คำสัง่ โรงเรี ยนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๕๗ /๒๕๕๖
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสัปดำห์แข่งขันทักษะวิชำกำร และสัปดำห์สุนทรภู่
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๖
…………………………………
ตำมที่กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทยได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรสัปดำห์แข่งขันทักษะ
วิชำกำร และสัปดำห์ “รำลึกถึงสุนทรภู่ ครู กวีสี่แผ่นดิน” ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๖ ขึ้น ในระหว่ำงวันที่
๒๕ – ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๖ เพื่อให้กำรดำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย โดย
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๒๗ ( ๑ ) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งกรรมกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๑. กรรมการอานวยการ
นำงวรรณี
บุญประเสริ ฐ
ประธำนกรรมกำร
นำงนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมกำร
นำยอดุลย์
ศิริเวช
กรรมกำร
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
กรรมกำร
นำงวรำภรณ์
สัตยมำภำกร
กรรมกำร
นำงทัศนีย ์
วงค์เขียว
กรรมกำร
นำยสมยศ
แม้นสงวน
กรรมกำร
นำงสุนิดำ
เดชะทัตตำนนท์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงแสนสุข
คำแก้ว
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
หน้ าที่ กำหนดกรอบนโยบำย ให้คำปรึ กษำ แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็ นไป
ด้วยควำมเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. กรรมการดาเนินงาน
นำงแสนสุข
นำงสำวภัทรนุช
นำยอำทิตย์
นำงพิมพ์สุภคั

คำแก้ว
คำดี
โสตถิรัตนพันธ์
บุบผำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำงสำวรุ่ งตะวัน
ทำโสต
กรรมกำร
นำยสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมกำร
นำยอภิชำต
จุ่นหัวโทน
กรรมกำร
นำงสำวกนกพร
แสไพศำล
กรรมกำร
นำงสำวฮำมูนี
กือเต๊ะ
กรรมกำร
นำงสำวปิ ยธิดำ
มะโรงฤทธิ์
กรรมกำร
นำงสำวสุกำนดำ
คงประพันธ์
กรรมกำร
นำงสำวชนนิ์หทัย
พลเยีย่ ม
กรรมกำร
นำงสุภำภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงสำวเกวลี
บุญบำ
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
หน้ าที่ วำงแผนและประสำนงำนให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์
๓. กรรมการฝ่ ายจัดสถานที่และเวที
นำยทองกรำว
เสนำขันธ์
นำยอภิชำติ
จุ่นหัวโทน
นำงนวรัตน์
นำคะเสนียก์ ุล
นำยสำธิต
แก้วศรี ทศั น์
นำงสำวภัทรนันท์
แดนวงษ์
นักกำรภำรโรงทุกคน
นำงสุภำภรณ์
ภู่ระหงษ์
หน้ าที่ จัดตกแต่งเวที สถำนที่ และโต๊ะหมู่บูชำ ใช้งำนในวันที่
ควำมเรี ยบร้อยสวยงำม ให้มีขอ้ ควำม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ให้เป็ นไปด้วย

โรงเรี ยนวชิรธรรมสำธิต
“สดุดีสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน”
๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๖
๔. กรรมการจัดประกวดทักษะภาษาไทย
๔.๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับม.ต้น, ม.ปลาย เวลา ๑๕.๓๐ น.
(วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๕๕, ๑๕๖ )
นำงสำวภัทรนุช
คำดี
หัวหน้ำ
นำงสำวชนนิ์หทัย
พลเยีย่ ม
กรรมกำร
นำงสำวฮำมูนี
กือเต๊ะ
กรรมกำร

