
 

 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๑๕๔/๒๕๕๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ  และสัปดาหร์ําลึกถึงสุนทรภู ่                

ครูกวีศรีแผ่นดิน     ประจําปีการศึกษา   ๒๕๕๔ 

������������� 

 

 ตามท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะ

วิชาการ  และสัปดาห ์ �รําลึกถึงสุนทรภู ่ครูกวีศรีแผ่นดิน�   ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ข้ึน   ในระหว่างวันท่ี   
๑๓ – ๒๐  มิถุนายน    ๒๕๕๔   เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา    ๒๗  ( ๑ )   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งกรรมการดําเนินการดังต่อไปนี ้
 

๑.  กรรมการอํานวยการ 
    นายพิชยนันท์    สารพานิช   ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์    กรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห ์  กรรมการ 
นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน   กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  กรรมการและเลขานุการ   
นางแสนสุข  คําแก้ว   กรรมการและกรรมการเลขานุการ 

        หน้าท่ี   กําหนดกรอบนโยบาย ให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การดําเนินการเป็น          
ไปด้วย ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

 

๒.  กรรมการดําเนินงาน     
  นางแสนสุข  คําแก้ว    ประธานกรรมการ 

นางสาวภัทรนุช  คําดี   รองประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห ์               กรรมการ 

      นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์          กรรมการ 
 นางพิมพ์สุภัค   บุบผา                 กรรมการ 



 

๒ 
 

นายโกวิทย ์  บุญทว ี   กรรมการ 
 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 

นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
นางสาววริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์   ภู่ระหงษ์             กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเกวล ี  บุญบา                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      หน้าท่ี   วางแผนและประสานงานให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๓.  กรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีและเวที 
  นายคมศักดิ์  หาญสิงห ์  ประธานกรรมการ 
       นางณัฏฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว            รองประธานกรรมการ 

 นายคํานวณ     ยงประเดิม             กรรมการ 
 นายพิราม  ภูมิวิชิต              กรรมการ 
 นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
 นายธีรพงศ์  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
    นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 

นายเล็ก   สินวิชัย              กรรมการและเลขานุการ 
นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ ์            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  จัดตกแต่งเวที  สถานท่ี และโต๊ะหมู่บูชา  ใช้งานในวันท่ี  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสวยงาม ให้มีข้อความ      

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
“รําลึกถึงสุนทรภู ่ ครูกวีศรีแผ่นดิน” 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๔.  กรรมการจัดประกวดทักษะภาษาไทย 

๔.๑ ประกวดการเขียนเรียงความหัวข้อ  �พระอภัยมณีในมุมมองของฉัน�   (คาบเรียน
วิชาภาษาไทย  ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๔)            

  นางแสนสุข  คําแก้ว    ประธานกรรมการ 
นางเบ็ญจมาศ   เดชเสน่ห์                กรรมการ 

      นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์          กรรมการ 
 นางพิมพ์สุภัค   บุบผา                 กรรมการ 

นายโกวิทย ์  บุญทว ี   กรรมการ 



 

 ๓ 
นางสาวเกวล ี  บุญบา                กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
นางสาววริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 

 นายธีรพงศ์  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
นางสภุาภรณ์   ภู่ระหงษ์             กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภัทรนุช  คําดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒ การประกวดคัดลายมือ                                                                           
(วันจันทร์ท่ี   ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๒๐ น.  ณ ห้อง ๑๖๑ )         
นางสาวภัทรนุช  คําดี                 หัวหน้า    

 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 

๔.๓ การประกวดแต่งคําประพันธ ์
(วันจันทร์ท่ี   ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๒๐ น.  ณ ห้อง ๑๖๑ )         

     นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์   หัวหน้า 
      นายโกวิทย ์  บุญทว ี     กรรมการ 

นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
๔.๔ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว                                                                    

(วันอังคารมท่ี   ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๒๐ น.  ณ ห้อง ๑๖๑ )         
 นางแสนสุข  คําแก้ว     หัวหน้า 

      นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์             กรรมการ 
นางสาวเกวล ี  บุญบา                กรรมการ 
นางสาววริษรา  ชอบธรรม  กรรมการ 

 นายธีรพงศ์  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
๔.๕ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

(วันพุธท่ี  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๒๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียน )         
  นางพิมพ์สุภัค   บุบผา   หัวหน้า 

นางทิพย์จันทร ์  หงษา              กรรมการ 
นายคํานวณ  ยงประเดิม             กรรมการ 
นางสาววริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 

 นางณัฎฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว     กรรมการและเลขานุการ 



 

๔ 
 

๔.๖ การประกวดอ่านทํานองเสนาะ 
(วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๒๐ น.  ณ ห้อง ๑๖๖ )         

 นางพิมพ์สุภัค   บุบผา   หัวหน้า 
นางสาวภัทรนุช  คําดี      กรรมการ 

 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 

หน้าท่ี  ดําเนินการจัดการประกวด / แข่งขัน  ร่วมเป็นกรรมการ   จัดเตรียมเอกสาร  และแจ้งผลการ
แข่งขัน  เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

