
    

 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่ ๓๓๐  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยสู่ระดับประเทศ                                        
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
………………………………… 

 

 ตามท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะ “ภาษาไทยสู่
ระดับประเทศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ขึ้น  ในระหว่างวันที่  ๙ สิงหาคม – ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เพ่ือให้การ
ดำเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๗  ( ๑ )   แหง่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๑.  กรรมการอำนวยการ 
    นายสันติพงศ์               ชินประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ 
 นางปานทิพย์               สุขเกษม   กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์             แก้วลำหัด  กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่  กำหนดกรอบนโยบาย ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
 
๒.  กรรมการดำเนินงาน     
  นางสาวอัญชิสา             เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
       นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์  รองประธานกรรมการ   

 นางสาวภัทรนุช             คำด ี            กรรมการ 
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ 

  นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข                    กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 

 นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
  นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ   

นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 

 นางสาวนราพร             อิทธิพล   กรรมการ 
 นางสาวนุจรีย์               คะลีล้วน  กรรมการ 
 นางสาวดวงใจ  ปะโนรัมย์  กรรมการ 

๑ 



    
 
นางสาวกนกวรรณ         จันนุบิน                      กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์  อ่อนแท้                      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ วางแผนและประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๓.  กรรมการจัดประกวดทักษะภาษาไทย 
         ๓.๑  การประกวด  คัดลายมือ แบบกระทรวง     ระดับ ม.ต้น 

 นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์           ประธานกรรมการ 
                     นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  กรรมการ 
  นางสาวอุษณ๊ษ์  อ่อนแท้            กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 
นางสาวนราพร             อิทธิพล   กรรมการ 

 นางสาวนุจรีย์               คะลีล้วน  กรรมการ 
 นางสาวดวงใจ  ปะโนรัมย์  กรรมการ 
 นางสาวกนกวรรณ         จันนุบิน                      กรรมการ 
  นางสาวภัทรนุช            คำด ี            กรรมการและเลขานุการ                                                
๓.๒  การประกวด  คัดลายมือ  แบบกระทรวง  ระดับ ม. ปลาย 

    นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์           ประธานกรรมการ 
    นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
    นางสาวเกวล ี  เงินศรีสุข                    กรรมการ 
    ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 

          นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
          นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ 
          นางสาวอุษณ๊ษ์  อ่อนแท้            กรรมการ 

    นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 
นางสาวนราพร             อิทธิพล   กรรมการ 

 นางสาวนุจรีย์               คะลีล้วน  กรรมการ 
 นางสาวดวงใจ  ปะโนรัมย์  กรรมการ 
 นางสาวกนกวรรณ         จันนุบิน                      กรรมการ 

    นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา  กรรมการและเลขานุการ    
           
 
 
 

๒ 



    
 
  ๓.๓  การประกวด  เขียนเรียงความ  ในประเด็น “รู้หน้าที ่คือคนดีของสังคม”  ระดับ ม.ต้น 

 นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์           ประธานกรรมการ 
                     นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  กรรมการ 
  นางสาวอุษณ๊ษ์  อ่อนแท้            กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวกติติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 
นางสาวนราพร             อิทธิพล   กรรมการ 

 นางสาวนุจรีย์               คะลีล้วน  กรรมการ 
 นางสาวดวงใจ  ปะโนรัมย์  กรรมการ 
 นางสาวกนกวรรณ         จันนุบิน                      กรรมการ 
 นางสาวภัทรนุช            คำด ี            กรรมการและเลขานุการ                                                

           ๓.๔  การประกวด แต่งคำประพันธ์  “วิถถีิ่นวิถไีทย”  ระดับ ม.ปลาย 
  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์           ประธานกรรมการ 
    นางสาวเกวล ี  เงินศรีสุข                    กรรมการ 
    ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 

          นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา                    กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 

          นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ 
          นางสาวอุษณ๊ษ์  อ่อนแท้            กรรมการ 

    นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการ 
นางสาวนราพร             อิทธิพล   กรรมการ 

 นางสาวนุจรีย์               คะลีล้วน  กรรมการ 
 นางสาวดวงใจ  ปะโนรัมย์  กรรมการ 
 นางสาวกนกวรรณ         จันนุบิน                      กรรมการ 

    ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
  นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
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๔. กรรมการจัดประกวดทักษะภาษาไทยรอบชนะเลิศ 
     ๔.๑ การประกวดรอบชนะเลิศ  การคัดลายมือ  แบบกระทรวง     ระดับ ม.ต้น 
                      กรรมการคนที่ ๑ นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ 
                       กรรมการคนที่ ๒  นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 
                       กรรมการคนที่ ๓  นางสาวภัทรนุช  คำดี 
       ๔.๒ การประกวดรอบชนะเลิศ  การคัดลายมือ  แบบกระทรวง      ระดับม.ปลาย 
                     กรรมการคนที่ ๑   นางสาวเกวล ี  เงินศรีสุข 
                      กรรมการคนที่ ๒   นางสาวสุนทรี   วรีะปรีชา 
                      กรรมการคนที่ ๓   นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง 
       ๔.๓ การประกวดรอบชนะเลิศ  เขียนเรียงความ ในหัวข้อ  “รู้หน้าที ่คือคนดีของสังคม”  ระดับ ม.ต้น 
           กรรมการคนที่ ๑ นางสาวอโนชา โปซิว 
                      กรรมการคนที่ ๒ นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์
                      กรรมการคนที่ ๓ นางสาวศศิตา   อยู่ยืน        
       ๔.๔ การประกวดรอบชนะเลิศ โคลงสี่สุภาพ  “วิถถีิ่นวิถีไทย” ระดับ ม.ปลาย                                  

กรรมการคนที่ ๑ นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์                    
กรรมการคนที่ ๒ ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย 
กรรมการคนที่ ๓ นางสาวอุษณีษ์  อ่อนเเท้ 

หน้าที่  ดำเนินการจัดการประกวด / แข่งขัน  ร่วมเป็นกรรมการ  จัดเตรียมเอกสาร  และแจ้งผลการแข่งขัน  
เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 
 

๕.  กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร    
นางสาวอุษณีษ์             อ่อนเเท้                     ประธานกรรมการ 
นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข                    กรรมการ 
นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 

  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวศศิตา               อยู่ยืน                        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ๑. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ   
 ๒. ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารและแจกให้นักเรียนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
    

 

๔ 



    
 
๖.  กรรมการฝ่ายประเมินผล  

 นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์             อ่อนเเท้                      กรรมการ 

    ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 
 นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา                    กรรมการ 

 นางสาวอโนชา  โปซิว   กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม  และแจกให้ครูและนักเรียน 
 ๒. ประเมินผลกิจกรรมเพื่อเสนอกลุ่มสาระฯ  และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

  ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยดี 
 
 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๙   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   ๙  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

                  (นายสันติพงศ์    ชินประดิษฐ) 
                     ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 

๕ 


