  ทองสสีนั  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
 ๓.๓ พิธีกรนักเรียน จำนวน 2  คน นักเรียนโรงเรียนวัดทา่ไทร(ดติถานุเคราะห์)  กรรมการ 
 3.4 นายพานุ  นราภัย   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝา่ยจดัการแสดง มีหน้าที ่ ฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงพิธีเปิด ละครเวที แต่งหน้า-ทำผม จัดหาชุด
ให้กับนักแสดง และบรรเลงเสียงดนตรีในงาน ประกอบด้วย 

4.๑ นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
4.3 นางสาวกชพร  หมุนหลี        ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
4.4 นางสาวจรรยาภรณ์  ศิริกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
4.5 นางสาวธิติมา ตุกชูแสง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
4.6 นายขจรศักดิ์  จันทร์สวา่ง        ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
4.7 นางปัตมา  จินดากาญจน์              ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)     กรรมการ 
4.8 นางสาวชุติกาญจน์  แมน้เมฆ     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
4.9  นางสาวทิยา บัวมณี       ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)     กรรมการ 
4.10 นางสาวนงลักษณ์  ทองสสีัน   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)     กรรมการ 

 4.11 นางเรณู  สุทธินุน่    ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
 4.12 นางสาวชนนิกานต์  แซ่ปกั  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
 4.13 นางสาวสไบทิพย์ สุพัฒน์แก้ว นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 

 4.14 นางสาวนุชนาถ มากชู  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
 4.15 ว่าที่ ร.ต. จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์       ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)          กรรมการและเลขนุการ 
 5. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงาน มีหน้าที่  ควบคุมดูแล กำกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะเกี่ยวกับภาษาไทย ตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ และอำนวย
ความสะดวกให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  5.๑ ฝ่ายจัดกิจกรรมวนัภาษาไทย มีหน้าที่  ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตัดสินผลการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  5.1.1 กิจกรรมภาพงดงามตัวละคร (การแข่งขันการระบายสีภาพจากสำนวน สุภาษิต ระดับช่วงชั้นอนุบาล)  
 1. นางฐานิตา  แก้วมหา               ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวณิชา  มีแสง          ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
 ๓. นายสุพฒั  อินแพง                  ครู โรงเรียนวัดพ่วง           กรรมการและเลขานุการ 
  5.1.2 กิจกรรมภาพงดงามตัวละคร (การแข่งขันการระบายสีภาพจากวรรณคดี ระดับช่วงชั้นที่ 1) 
 ๑. นางสาวรอฮานา  สะอะ            ครู โรงเรียนบ้านบางสำโรง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสุมณฑา  บูรณากูล             ครู โรงเรียนวัดเขาแก้ว                     กรรมการ  
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 ๓. นางสาวนวภร  ศรีทองฉิม          ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 
 5.1.3 กิจกรรมภาพงดงามตัวละคร (การแข่งขันการวาดภาพ ระบายสี วรรณคดีไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2) 
   1. นายวีระพงศ์  รอดเมื่อ              ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวขนิษฐา  กาบขุนทด        ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
  ๓. นางสาวชนิกานต์  พุทธารักษ์      ครู โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  5.1.4 กิจกรรมภาพงดงามตัวละคร (การแข่งขันการวาดภาพ ระบายสี วรรณคดีไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3) 
   1. นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง           ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       ประธานกรรมการ 
  2. นางสุภารัตน์  เพชรรอด              ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)               กรรมการ 
 3. นางสาวสายบัว  ซ้ายพัฒน์           ครู โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
 5.1.5 กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษา (การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 1 ) 
  1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แจ้ง           ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์  ประธานกรรมการ  
  ๒. นางสาวจรรยาภรณ์  ศิริกาญจน์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)                กรรมการ 
  ๓. นางสาวดวงทิพย์  ใจยะสุ             ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม  กรรมการและเลขานุการ 
      5.1.6 กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษา (การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ ๒ -  3) 
  1. นางสาวมีนา  พลสุวรรณ             ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์             ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสริตา  คงไสยา               ครู โรงเรียนบ้านบางสำโรง    กรรมการ 
  ๓. นางราศรี  วิชัยดิษฐ์                   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)          กรรมการและเลขานุการ 
 5.1.๗ กิจกรรมคำขวัญสื่อความ (การแข่งขันการแต่งคำขวัญ ระดับช่วงชั้นที่ 2 -  ๓) 
  1. นางพิกุล  เมืองน้อย          ครู โรงเรียนบ้านปากกะแดะ  ประธานกรรมการ  
  ๒. นางปัตมา  จินดากาญจน์      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
  ๓. นางจิราพร  ขอนแก้ว       ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      กรรมการและเลขานกุาร 
 5.1.๘ กิจกรรมภาษากลอนภาษาไทย(การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 2- 3) 
  1. นางสาวชนนิกานต์  แซ่ปัก     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวพัชรินทร์  ผุดเพชรแก้ว     ครู โรงเรียนวัดเขาแก้ว                       กรรมการ  
   ๓. นางสาวอติยา  เพชรสุวรรณ     ครู โรงเรียนวัดนิกรประสาท  กรรมการและเลขานุการ 
 5.1.๙ กิจกรรมถ้อยลีลาสร้างสรรค์ (การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ 2 –  3)  
  1. นางสุภาพร  ปานราม         ครู โรงเรียนบ้านบางสำโรง  ประธานกรรมการ  
   ๒. นางทัศนีย์  กิตติปรัชญากุล      ครู โรงเรียนวัดนิกรประสาท            กรรมการ  
   ๓. นางนวลฉวี  ไทรบุรี          ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 
 5.1.10 กิจกรรมหลงใหลเสียงขับขานไทย (การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ระดับช่วงชั้นที่ 2 - 3) 
   1. นางสาวอัญชุลี  แพเพชรทอง     ครู วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวอ้อมใจ  อร่าม          ครู วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)            กรรมการ 
   ๓. นางสาวซารีนา  สาลัม      ครู โรงเรียนบ้านหนองเปล  กรรมการและเลขานุการ 
     5.1.11 กิจกรรมหลงใหลเสียงขับขานไทย (การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับช่วงชั้นที่ 2 - 3) 
   1. นางสาวปิยวรรณ  เพ็ชรเพ็ง     ครู โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
   2. นายศุภโชค  คิดเหมาะ          ครู โรงเรียนบ้านทับท้อน            กรรมการ 
   ๓. นางละออง  เป็ดสุวรรณ          ครู โรงเรียนบ้านบางสำโรง  กรรมการและเลขานุการ 

