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ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมภำษำไทยประจ ำชำติ บูชำปรำชญ์ครูกวี 
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 ด้วยวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่กวีเอกของชาติไทย  
เพ่ือเป็นการระลึกถึงกวีเอกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ด้านวัฒนธรรม และมีผลงานประพันธ์ 
ที่มีคติสอนใจเปี่ยมด้วยคุณค่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมภาษาไทยประจ าชาติ  
บูชาปราชญ์ครูกวี เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของกวีไทย ซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาและ                 
ได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้จากการประกวดประเภทต่างๆ ตามศักยภาพ ทั้งยังได้สืบสานมรดก                
ทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกลาง (หน้าเสาธง) และวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๐ น.  
ณ หอประชุมชินสีห์ 
 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมภาษาไทยประจ าชาติ บูชาปราชญ์ครูกวี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ            
กระทรวงศึกษาที่การ พ .ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้          
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์   เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นายดิเรก   ทองหนัก     ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๖ นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๗ นางดวงพร       เพ็ชรบัว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๘ นางสมศรี แซ่เล้า     ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๙ นายบุญส่ง     เทียนค า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางธิติมา พรามพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามกิจกรรม 
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 ๒. คณะกรรมการพิธีการ 
     ๒.๑ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๒.๔ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๒.๕ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๒.๖ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
     ๒.๗ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
     ๒.๘ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
     ๒.๙ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่เป็นพิธีกร เตรียมเอกสารกล่าวเปิด บทอาศิรวาท และเตรียมเกียรติบัตร 
 
 ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่าง ๆ  
  ๓.๑ การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
   ๓.๑.๑ นางสมจิต ทองเมือง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๓.๑.๒ นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   ๓.๑.๓ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
   ๓.๑.๔ นางสาวยุพิน คงคอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ก าหนดหัวข้อเรื่องการเขียนเรียงความ เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
 
  ๓.๒ การแข่งขันพูดอาศิรวาทท่านสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
      ๓.๒.๑ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๒.๒ นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๒.๓ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๒.๔ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ก าหนดหัวข้อเรื่องการพูดอาศิรวาทท่านสุนทรภู่ เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
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  ๓.๓ การแข่งขันระบายสีจากภาพที่ก าหนดและวาดภาพตามจินตนาการจากวรรณคดีที่อ่าน  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
    ๓.๓.๑ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๓.๒ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๓.๓ นางสาวบุษกร พรหมศรี ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
      ๓.๓.๔ นางสาวอิสริยาภรณ์   พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๓.๕ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๓.๖ นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที ่ก าหนดภาพที่จะแข่งขัน เตรียมเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
 
  ๓.๔ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
      ๓.๔.๑ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๔.๒ นางรัชนี พรมชู ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๔.๓ นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๔ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๕ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๖ นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๗ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๘ นางสาวยุพิน คงคอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๙ นางสมจิต ทองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๐ นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๑ นางณัชภัทร วงศ์จีน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๒ นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๓ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๔ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๕ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๔.๑๖ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ      
  มีหน้ำที ่เตรียมเนื้อหาค าถามที่จะแข่งขัน เตรียมเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
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  ๓.๕ การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
          ๓.๕.๑ นางณัชภัทร วงศ์จีน ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ     
   ๓.๕.๒ นางสมจิต ทองเมือง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๕.๓ นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๕.๔ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ      
  มีหน้ำที ่ก าหนดหัวข้อที่จะแข่งขัน เตรียมเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
 
  ๓.๖ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
         ๓.๖.๑ นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๖.๒ นางสาวยุพิน คงคอน ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๖.๓ นางสมจิต ทองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๖.๔ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ      
  มีหน้ำที ่ก าหนดเนื้อหาส าหรับแข่งขัน เตรียมเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
 
  ๓.๗ การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
        ๓.๗.๑ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๗.๒ นางณัชภัทร วงศ์จีน ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๗.๓ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๓.๗.๔ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ      
  มีหน้ำที ่ก าหนดเนื้อหาที่จะแข่งขัน เตรียมเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
 