๔.๒ การประกวดอ่านทานองเสนาะ ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย
(วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้ อง ๑๖๖)
นำงพิมพ์สุภคั
บุบผำ
หัวหน้ำ
นำงสุภำภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมกำร
นำงสำวรุ่ งตะวัน
ทำโสต
กรรมกำร
นำยอภิชำต
จุ่นหัวโทน
กรรมกำร
๔.๓ การประกวดอ่านออกเสียงร้ อยแก้ว ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย
(วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๕๗ )
นำงแสนสุข
คำแก้ว
หัวหน้ำ
นำงสำวเกวลี
บุญบำ
กรรมกำร
นำงสำวกนกพร
แสไพศำล
กรรมกำร
๔.๔ การประกวดแต่งคาประพันธ์
(วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้ อง ๑๕๖ )
นำยอำทิตย์
โสตถิรัตนพันธ์
หัวหน้ำ
นำยสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมกำร
นำงสำวสุกำนดำ
คงประพันธ์
กรรมกำร
นำงสำวปิ ยะธิดำ
มะโรงฤทธิ์
กรรมกำร
๔.๕ การประกวดวาดภาพนางในวรรณคดีไทย
(วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้ อง ๔๒๓)
นำงนวรัตน์
นำคเสนียก์ ุล
หัวหน้ำ
นำงสำวภัทรนันท์
แดนวงษ์
กรรมกำร
นำยจักรกฤษณ์
ชัยปรำโมทย์
กรรมกำร
นำยสำธิต
แก้วศรี ทศั น์
กรรมกำร
นำงกุณฑลี
เจษฎำวัลย์
กรรมกำร
หน้ าที่ ดำเนินกำรจัดกำรประกวด / แข่งขัน ร่ วมเป็ นกรรมกำร จัดเตรี ยมเอกสำร และแจ้งผลกำร
แข่งขัน เพื่อแจ้งให้ฝ่ำยบริ หำรทรำบต่อไป
๕. กรรมการฝ่ ายเกียรติบัตร
นำงสำวรุ่ งตะวัน
ทำโสต
ประธำน
นำงสำวภัทรนุช
คำดี
กรรมกำร
นำยสิทธิชยั
มำโนชย์กุล
กรรมกำร
นำยสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ าที่ ๑. รวบรวมรำยชื่อนักเรี ยนที่ได้รับรำงวัลในกำรประกวดแข่งขันทักษะต่ำง ๆ
๒.ดำเนินกำรจัดพิมพ์เกียรติบตั ร เพื่อนำเสนอฝ่ ำยบริ หำรและแจกให้นกั เรี ยนต่อไป

๖. กรรมการฝ่ ายจัดหารางวัลและมอบรางวัล
นำงสำวภัทรนุช
คำดี
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวชนนิ์หทัย
พลเยีย่ ม
กรรมกำร
นำงสำวปิ ยะธิดำ
มะโรงฤทธิ์
กรรมกำร
นำงสำวกนกพร
แสไพศำล
กรรมกำร
นำงสำวสุกำนดำ
คงประพันธุ์
กรรมกำร
นำงสำวฮำมูนี
กือเต๊ะ
กรรมกำร
นำงสำวเกวลี
บุญบำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ าที่ ๑. แจ้งรำยชื่อนักเรี ยนให้นกั เรี ยนทรำบ และรับรำยงำนตัวนักเรี ยนในกำรเข้ำรับเกียรติบตั ร
๒.จัดหำของรำงวัลเพื่อแจกพร้อมเกียรติบตั รให้กบั นักเรี ยนที่ได้รับรำงวัลในกำรประกวดแข่งขัน
ทักษะต่ำง ๆ
๓. รับรำยงำนตัวนักเรี ยนที่เข้ำรับรำงวัล และดำเนินกำรในกำรมอบรำงวัลให้เป็ นไปด้วยควำม
เรี ยบร้อย
๗.กรรมการฝ่ ายกิจกรรมการแสดง
นำงแสนสุข
คำแก้ว
ประธำนกรรมกำร
นำงสุภำภรณ์
ภู่ระหงษ์
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวภัทรนุช
คำดี
กรรมกำร
นำงณัฏฐ์ธยำน์
สนัน่ ไหว
กรรมกำร
นำงนวรัตน์
นำคะเสนียก์ ุล
กรรมกำร
นำงสำวรุ่ งตะวัน
ทำโสต
กรรมกำร
นำยอภิชำต
จุ่นหัวโทน
กรรมกำร
นำงสำวเกวลี
บุญบำ
กรรมกำร
นำงพิมพ์สุภคั
บุบผำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ าที่ ๑.จัดหำนักเรี ยนและฝึ กซ้อมกำรแสดงบนเวที “สดุดีสุนทรภู่ ครู กวีสี่แผ่นดิน”
วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๖
๘. กรรมการฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์
นำยสุวิท
นำยปวิตร
นำยภำคภูมิ
นำยสิทธิชยั
นำยกำพล
นำยธรัตน์
นำงสำวรุ่ งตะวัน

