
 

   

 
 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี     ๑๕๗ /๒๕๕๖ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสปัดำห์แข่งขนัทกัษะวิชำกำร  และสปัดำห์สุนทรภู่                                        
ประจ ำปีกำรศึกษำ   ๒๕๕๖ 

………………………………… 
 

 ตำมท่ีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยไดรั้บมอบหมำยใหด้  ำเนินกำรสปัดำห์แข่งขนัทกัษะ
วิชำกำร  และสปัดำห์ “ร ำลึกถึงสุนทรภู่  ครูกวีส่ีแผน่ดิน”  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖  ข้ึน   ในระหว่ำงวนัท่ี   
๒๕ – ๒๘  มิถุนำยน    ๒๕๕๖   เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  โดย
อำศยัอ  ำนำจตำมมำตรำ    ๒๗  ( ๑ )   แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
พุทธศกัรำช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
 

๑.  กรรมการอ านวยการ 
    นำงวรรณี    บุญประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 

นำงนภสัสรณ์  เกียรติอภิพงษ ์    กรรมกำร 
นำยอดุลย ์  ศิริเวช   กรรมกำร 
นำงทองกรำว                   เสนำขนัธ ์  กรรมกำร 
นำงวรำภรณ์  สตัยมำภำกร  กรรมกำร 
นำงทศันีย ์  วงคเ์ขียว  กรรมกำร 
นำยสมยศ  แมน้สงวน   กรรมกำร 
นำงสุนิดำ  เดชะทตัตำนนท ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
นำงแสนสุข  ค ำแกว้   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

        หน้าที่   ก  ำหนดกรอบนโยบำย ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยแกไ้ขปัญหำเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไป
ดว้ยควำมเรียบร้อยและบงัเกิดผลดี 

 

๒.  กรรมการด าเนนิงาน     
  นำงแสนสุข  ค ำแกว้    ประธำนกรรมกำร 

      นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี   รองประธำนกรรมกำร 
      นำยอำทิตย ์  โสตถิรัตนพนัธ ์         กรรมกำร 
 นำงพิมพสุ์ภคั   บุบผำ                  กรรมกำร 



 

 นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   กรรมกำร 
 นำยสมพร          โพธ์ิศรี                 กรรมกำร 
 นำยอภิชำต  จุ่นหวัโทน              กรรมกำร 

นำงสำวกนกพร  แสไพศำล  กรรมกำร 
 นำงสำวฮำมนีู  กือเต๊ะ   กรรมกำร 
 นำงสำวปิยธิดำ  มะโรงฤทธ์ิ  กรรมกำร 
 นำงสำวสุกำนดำ  คงประพนัธ ์  กรรมกำร 
 นำงสำวชนน์ิหทยั พลเยีย่ม   กรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์   ภู่ระหงษ ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวเกวลี  บุญบำ                 กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

      หน้าที่   วำงแผนและประสำนงำนใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  และบรรลุวตัถุประสงค ์
 

๓.  กรรมการฝ่ายจดัสถานที่และเวท ี
  นำยทองกรำว  เสนำขนัธ ์               ประธำนกรรมกำร 

 นำยอภิชำติ  จุ่นหวัโทน             กรรมกำร 
 นำงนวรัตน ์  นำคะเสนียก์ุล  กรรมกำร 
      นำยสำธิต  แกว้ศรีทศัน์                  กรรมกำร 
        นำงสำวภทัรนนัท ์ แดนวงษ ์  กรรมกำร 
    นกักำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 

นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  จดัตกแต่งเวที  สถำนท่ี และโต๊ะหมู่บูชำ  ใชง้ำนในวนัท่ี  ๒๕ มิถุนำยน  ๒๕๕๖  ใหเ้ป็นไปดว้ย

ควำมเรียบร้อยสวยงำม ใหม้ีขอ้ควำม        
 
 
 

 
 

๔.  กรรมการจดัประกวดทกัษะภาษาไทย 
 ๔.๑  การประกวดคดัลายมอื ระดบัม.ต้น, ม.ปลาย  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  

 (วนัจนัทร์ที่   ๑๗  มถุินายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้อง ๑๕๕, ๑๕๖ )         
นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี                  หวัหนำ้    
นำงสำวชนน์ิหทยั พลเยีย่ม   กรรมกำร 
นำงสำวฮำมนีู  กือเต๊ะ   กรรมกำร 

  

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

“สดุดีสุนทรภู่  ครูกวีส่ีแผน่ดิน” 
๒๖  มิถุนำยน  ๒๕๕๖ 



 