  5.1.12 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ - เพชรภาษาไทย (การแข่งขันตอบปัญหาระดบัช่วงชัน้ที่ 2 - ๓) 
   1. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว          ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวบุษบา  หล่อพันธ์     ครู โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์            กรรมการ  
   ๓. นางสุณี  สุรทิน       ครู โรงเรียนบ้านบางสำโรง   กรรมการและเลขานุการ 
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 5.1.1๓ กิจกรรมเทพบุตรวรรณคดี เทพีภาษาไทย (การแข่งขันการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี            

ทุกระดับชั้น) 
   1. นางรัชนี  ประสมกิจ          รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสำโรง ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวยุพดี  เกิดแสงสุริยวงศ์     ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์          กรรมการ 
   ๓. นางสาวกมลชนก  แสงจันศิริ        ครู โรงเรียนบ้านบางสำโรง              กรรมการและเลขานุการ 

 5.1.14 กิจกรรมเพชรในเพลง (การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ทุกระดับชั้น) 
   1. ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวกมลรัตน์  กระสัน       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ              กรรมการ 
   ๓. นางสาวกวิสรา  อินทร์เทพ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑.๑๕ กิจกรรมภาษาไทยออนใจ ออนไลน์  (กิจกรรมตอบคำถามวัดแววความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย) 
   1. นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวกชพร  หมุนหลี      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
   3. นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง              ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
   4. นางสาวธิติมา  ตุกชูแสง      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
   5. นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
   6. นางเรณู  สุทธินุ่น      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
   7. นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการ 
   8. ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์        ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      กรรมการและเลขานุการ 
 5.1.1๖ กิจกรรมสุนทรพจนาเลิศลีลาถ้อยเสียง  (การแข่งขันการประกวดการพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 - 3) 
   1. นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       ประธานกรรมการ 
   2. นางพรรณี  คชสิทธิ์      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)           กรรมการ  
   ๓. นางเรณู  สุทธินุ่น      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 
 6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดเตรียมกระดาษและอุปกรณ์ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตรในวัน
แข่งขันกิจกรรม ประกอบด้วย 
  6.๑ นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      ประธานกรรมการ 
  6.๒ นางสาวจิตรา  รสเจริญ     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)            กรรมการ 
  6.๓ นางสาวอภิชญา ไชยสน     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู         กรรมการและเลขานุการ
 7. คณะกรรมการฝ่ายจัดป้ายนิทรรศการ มีหน้าที่ จัดนิทรรศการกิจกรรมนักเรียน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัน
ภาษาไทย และดูแลความเรียบร้อยให้การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 
  7.1 นางสาววิชชุดา  เสือแก้ว     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      ประธานกรรมการ 
  7.2 นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)           กรรมการ 
  7.3 นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์  กรรมการ 
  7.4 นางสาวกชพร  หมุนหลี     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)           กรรมการ 
  7.5 นางสาวขนิษฐา  กาบขุนทด     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์  กรรมการ 
  7.6 นางสาวณิชา  มีแสง      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
  7.๗ นางสาวชนนิกานต์  แซ่ปัก      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
  7.8 นายชญศักดิ์ ณ สุวรรณ     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.9 นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.10 นางสาวกรรณนิสา คำเหล็ก     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.11 นางสาวจิตติมา สงแก้ว     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.12 นางสาวอภิชญา ไชยสน     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.13 นายณัฐพงศ์ ก้องเกียรติพงศ์     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
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  7.14 นายเฉลิมก้าว จุลเเก้ว     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชพีครู   กรรมการ 
