
 

   

ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 
ที่ ๓๕๔ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออกครัง้ที่ ๖๖ 
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

-------------------------------- 

 ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เม่ือวันที่ ๑๑-๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แข่งขันสพม.๒   ในการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ซ่ึง
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด ๒๓ กิจกรรมและจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การแข่งแข่งสพม. จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรฐาน ๓๙ วรรค หน่ึง และ 
(๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๗  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 นายสมพร สังวาระ ประธานกรรมการ 
 นายสมชยั ก้องศักดิศ์รี กรรมการ 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวฝนทอง ศิริพงษ ์ กรรมการ 
 นางสาวศิริพร โกมารกุล กรรมการ 
 นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการ 
 นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ ์ กรรมการ 
 นางสาวภัทรนุช ค าด ี กรรมการ 
 นางล าพอง พูลเพิ่ม กรรมการ 
 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ 



 นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชยั กรรมการ 
 นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด กรรมการ 
 นางธัญญา สติภา กรรมการ 
 นายสมจิตร แพทย์รัตน์ กรรมการ 
  นายสมุฏฏิ ์ ภาษาด ี กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  หน้ำที่ ๑. วางแผนด าเนินการและควบคุมให้การเดินทางเป็นไปตามก าหนด 
    ๒. ควบคุมและประสานงานต่างๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
    ๓. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  
 
                 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรฝกึซ้อมและควบคุมนักเรียน 

 นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล ประธานกรรมการ 
 นายสิทธิชยั   มาโนชญ์กุล กรรมการ 
 นายเสถยีร   บุญมหาสิทธ์ิ กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีหญงินุชนาถ   สนามไชย กรรมการ 
 นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ ์ กรรมการ 
 นางสาววราล ี  สินธุวา กรรมการ 
 นายอภิวฒัน์   บุญอ่อน กรรมการ 
 นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ กรรมการ 
 นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ ์ กรรมการ 
 นางสาวอัญชลี   กันธ ิ กรรมการ 
  นางสาวตรีสคุนธ ์  ไชยนรา กรรมการ 
 นางสาวชลิตา   บุญรักษา กรรมการ 
 นางสาวเมทิตา   ชัยมา กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
 นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการ 
 นายรัชกฤต   ภูธนคณาวฒุ ิ กรรมการ 
 นางสาวพรทิพย ์  นาคเกิด กรรมการ 
 นางสาวจฬุาลักษณ์   วงศค์ าจันทร์ กรรมการ 
 นางสาวอินทิรา   จั่นโต กรรมการ 
 นางสาววนิดา   ตนภ ู กรรมการ 
 นางสาวจีระภา   ชินภักด ี กรรมการ 



 นางสาวมยุรี   ม่ิงมงคล กรรมการ 
 นางสาวนฤมล   รับส่ง กรรมการ 
 นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
 นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นายสมุฎฎิ ์  ภาษาด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

               หน้าที่   ๑. ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแต่ละรายการ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
       ๒. ควบคุม ดแูลความเรียบร้อยของนักเรียนขณะอยู่ในที่พักและศูนย์การแขง่ขัน  จงัหวดัจันทบุรี  
     ๓. รายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรม  
 

   ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน 
 นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวฝนทอง ศิริพงษ ์ กรรมการ 
 นางสาวศิริพร โกมารกุล กรรมการ 
 นางสาวจิรา จั่นเล็ก กรรมการ 
 นางพัชรี ระมาตร์ กรรมการ 
 นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ ์ กรรมการ 
 นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นายสุพฒัน์ชัย พงษเ์กสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่   ๑. จดัการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทบทวน และเตรียมความพร้อมส าหรบัการแขง่ขัน 
                     ๒. ประสานเร่ืองที่พัก อาหารและยานพาหนะ 
                     ๓. งานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
            ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

 นายสุวิท ปิ่นอมร ประธานกรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
 นายสมุฎฎิ ์  ภาษาด ี กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่    ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ 
             ๒. น าภาพและวดีิทัศน์สง่ให้แก่กลุ่มบริหารวิชาการเพือ่ด าเนินการสรุปรายงานต่อไป 
   

 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 นายสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธานกรรมการ 
 นายสมจิตร แพทย์รัตน์ กรรมการ 