  ๓.๘ การแข่งขันบันทึกการอ่านชีวประวัติและผลงานสุนทรภู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   และตอนปลาย 
          ๓.๘.๑ นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๘.๒ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๘.๓ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๓.๘.๔ นางปรียาณัฐ มาท้วม ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ      
  มีหน้ำที ่คัดเลือกผลงานนักเรียนที่บันทึกอัตชีวประวัติท่านสุนภู่ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ถูกต้องตามท่ีก าหนด
       จากสมุดบันทึกการอ่าน เตรียมเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน 
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  ๓.๙ คัดเลือกผลการเรียนภาษาไทยดีเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
      ๓.๙.๑ นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๙.๒ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๙.๓ นางสมพร ศรีพูล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.๙.๔ นายวีรชัย วาณิชยกุล ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ      
  มีหน้ำที ่คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๔) 
       และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๕) 
 
  ๓.๑๐ การแข่งขันไทยโชว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
          ๓.๑๐.๑ นางสาวธรรมรัตน ์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๓.๑๐.๒ นางทวีสุข บัวทอง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๑๐.๓ นางสินีนาฎ คชนิล ครชู านาญการ กรรมการ 
       ๓.๑๐.๔ นายวรวิทย ์ ไชยมิ่ง คร ู กรรมการ  
      ๓.๑๐.๕ นายชัยวัฒน ์ อ่ าพูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      ๓.๑๐.๖ นางสาวลักษณา เยาวสังข์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
          ๓.๑๐.๗ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๑๐.๘ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๑๐.๙ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๑๐.๑๐ นางจินดา คันธัพ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ก าหนดหัวข้อการแข่งขัน เตรียมเกณฑ์ให้คะแนนและตัดสินการประกวด 
 
  ๓.๑๑ การแข่งขันแผ่นพับอัตชีวประวัติสุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
          ๓.๑๑.๑ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
      ๓.๑๑.๒ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๑๑.๓ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๓.๑๑.๔ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้ำที ่คัดเลือกผลงานนักเรียนที่ส่งแผ่นพับ โดยคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาสมบูรณ์  
             เตรียมเกณฑ์ให้คะแนนและตัดสินการประกวด 
 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

 ๔. คณะกรรมการจัดเตรียมรูปปั้น พิธีบวงสรวง เครื่องเซ่น ป้ายไวนิล และของรางวัล 
     ๔.๑ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

     ๔.๒ นางรุ่งรว ี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔.๔ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔.๕ นางสาวธรรมรัตน ์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔.๖ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
     ๔.๗ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
     ๔.๘ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
     ๔.๙ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่จัดเตรียมรูปปั้น พิธีบวงสรวง เครื่องเซ่นบริเวณหน้าเสาธงและ ศาลพระภูมิ ป้ายไวนิล  
             และของรางวัล 
 
 ๕. คณะกรรมการจัดการแสดง 
         ๕.๑ นางทวีสุข บัวทอง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

     ๕.๒ นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  

  ๕.๓ นางสาวลักษณา เยาวสังข์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๕.๔ นางรุ่งรว ี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่จัดแสดงอาศิรวาทสุนทรภู่โดยนักเรียนนาฎศิลป์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
             และจัดหาแบบเสภาค าทาย 
 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง สี เสียง บันทึกวีดีทัศน์พร้อมภาพนิ่ง และจัดสถานที่ 
         ๖.๑ นายวิเชียร หล าประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

     ๖.๒ นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ     

  ๖.๓ นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์  ครูช านาญการ กรรมการ 
     ๖.๔ นักการภารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
     ๖.๔ นายคุณกร สนองวงศ์ ลูกจ้างประจ า กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่จัดสถานที่ บริการ แสง สี เสียง บันทึกภาพตามขั้นตอน บันทึกวีดีทัศน์การแสดงทุกรายการ 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 
 

 ๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชน 
        ๗.๑ นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

     ๗.๒ นางพนิตนาฏ รัตนพนิต ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ      

  ๗.๓ นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๗.๔ นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษาไทยประจ าชาติ  บูชาปราชญ์ครูกวี ในเสียงตามสาย 
             เวลาก่อนเข้าแถวช่วงเช้า  บันทึกภาพตามความเหมาะสม ประสานสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์
             ข่าวสาร และพิธีกร 
 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินโครงการ ออกแบบสอบถาม ประเมินโครงการ จัดท าเกียรติบัตร 
         ๘.๑ นางรุ่งรว ี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

     ๘.๒ นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  ๘.๓ นายสมนึก ใยศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๘.๔ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๘.๕ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการ      
     ๘.๖ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ออกแบบสอบถาม ประเมินงานตามโครงการและจัดท าเกียรติบัตร 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ 
เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
 สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
  (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
  
 

หมำยเหตุ เชิญชวนคณะครู และบุคลากรทุกท่านร่วมกันแต่งกายชุดไทย 