๔.๒  การประกวดอ่านท านองเสนาะ ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย 
 (วนัจนัทร์ ที่ ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๖ เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้อง ๑๖๖) 
 นำงพิมพสุ์ภคั  บุบผำ   หวัหนำ้ 
 นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมกำร 
 นำงสำวรุ่งตะวนั   ทำโสต   กรรมกำร 
 นำยอภิชำต  จุ่นหวัโทน  กรรมกำร    
๔.๓  การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย                                                                  
   (วนัองัคารที่  ๑๘  มถุินายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้อง ๑๕๗ )         

 นำงแสนสุข  ค ำแกว้     หวัหนำ้ 
      นำงสำวเกวลี  บุญบำ              กรรมกำร 

  นำงสำวกนกพร  แสไพศำล               กรรมกำร 
๔.๔  การประกวดแต่งค าประพนัธ์ 
 (วนัองัคารที่   ๑๘  มถุินายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้อง ๑๕๖ )         

นำยอำทิตย ์  โสตถิรัตนพนัธ ์             หวัหนำ้    
 นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำร 
 นำงสำวสุกำนดำ  คงประพนัธ ์  กรรมกำร 
 นำงสำวปิยะธิดำ  มะโรงฤทธ์ิ  กรรมกำร 

๔.๕ การประกวดวาดภาพนางในวรรณคดีไทย 
 (วนัพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มถุินายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๒๓) 
 นำงนวรัตน ์  นำคเสนียก์ุล  หวัหนำ้ 
 นำงสำวภทัรนนัท ์ แดนวงษ ์  กรรมกำร 
 นำยจกัรกฤษณ์  ชยัปรำโมทย ์  กรรมกำร 
 นำยสำธิต  แกว้ศรีทศัน ์  กรรมกำร 
 นำงกุณฑลี  เจษฎำวลัย ์  กรรมกำร 

หน้าที่  ด  ำเนินกำรจดักำรประกวด / แข่งขนั  ร่วมเป็นกรรมกำร  จดัเตรียมเอกสำร  และแจง้ผลกำร
แข่งขนั เพ่ือแจง้ใหฝ่้ำยบริหำรทรำบต่อไป 
 

๕.  กรรมการฝ่ายเกยีรตบิัตร    
นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   ประธำน 
นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี   กรรมกำร 
นำยสิทธิชยั  มำโนชยก์ุล  กรรมกำร 
นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่    ๑. รวบรวมรำยช่ือนกัเรียนท่ีไดรั้บรำงวลัในกำรประกวดแข่งขนัทกัษะต่ำง ๆ   
๒.ด ำเนินกำรจดัพิมพเ์กียรติบตัร  เพื่อน ำเสนอฝ่ำยบริหำรและแจกใหน้กัเรียนต่อไป 
 



 

๖.  กรรมการฝ่ายจดัหารางวลัและมอบรางวลั     
นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี   ประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวชนน์ิหทยั พลเยีย่ม                 กรรมกำร 
นำงสำวปิยะธิดำ  มะโรงฤทธ์ิ  กรรมกำร 
นำงสำวกนกพร  แสไพศำล  กรรมกำร 
นำงสำวสุกำนดำ  คงประพนัธุ ์  กรรมกำร 
นำงสำวฮำมนีู  กือเต๊ะ   กรรมกำร 
นำงสำวเกวลี  บุญบำ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. แจง้รำยช่ือนกัเรียนใหน้กัเรียนทรำบ  และรับรำยงำนตวันกัเรียนในกำรเขำ้รับเกียรติบตัร 
๒.จดัหำของรำงวลัเพื่อแจกพร้อมเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียนท่ีไดรั้บรำงวลัในกำรประกวดแข่งขนั

ทกัษะต่ำง ๆ   
๓. รับรำยงำนตวันกัเรียนท่ีเขำ้รับรำงวลั และด ำเนินกำรในกำรมอบรำงวลัใหเ้ป็นไปดว้ยควำม

เรียบร้อย 
 

๗.กรรมการฝ่ายกจิกรรมการแสดง 
นำงแสนสุข  ค ำแกว้   ประธำนกรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์     ภู่ระหงษ ์  รองประธำนกรรมกำร  

 นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี   กรรมกำร   
 นำงณัฏฐธ์ยำน์    สนัน่ไหว  กรรมกำร   
 นำงนวรัตน ์  นำคะเสนียก์ุล  กรรมกำร   
 นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   กรรมกำร   
 นำยอภิชำต  จุ่นหวัโทน  กรรมกำร   
 นำงสำวเกวลี  บุญบำ   กรรมกำร 