 

๕.  กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร    
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์  ประธาน 
นางสาวภัทรนุช  คําดี   กรรมการ 
นางสาวทวนิันท์   ใสขาว               กรรมกาและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. รวบรวมรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ   
๒.ดําเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  เพ่ือนําเสนอฝ่ายบริหารและแจกให้นักเรียนต่อไป 

 

๖.  กรรมการฝ่ายจัดหารางวัลและมอบรางวัล     
นางสาวภทัรนุช  คําดี   ประธานกรรมการ 

 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
นางสาววริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 

 นายธีรพงศ์  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
นางสาวเกวล ี  บุญบา                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี     ๑.แจ้งรายชื่อนักเรียนให้นักเรียนทราบ  และรับรายงานตัวนักเรียนในการเข้ารับ                       
เกียรติบัตร 

๒.จัดหาของรางวัลเพ่ือแจกพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ   

๓. รับรายงานตวันักเรียนท่ีเข้ารับรางวัล และดําเนินการในการมอบรางวัลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 



 

๕ 
 

 

๗.กรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดง 
นางณัฏฐ์ธยาน์    สนั่นไหว   ประธานกรรมการ 
นางแสนสุข  คําแก้ว   รองประธานกรรมการ  

 นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ ์  กรรมการ   
 นายโกวิทย ์  บุญทว ี   กรรมการ   
 นางสาวเกวล ี  บุญบา   กรรมการ   
 นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ   
 นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  กรรมการ   
 นางนวรัตน ์  นาคเสนีย ์  กรรมการ   

นางพิมพ์สุภัค   บุบผา    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑.จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมการแสดงบนเวที  �รําลึกถึงสุนทรภู ่ ครูกวีศรีแผ่นดิน�                
วันท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๔   

๒.แต่งบทร้อยกรองและฝึกซ้อมนักเรียนในการอ่านทํานองเสนาะสดุดีสุนทรภู ่
 

๘.  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
  นายสมยศ  แม้นสงวน  หัวหน้า 

นายปวิตร                สมนึก          กรรมการ 
นายภาคภูมิ              แก้วเย็น       กรรมการ 
นายภูริวัฒน ์  บุญจันทร์          กรรมการ  
นายณัฐพงศ์  พูลสวัสดิ์          กรรมการ  
นางสาวนนทยา  เพ่ิมยศ           กรรมการ  
นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. จัดหาเครื่องเสียงเพ่ือใช้ในกิจกรรมในวันท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๔    
 ๒. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดรายการ 
 

๙.กรรมการฝ่ายพิธีกร 
 นางณัฎฐ์ธยาน ์  สนั่นไหว     ประธานกรรมการ 
      นายโกวิท  บุญทว ี         กรรมการ 
 นางพิมพ์สุภัค  บุบผา       กรรมการและเลขานุการ   

มีหนา้ท่ี  เป็นพิธีกรในกิจกรรมในวันท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๔    
 
 
 
 
 
 



 

๖ 
 
๑๑.  กรรมการฝ่ายประเมินผล  

 นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวโศจยา  ดวงสิน   กรรมการ 
นางสาวทวินันท์  ใสขาว   กรรมการ 
นางสาววริศรา  ชอบธรรม  กรรมการ 
นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย  กรรมการ 

 นายธีรพงศ์  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. จัดทําแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม  และแจกให้ครูและนักเรียน 
๒. ประเมินผลกิจกรรมเพ่ือเสนอกลุ่มสาระฯ  และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 

 

  ให้ทุกฝ่ายประชุมปรึกษางานเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินไปด้วยดี 
   

ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๒    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ   วันท่ี   ๒ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการ 
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ  และสัปดาหส์นุทรภู่   ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
....................................... 

 
๐๗.๔๐ น. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงาน 
๐๗.๔๕ น. ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน   
๐๘.๐๐ น. ตัวแทนนักเรียนอ่านคําประพันธ์สดุดีสุนทรภู ่
๐๘.๐๕ น. กิจกรรมการแสดง  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย 
สัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ  และสัปดาห์สุนทรภู่                                         

ประจําปีการศึกษา   ๒๕๕๔ 

รายการ วัน/เดือน/ปี เวลา ห้อง 
การเขียนเรียงความ ๑๓-๑๗ ม.ิย.๕๔  คาบภาษาไทย โฮมรูม 

การประกวดแต่งคําประพันธ์ ๑๓ ม.ิย.๕๔ ๑๔.๒๐ น. ๒๒๒ 

การคัดลายมือ ๑๓ ม.ิย.๕๔ ๑๔.๒๐ น. ๑๖๑ 

การอ่านร้อยแก้ว ๑๔ ม.ิย.๕๔  ๑๔.๒๐ น. ๑๖๖ 

แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ๑๕ ม.ิย.๕๔ ๑๔.๒๐ น. หอประชุม 

การอ่านทํานองเสนาะ ๑๖ ม.ิย.๕๔ ๑๔.๒๐ น. ๑๖๖ 
 

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน 
สามารถสมัครได้ที่ครูประจําวิชา หรือที่กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย



 
 