  7.15 นางสาวสุธิดา คงเพชรดิษฐ     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.16 นายธรรมนูญ ชำนาญศรี     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.17 นางสาวอรณิชา หนูนวล     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.18 นางสาวสิวินีย์   ชอบผล     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.19 นายคิริเมฆ ขาวมี      นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.20 นางสาวอามิตี อาแว      นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.21 นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 
 8. คณะกรรมการฝา่ยโสตทศันปูกรณ์  มีหน้าที ่จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมดูแลระบบเสียง
ที่ใช้ในงานทั้งหมด ประกอบด้วย 
   8.๑ นายพงศกร  โสภา      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ประธานกรรมการ 
   8.2 นายสุเทพ  ชูมี      ช่างปูน 3                            กรรมการ 
   8.3 นายชญศักดิ์ ณ สุวรรณ     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู               กรรมการ 
   8.๔ นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการและเลขานุการ 
 9. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม 
   - จัดเตรียมหอประชุม และตกแต่งเวทีการแสดง ประกอบด้วย 
 9.๑ นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ประธานกรรมการ 
 9.2 นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)         กรรมการ 
   ๙.๓ นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)         กรรมการ 
 9.๔ นายพงศกร โสภา      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)         กรรมการ 
 9.๕ นางจิราพร  ขอนแก้ว      ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)          กรรมการ 
 9.๖ นางปัตมา  จินดากาญจน์     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.๗ นางสาวขนิษฐา  กาบขุนทด     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.๘ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง    ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)         กรรมการ 
 9.๙ นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.10 นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.11 นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.12 นางสาวธิติมา  ตุกชูแสง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.13 นางสาวชุติกาญจน์  แม้นเมฆ     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.14 นางสาวทิยา  บัวมณี     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.15 นางสาวอ้อมใจ  อร่าม     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.16 นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการ 
 9.17 นางสาวณิชา  มีแสง     ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
 9.18 นางสาวชนนิกานต์  แซ่ปัก      ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการ 
   9.19 นายชญศักดิ์ ณ สุวรรณ     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
   9.20 นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์   นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
   9.21 นางสาวกรรณนิสา คำเหล็ก    นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
   9.22 นางสาวจิตติมา สงแก้ว     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
   9.23 นางสาวอภิชญา ไชยสน     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
   9.24 นายณัฐพงศ์ ก้องเกียรติพงศ์   นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
   9.25 นายเฉลิมก้าว จุลเเก้ว     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
   9.26 นางสาวสุธิดา คงเพชรดิษฐ     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
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   9.27 นายธรรมนูญ ชำนาญศรี     นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
   9.28 นางสาวอรณิชา หนูนวล      นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
   9.29  นางสาวสิวินีย์   ชอบผล  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
   9.30 นายคิริเมฆ ขาวมี   นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
 9.31 นางสาวอามิตี อาแว  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
   - จัดเตรียมห้องสำหรับแข่งขันกิจกรรม ประกอบด้วย 
 9.3๒ นางสาววิชชุดา  เสือแก้ว  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
 9.3๓ นางณัฏฐนิภา  เสนทองแก้ว  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
 9.3๔ นาวสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
 9.3๕ นักเรียนชั้นม.3 จำนวน 5 คน  นักเรียนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการ 
 9.3๖ ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการและเลขานุการ 
  1๐. คณะกรรมการฝา่ยสง่ผลการแข่งขันกจิกรรม  มีหน้าที่ นำผลการแข่งขันกิจกรรมส่งให้ฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตรในวัน
แข่งขันกิจกรรม ประกอบด้วย 