ปิ่ นอมร
สมนึก
แก้วเย็น
มำโนชญ์กุล
จำงจะ
บัลลังค์โพธิ์
ทำโสต

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ าที่ ๑. จัดหำเครื่ องเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมในวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๖
๒.บันทึกภำพกิจกรรมตลอดรำยกำร
๙. กรรมการฝ่ ายพิธีกร
นำงพิมพ์สุภคั
บุบผำ
ประธำนกรรมกำร
นำงณัฎฐ์ธยำน์
สนัน่ ไหว
กรรมกำร
นำยอภิชำติ
จุ่นหัวโทน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ าที่ เป็ นพิธีกรในกิจกรรมในวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๖
๑๐. กรรมการฝ่ ายประเมินผล
นำงสำวฝนทอง
ศิริพงษ์
ประธำนกรรมกำร
นำยสุเนตร
ศรี ใหญ่
กรรมกำร
นำงสุภำภรณ์
ภู่ระหงษ์
กรรมกำร
นำยสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมกำร
นำงสำวภัทรนุช
คำดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม และแจกให้ครู และนักเรี ยน
๒. ประเมินผลกิจกรรมเพื่อเสนอกลุ่มสำระฯ และรำยงำนให้ฝ่ำยบริ หำรทรำบต่อไป
ให้ ทุกฝ่ ายประชุมปรึกษางานเพือ่ ให้ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปด้ วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กาหนดการ
สั ปดาห์ แข่ งขันทักษะวิชาการ และสั ปดาห์ สุนทรภู่ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
.......................................

๐๘.๔๕ น.
๐๘.๕๐ น.
๐๙.๕๕ น.
๐๙.๐๐ น.

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทยกล่ำวรำยงำน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนกล่ำวเปิ ดงำน
ตัวแทนนักเรี ยนอ่ำนคำประพันธ์สดุดีสุนทรภู่
- กิจกรรมกำรแสดงของนักเรี ยน ชุดจินตลีลำ เทิดไท้องค์รำชัน
- สำธิตกำรแสดง จำก “ จับบทเรี ยนมำเป็ นละคร จับตัวอักษรสะท้อนเป็ นกำร
แสดง ” จำก นำฏยศำลำ หุ่นละครเล็ก ( โจหลุยส์ ) ร่ วมกับ บริ ษทั แคนนอน
มำร์ เก็ตติ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ตารางการแข่ งขันทักษะวิชาภาษาไทย
สั ปดาห์ แข่ งขันทักษะวิชาการ และสั ปดาห์ สุนทรภู่
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖

รายการ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ห้ อง

การคัดลายมือ
การอ่านทานอง
เสนาะ
การอ่านร้ อยแก้ว
การประกวดแต่ง
คาประพันธ์
การประกวดวาด
ภาพนางใน
วรรณคดีไทย

๑๗ มิ.ย.๕๖
๑๗ มิ.ย.๕๖

๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ น.

๑๕๕,๑๕๖
๑๖๖

๑๘ มิ.ย.๕๖
๑๘ มิ.ย.๕๖

๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ น.

๑๕๗
๑๕๖

๒๐ มิ.ย.๕๖

๑๔.๓๐น.

๔๒๓
ศูนย์ศิลปะ

