
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๒๔/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
********************************* 

  ด้วยโรง เรี ยนบางมดวิทยา  “ สี สุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ”  ก าหนดจัดกิ จกรรมวันตรุษ จีน                  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๓๐ น. ณ สนามหลังคาโดม      
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรียนรู้ภาษา               
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อา ศัยอ าน าจตามความ ในมาตร า  ๓๙  แห่ งพ ระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริห า รร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแนะแนวทางการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวก 
  ด้านงบประมาณ แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสาธิกา คุตกาล  กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  กรรมการ 
๖. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๗. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  กรรมการ 
๘. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล  กรรมการ 
๙. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว  กรรมการ 
๑๐. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายกริช เศรษฐธาดา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒ 
 

๑๒. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวสมัชญา ปินตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นายธนาคาร ฝอยทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. ประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. ประสานงานกับทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

๓. คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ        
๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  รองประธานกรรมการ        
๓. นายกริช เศรษฐธาดา  กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  กรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๖. นายกฤษ  บางศรี  กรรมการ 
๗. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต  กรรมการ 
๘. นายภูเบศ กระแสโสม  กรรมการ 
๙. นายธนาคาร ฝอยทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวกฤติยา ฤทธิ์มังกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายแมทธิว ตะโม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวพัฒน์ชญา พิกุลทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. จัดเตรียมสถานท่ีการจัดงานวันตรุษจีน 
 ๒. จัดท าป้ายช่ืองาน พร้อมตกแต่ง 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการการฝ่ายพิธีการและจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
๑. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  ประธานกรรมการ        
๒. นายธนาคาร ฝอยทอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสาธิกา คุตกาล  กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  กรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๖. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  กรรมการ 
๗. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล  กรรมการ 
๘. นายกริช เศรษฐธาดา  กรรมการ 
๙. Mr. Arthur Wood   กรรมการ 
๑๐. Mr.Jones KaKyire  กรรมการ 
๑๑. Mr.Rene Origenes  กรรมการ 
๑๒. นายอนุชา  ศรีลาลัย  กรรมการ 



๓ 
 

๑๓. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสมัชญา ปินตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. Mr. Ayu Feng  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. Ms. Yina Jiang   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวกฤติยา ฤทธิ์มังกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายแมทธิว ตะโม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นางสาวพัฒน์ชญา พิกุลทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ :  ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๒. ด าเนินรายการและควบคุมเวลาให้เป็นไปตามก าหนด 
  ๓. จัดความเรียบร้อยและระเบียบแถวของนักเรียน 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง 
๑. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  ประธานกรรมการ        
๒. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์  กรรมการ 
๔. นายมาณุภพ แย้มบุญชู  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวกฤติยา ฤทธิ์มังกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นายแมทธิว ตะโม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวพัฒน์ชญา พิกุลทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : จัดการแสดงบนเวที ในวันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา ไชยวงษ ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเทวี ทาเหล็ก  กรรมการ 
๔. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม  กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการ 
๖. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการ 
๗. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์  กรรมการ 
๘. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสิรินท์นภา บ ารุงผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : ๑. จัดท าบัญชีรายจ่ายในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
๒. ท าชุดจัดซื้อจัดจ้าง 

 

๗. คณะกรรมการการแข่งขันอ่านกลอนจนี 
๑. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  รองประธานกรรมการ 



๔ 
 

๓. Mr. Ayu Feng  กรรมการ 
๔. Ms. Yina Jiang   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : จัดการแข่งขันอ่านกลอนจีนและตัดสินผลการแข่งขัน 
 

๘. คณะกรรมการการแข่งขันคัดลายมือจีน 
๑. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  รองประธานกรรมการ 
๓. Mr. Ayu Feng  กรรมการ 
๔. Ms. Yina Jiang   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : จัดการแข่งขันคัดลายมือจีนและตัดสินผลการแข่งขัน 
 

๙. คณะกรรมการการแข่งขันวาดรูปวันตรุษจีน 
๑. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์  กรรมการ 
๔. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล  กรรมการ 
๕. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : จัดการแข่งขันวาดรูปวันตรุษจีนและตัดสินผลการแข่งขัน 
 

๑๐. คณะกรรมการการแข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน 
๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  กรรมการ 
๕. Mr. Ayu Feng   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : จัดการแข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีนและตัดสินผลการแข่งขัน 
 

๑๑. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
๑. นายเกริกกุล เลาหะพานิช หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายยศกร เรืองไพศาล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการ 
๔. นางสาวรังสิมา ไกรนรา  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายมนัส บุรานันท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นายจรวย คชายนต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 หน้าที่ :  ๑. ประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
   ๒. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 



๕ 
 

๑๒. คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 
๑. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
๑. นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
๒. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  กรรมการ 
๓. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการ 
๔ นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๕. นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายธนาคาร ฝอยทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าท่ี : จัดท าเกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ 
 

ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี อย่างเต็มความสามารถ             
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ี           
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

           (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ก าหนดการกิจกรรมวันตรุษจีน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวันพธุที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๓๐ ณ สนามหลังคาโดม 

 
เวลา 
๐๗.๕๐ น. - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกล่าวรายงาน 

- เชิญ นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา  
  “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กล่าวเปิดงานวันตรุษจีน 

๐๗.๕๕ น.  - ตัวแทนนักเรียนช้ัน ม. ๖/๖ แผนการเรียนภาษาจีนแสดงเปิดงาน  
   - ตัวแทนนักเรียนชมรม Cover Dance แสดงโชว์ 
๐๘.๐๐ น.  - ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนและตอบค าถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน  
๐๘.๑๐ น.  - เชิญผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีประกวดการแข่งขันในวันตรุษจีน 

       - การแข่งขันอ่านกลอนจีน  
       - การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  
       - การแข่งขันวาดรูปวันตรุษจีน 
       - การแข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน พร้อมมอบของรางวัล 

๐๘.๒๕ น.  - โชว์การแสดงนักเรียนท่ีชนะเลิศการแข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน 
๐๘.๓๐ น.  - เชิญผู้บริหารและคณะครูถ่ายรูปร่วมกันบนเวที 