 10.๑ นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ประธานกรรมการ 
 1๐.๒ นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์ นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
    1๐.๓  นางสาวกรรณนิสา คำเหล็ก นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
    1๐.๔  นางสาวสุธิดา คงเพชรดิษฐ นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
    1๐.๕  นายธรรมนูญ ชำนาญศรี  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
    1๐.๖  นางสาวอรณิชา หนูนวล  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
    1๐.๗  นางสาวสิวินีย์   ชอบผล  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
  1๐.๑๐  นางสาวขิมมุก  นุ่นทิพย์  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)    กรรมการและเลขานุการ 

1๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้การเบิก จ่าย การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
  1๑.๑ นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ประธานกรรมการ 
  1๑.2 นางสาวอัญชุลี  แพเพชรทอง    ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        กรรมการ 
  1๑.3 นางสาวทิยา  บัวมณี  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        กรรมการ 
  1๑.4 นางสาวอ้อมใจ อร่าม  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        กรรมการ 
  1๑.5 นายพานุ  นราภัย   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   กรรมการและเลขานุการ 

1๒. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการแก่คณะกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
  1๒.๑ นางพัชรา  จามพัฒน์   ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)       ประธานกรรมการ 
  1๒.๒ นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        กรรมการ 
  1๒.๓ นางสาวอรพรรณ  สุวรรณบุตร ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        กรรมการ 
  1๒.4 นางสาวณฐมน  แก้วอำด ี  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        กรรมการ 
  1๒.๕ นางสาวดวงฤดี  ชีวะ  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)         กรรมการ 
  ๑๒.๖ นางสาวพิศลาวัลย์  หนูรุ่ง  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)         กรรมการ 
  1๒.๗ นางสาวอ้อมใจ อร่าม  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      กรรมการและเลขานุการ 

1๓. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และแพร่ภาพสด มีหน้าที่ บันทึกภาพในการจัดกิจกรรมตลอดทั้งงาน ประกอบด้วย 
 ฝ่ายแพร่ภาพสด 

  1๓.๑ ว่าที่ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)      ประธานกรรมการ 
  1๓.๒ นายณัฐพงศ์ ก้องเกียรติพงศ์  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 

 ๑๓.๓ นายเฉลิมก้าว จุลเเก้ว  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
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 ฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ 

  1๓.๔ นางสาวธิติมา  ตุกชูแสง     ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)            กรรมการ 
  ๑๓.๕ นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง          ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดติถานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ 

1๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด ประกอบด้วย 
  1๔.๑ นางสาวเพียงใจ  อภินนพงศ์  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)        ประธานกรรมการ 
  1๔.๒ นางสาวนภัสวรรณ  เรืองทอง นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู      กรรมการ 

 ๑๔.๓ นางสาวพรรณทิวา  รักกะเปา นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู  กรรมการและเลขานุการ 
 1๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบและจัดทำแบบประเมิน บันทึกภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน
เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ จำนวน ๒ เล่ม ประกอบด้วย 

 1๕.1 นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ประธานกรรมการ 
 1๕.๒ นางสาวญาสุมินทร์ อินทนะ นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู      กรรมการ 

 1๕.๓ นางสาวสไบทิพย์ สุพัฒน์แก้ว นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู      กรรมการ 

 1๕.๔ นางสาวนุชนาถ มากชู  นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู      กรรมการ 
  1๕.๕ นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง  ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการและผู้เรียนต่อไป 

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
        

(นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

เครือข่ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


