
 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที ่ ๐๙๖ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ระหว่าง ในวันที่ ๒๐– ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณกวีเอกสุนทรภู่ และส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนเพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ดูแล ก ากับติดตามการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑. นางกาญจนา  บุญคง   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  กรรมการ 
๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 
๔. นางสุภาพ         มงคล   กรรมการ 
๕. นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ 
๖. นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
๗. นางประไพ  อ่อนสลุง  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่วางแผนด าเนินการ ติดตามประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความเรียบร้อย ในขณะด าเนินการ ประกอบด้วย   

๑.  นางประไพ  อ่อนสลุง  ประธานกรรมการ 
๒.  นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการ 
๓.  นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการ 
๔.  นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียง  มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม เขียน
ป้ายเวที  ดูแลความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 ๑. นายอุทัย  ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชัยณรงค ์ รัตนปรีดา  กรรมการ 

๓. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 
๔. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 

 ๕. จ.ส.ต.ธนพงษ ์ วรรณมาตย์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 ๔. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที ่บันทึกภาพการประกวดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
 ๑. นายจตุชัย  นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
 ๓. นายฤทธินันท ์ ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

๕.   คณะกรรมการประกวดวาดภาพ  มีหน้าที ่จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ก าหนดหัวข้อการ
ประกวด และตัดสินการประกวดวาดภาพ  โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นประกอบด้วย 

๑. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   ประธานกรรมการ 
๒. นางนิตยา  วงจันทร   กรรมการ 
๓. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  กรรมการ 
๔.นางสาววันด ี  แววสว่าง  กรรมการ 
๕. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรการ 
๖. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
๗. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการประกวดแต่งกลอนสุภาพ มีหน้าที่ จัดกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนสุภาพ และ
ตัดสินการประกวดแต่งกลอนสุภาพ  ประกอบด้วย 

๑. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตนาวล ี  ชูเมือง   กรรมการ 
๓.นางเบญจางค์  เจริญสุข   กรรมการ 
๔. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 
๕. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   กรรมการ 
๖. นางประไพ  อ่อนสลุง  กรรมการและเลขานุการ 
    

๖. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานอ่านท านองเสนาะมีหน้าที่จัดเตรียมบทอ่านส าหรับ ม.
ต้น และ ม.ปลาย แบบบันทึกการให้คะแนน โดยตัดสินเป็นช่วงชั้นที่ ๓ (ม.ต้น) และช่วงชั้นที่ ๔  (ม.ปลาย) 
ประกอบด้วย 

๑. นางประไพ  อ่อนสลุง  ประธานกรรมการ 
๒. นางบุญเรือน  หาลาภ   กรรมการ 
๓. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
๔. นางสุรีรัตน ์  แววสว่าง  กรรมการ 
๕. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
๖. นางอาจารี  จิตต์สว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

 



๗.คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหา (แฟนพันธ์แท้สุนทรภู่) มีหน้าทีจ่ัดเตรียมค าถาม 
กระดาษค าตอบ ที่ใช้ในการแข่งขัน และตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย์  ทาสี  กรรมการ 
๓. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ กรรมการ 
๔. นางสาวยุพา  สุวรรณศร ี กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร  กรรมการ 
๖. นางสาวประภาสิร ิ ด้วงเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. คณะกรรมการจัดการแสดงรีวิวประกอบเพลง มีหน้าที่จัดเตรียมนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงรีวิว
ประกอบเพลง การแสดงละครและแต่งตัวนักแสดง ประกอบด้วย 

๑. นางสาวภัทิรา  สอาด  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง กรรมการ 
๓. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข กรรมการและเลขานุการ  
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร และจัดหารางวัลมีหน้าที่จัดพิมพ์เกียรติบัตร  และจัดหา
รางวัลส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 

๑. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร  กรรมการ 
๓. นางสาวรุ่งนภา ชัยภา  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๐.กรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม และน าผลการประเมินสรุปต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
๓. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือประโยชน์ต่อ
ทางราชการสืบต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

        (นางกาญจนา   บุญคง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 



ตารางการจัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ 
 

วัน /เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่/ ผู้รับผิดชอบ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ 

กลอนสุภาพ 
ห้อง ๑๒๘ 

ผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
(เวลา ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

กิจกรรมการอ่านออกเสียง 
ท านองเสนาะ 

เวทีสู่ฝัน/ 
ผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(เวลา ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิจกรรมตอบปัญหา 

(แฟนพันธ์แท้สุนทรภู่) 
เวทีสู่ฝัน/ 

ผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
(เวลา ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ห้อง ๑๒๗ 
 ผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(เวลา ๑๒.๒๐ น. –๑๕.๓๐ น.) 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
ชมการแสดงวันสุนทรภู่ 

ร่วมกับ 
การแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลรอบชิง

ชนะเลิศ 

ห้องเรียนธรรมชาติ 
ผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๔๕ น.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ณ หอประชุมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 

เวลา ๑๒.๕๐ น.   นักเรียนพร้อมกันที่บริเวณหอประชุม 

เวลา ๑๓.๑๐ น.   พิธีเปิดโดยท่านผู้อ านวยการ 

เวลา ๑๓.๒๕ น.    ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนสดุดีวันสุนทรภู่ 

เวลา ๑๓.๓๐ น.   โชว์นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแต่งค าประพันธ์ 

เวลา ๑๓.๓๕ น.   การแสดงรีวิวประกอบเพลง “ผีเสื้อสมุทร” (รักเธอแทบขาดใจ) 

    โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

เวลา ๑๓.๔๐ น.   ตอบค าถามชิงรางวัล ๒ ค าถาม 

เวลา ๑๓.๔๕ น.   การแสดงละคร ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 

    โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

เวลา ๑๔.๑๕ น.    การแสดงรีวิวประกอบเพลง“พระอภัยมณ”ี 

    โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

เวลา ๑๔.๒๐ น.    โชว์นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดอ่านท านองเสนาะ 

เวลา ๑๔.๒๕น.    มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 

เวลา ๑๔.๓๕ น.   ชมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

    ณ บริเวณหน้าเสาธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