นำงพิมพสุ์ภคั   บุบผำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑.จดัหำนกัเรียนและฝึกซอ้มกำรแสดงบนเวที  “สดุดีสุนทรภู่ ครูกวีส่ีแผน่ดิน”  
         วนัท่ี ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๖ 

 

๘.  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
  นำยสุวิท  ป่ินอมร   ประธำนกรรมกำร 

นำยปวิตร                สมนึก          กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ              แกว้เยน็      กรรมกำร 
นำยสิทธิชยั  มำโนชญก์ุล         กรรมกำร  
นำยก ำพล  จำงจะ          กรรมกำร 
นำยธรัตน ์  บลัลงัคโ์พธ์ิ  กรรมกำร  
นำงสำวรุ่งตะวนั  ทำโสต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 

หน้าที่  ๑. จดัหำเคร่ืองเสียงเพื่อใชใ้นกิจกรรมในวนัท่ี ๒๕  มิถุนำยน ๒๕๕๖    
๒.บนัทึกภำพกิจกรรมตลอดรำยกำร 

 

๙. กรรมการฝ่ายพธิีกร 
 นำงพิมพสุ์ภคั  บุบผำ       ประธำนกรรมกำร 
      นำงณัฎฐธ์ยำน ์  สนัน่ไหว          กรรมกำร 
 นำยอภิชำติ  จุ่นหวัโทน  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

มหีน้าที่  เป็นพิธีกรในกิจกรรมในวนัท่ี ๒๕  มิถุนำยน ๒๕๕๖   
 

๑๐.  กรรมการฝ่ายประเมนิผล  
 นำงสำวฝนทอง  ศิริพงษ ์   ประธำนกรรมกำร 

นำยสุเนตร  ศรีใหญ่   กรรมกำร 
นำงสุภำภรณ์  ภู่ระหงษ ์  กรรมกำร 
นำยสมพร  โพธ์ิศรี   กรรมกำร 

      นำงสำวภทัรนุช  ค ำดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. จดัท ำแบบประเมินใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม  และแจกใหค้รูและนกัเรียน 

๒. ประเมินผลกิจกรรมเพื่อเสนอกลุ่มสำระฯ  และรำยงำนใหฝ่้ำยบริหำรทรำบต่อไป 
 

  ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพือ่ให้การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ด าเนนิไปด้วยด ี
   

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี   ๔    มิถุนำยน   พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นตน้ไป 
 
   สัง่   ณ   วนัท่ี   ๔    มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                                                                              
(นางวรรณ ี บุญประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ก าหนดการ 
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ  และสัปดาห์สุนทรภู่   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
....................................... 

 
๐๘.๔๕ น. หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยกล่ำวรำยงำน 
๐๘.๕๐  น. ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวเปิดงำน   
๐๙.๕๕  น. ตวัแทนนกัเรียนอ่ำนค ำประพนัธ์สดุดีสุนทรภู่ 
๐๙.๐๐   น.  - กิจกรรมกำรแสดงของนกัเรียน ชุดจินตลีลำ เทิดไทอ้งคร์ำชนั 
  - สำธิตกำรแสดง จำก “ จบับทเรียนมำเป็นละคร  จบัตวัอกัษรสะทอ้นเป็นกำร   
    แสดง ” จำก นำฏยศำลำ หุ่นละครเลก็ ( โจหลุยส์ ) ร่วมกบั บริษทั แคนนอน  
    มำร์เก็ตต้ิง ( ไทยแลนด ์) จ ำกดั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ตารางการแข่งขันทกัษะวชิาภาษาไทย 
สัปดาห์แข่งขันทกัษะวชิาการ  และสัปดาห์สุนทรภู่                                         

ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๖ 
 

รายการ วนั/เดอืน/ปี เวลา ห้อง 
การคดัลายมือ ๑๗ มิ.ย.๕๖ ๑๕.๓๐ น. ๑๕๕,๑๕๖ 

การอ่านท านอง
เสนาะ 

๑๗ มิ.ย.๕๖ ๑๕.๓๐ น. ๑๖๖ 

การอ่านร้อยแก้ว ๑๘ มิ.ย.๕๖  ๑๕.๓๐ น. ๑๕๗ 
การประกวดแต่ง
ค าประพนัธ์ 

๑๘ มิ.ย.๕๖ ๑๕.๓๐ น. ๑๕๖ 

การประกวดวาด
ภาพนางใน
วรรณคดีไทย 

๒๐ มิ.ย.๕๖ ๑๔.๓๐น. ๔๒๓ 
ศูนย์ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 