 นางทัศนีย ์ วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ 
 นายทินกร พานจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่   ๑. ตรวจสอบ และด าเนินการการเบิก-จ่ายงบประมาณให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบยีบ    
                     ๒. จัดจ้างรถโดยสารไม่ประจ าทาง  
                     ๓. งานอ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 นางสาวฝนทอง ศิริพงษ ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวพรวล ี สุขสอาด กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 

             หน้าที   ๑. จัดท าแบบส ารวจความคดิเห็นการด าเนินกิจกรรม 
            ๒. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และรายงานผล 

   ทั้งน้ี ตัง้แต่วันที่    ๒๑     เดือน พฤศจิกายน     พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        สัง่  ณ  วันที ่    ๒๑ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  

  
 
                                             
     (นายสมพร  สงัวาระ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 
  



 ตำรำงกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙   
ภำคกลำงและภำคตะวันออก  ณ  จังหวัดจันทบุร ี

๑. รำยกำรกำรแข่งขันวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

ที ่ รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ควบคุม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี         โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
๑ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิม.๔-ม.๖ 

 
 

๑. นายภูมิพฒัน์  พินธิตรารติบด ี
๒. นางสาวสวรรณ์รัศฐ ์ ข าจ ารูญ 
๓. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน 

๑. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล 
๒. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์

 
๒. รำยกำรกำรแข่งขันวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

ที ่ รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ควบคุม  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย                      โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
๒ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖ ๑. นางสาวศศินิภา  ภูมินา ๑. ว่าที่ร้อยตรีหญงินุชนาถ  สนามไชย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์                      โรงเรียนเบญจมราชูทศิ 
๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ 
๑. นายนิธิทัต  จรรยคุณี 
๒. นางสาวพิมพ์ภัทรา  เกษมสขุ 
๓. นางสาววัฒนพร  แพงไพรี 

๑. นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์
๒. นางสาววราล ี สินธุวา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม    โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
๔ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ๑. นายธนารินณ์  ฤกษ์วิรี  

๒. นางสาวนาตยา  ไทยานนท์ 
๓. นางสาวลูกตาล  พลแก้ว 
๔. นางสาววรัตติญา  อินทร์เบี้ยว 
๕. นายเมธาวี  แก้วบงัเกิด 

๑. นายอภิวฒัน์  บญุอ่อน 
๒. นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
๕ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ 

ม.๑-ม.๓ 
๑. เด็กชายปกรณ์  มีบญุ 
๒. เด็กหญงิวันใส  เทพรัตนพานิชย ์

๑. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ ์
๒. นางสาวอัญชล ี กันธ ิ

๖ การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ 
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 

๑. เด็กชายกณวรรธน์  ม่วงช่วง 
๒. เด็กหญงิระพีพร  ถนอมวงษ ์
๓. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช 

๑. นางสาวภัทรนันท์  เเดนวงศ ์
๒. นางสาวตรีสคุนธ์  ไชยนรา 

๗ การแข่งขันเดีย่วขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓ 
โรงเรียนแหลมสงิห์วทิยาคม 

๑. เด็กหญงิมยุรินทร์  บตุรเพ็ชร ๑. นางสาวชลิตา  บญุรักษา 



 
 

ที ่ รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ควบคุม  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                             
๘ การแข่งขันนาฏศลิป์ไทยอนุรักษ ์ม.๑-ม.๓     

วิทยาลยันาฏศิลป ์จันทบุรี 
 
 

๑. เด็กหญงิณัฐการต์  สารชาต ิ
๒. เด็กหญงิดรุณี  ศรีขุนทด 
๓. เด็กหญงินิรัติศยั  ผาสขุจิตต ์
๔. เด็กหญงิวิมลรัตน์  พอใจ 
๕. นางสาวศุภนิดา  แซ่อ้ัง 
๖. เด็กหญงิสิริวิภา  จรัสพันธ์ 
๗. เด็กหญงิสุจิตรา  เขยีวปาน 
๘. เด็กหญงิเจษรินทร์  ดวงงาม 

๑. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล 
๒. นางสาวเมทิตา  ชยัมา 

๙ การแข่งขันนาฏศลิป์ไทยอนุรักษ ์ม.๔-ม.๖ 
วิทยาลยันาฏศิลป ์จันทบุรี 
 
 

๑. นางสาวจุฑามาศ  ศิริ 
๒. นางสาวญาณศิา  มีทอง 
๓. นางสาวดวงกมล  แก้วผนึก 
๔. นางสาวนภัสสร  ศรีไทย 
๕. นางสาวปรีญาภา  ฉิมส าอางค ์
๖. นางสาววริศรา  มีทอง 
๗. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ปัง๊ 
๘. นางสาวอัจฉริยาพร  โสดา 

๑. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล 
๒. นางสาวเมทิตา  ชยัมา 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ               โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
๑๐ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน 

 ม.๔-ม.๖ 
๑. นายทศวรรษ  จีนงาม ๑. นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์ม่ัน 

๑๑ การน าเสนอโครงงานภาษาฝร่ังเศส  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายดณพ  ทองสุ่น 
๒. นายทตัเทพ  รัตนตัง้ปฐพ ี

๑. นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                               โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 
๑๒ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ 

 
 

๑. เด็กหญงิพิชญส์ินี   กฤษณโสภา 
๒. เด็กหญงิวงแหวน  ยามประโคน 
๓. เด็กหญงิอิสริยาภรณ์   สุฤทธิ ์

๑. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวฒุ ิ
๒. นางสาวพรทิพย ์ นาคเกิด 

๑๓ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายศุภกร  สุขสโมสร ๑. นางสาวอินทิรา  จั่นโต 





ที ่ รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ควบคุม  

๑๔ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
 ม.๑-ม.๓ 
โรงเรียนทา่ใหม่ พลูสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 

๑. เด็กหญงิณิชา  จอกแก้ว ๑. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศค์ าจันทร์ 
 

 
๓. รำยกำรกำรแข่งขันวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

ที ่ รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ควบคุม  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๑๕ การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 

๑. นายณัฐพล  พณรมณ์ 
๒. นางสาวมุจรินทร์  บุญเชิญ 
๓. นางสาวสุธาขวญั  ทองขาว 

๑. นางสาวภัทรนันท์   แดนวงศ ์
๒. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล 

๑๖ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห ์

๑. เด็กหญงิณิชชรยี ์ ฉัตร์พิริยคณุ ๑. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย ์

๑๗ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 

๑. นายนภทีป  อ้อยหวาน ๑. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย ์

๑๘ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 

๑. เด็กหญงิณิชชรยี ์ ฉัตร์พิริยคณุ ๑. นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย ์

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                              โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 
๑๙ การประกวดยุวบรรณารักษ์สง่เสริม 

การอ่าน ม.๑-ม.๓ 
๑. เด็กหญงิชัชชญา   ก๊วยสมบุญ 
๒. เด็กชายธเนศ  ศรีศรีสว่าง 
๓. เด็กหญงิอาทิมา  หมอนวดด ี

๑. นางสาวพรทิพย ์ นาคเกิด 
๒. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวฒุ ิ

๒๐ การแข่งขันการวาดภาพระบายส ีประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายพษิณุ   จ าปาทอง ๑. นางสาววนิดา  ตนภ ู











ที ่ รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ควบคุม  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
๒๑ การแข่งขันการออกแบบสิง่ของเคร่ืองใช้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

๑. นายขจร  เอกธนกิจ 
๒. นายปฐว ี แดงมูล 

๑. นายสมุฎฎิ ์ ภาษาด ี
๒. นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ ์

๒๒ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

๑. นางสาวปาลดิา  ก๊วยสมบญุ 
๒. นางสาวพนิดาวรรณ  แซ่อ้ึง 
๓. นางสาวมุกรว ี ถนอมนาค 

๑. นางสาวนฤมล  รับส่ง 
 

๒๓ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก  
ผักสด เคร่ืองเคยีง ม.๑-ม.๓ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

๑. เด็กหญงิชลธิชา  เกิดมงคล 
๒. เด็กหญงิภัทรวรรณ  ยอดรัก 
๓. เด็กหญงิมัลลิกา  ไสยเกต ุ

๑. นางมยุรี  ม่ิงมงคล 
๒. นางสาวจีระภา  ชินภักด ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


