
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น 

ที ่ ๐๙๖/ ๒๕๖๕ 
เรื่อง      แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสุนทรภู่                                                                 

.................................................................... 
               ดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดให้มีสัปดาห์สุนทรภู่
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔   มิถุนายน  ๒๕๖๕  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร าลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่และเพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของกวีไทย   วรรณคดี และภาษาไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรภู่อันเป็นมรดกล้ าค่าของ
คนไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมสุนทรภู่ร าลึก ๒๕๖๕  ขึ้นในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  
๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
      ๑. นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายณฐวัตร       พรภู่พุทธคุณ  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ      กรรมการ 
      ๔. นายบุญส่ง          สีแนน               หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป      กรรมการ 

๕. นางวิภารัตน ์  หินเธาว ์  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๖. นางอาทร  แสนไชย        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่     ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแลให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง สถานที่                              
      ๑. นายบุญส่ง   สีแนน                      ครูช านาญการพิเศษ                 ประธานกรรมการ 
      ๒. นายรามิล ปัถพี                 ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
      ๓. นายคทา  ศรีจูม    ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ 
      ๔. นางสาวน้ าฝน ไชยเนตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
      ๕ นางสาววิลาวรรณ พรมศรี                       นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
      ๖. นายเกรียงไกร     ประกอบผล          นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
      ๗. นางสาวสุนิสา พิมศรี    นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
      ๘.  นายวันชนะ จันทโยธี                      ครอัูตราจ้าง                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. จัดตกแต่งหน้าเวทีหอประชุมให้สวยงาม   
             ๒.  จัดเก้าอ้ีส าหรับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม   

  ๓. จัดอุปกรณ์เครื่องเสียงหอประชุมให้พร้อมและสะดวกในการใช้งาน           
๔. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
    ๑.  นายไชโย  ดวงอุปะ  ครูช านาญการพิเศษ                  ประธานกรรมการ 
 

 



    ๒. นางสาวฌัลลิกา ครองผา            ครชู านาญการ                      กรรมการ 
    ๓. นางสาวจุทามาศ     ทิทึกทักษ์  ครูช านาญการ                        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ และ จัดท า e news ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม    
๕. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบนเวที            
      ๑. นางสุริยพร    ดวงอุปะ            ครูช านาญการพิเศษ                 ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวกมลรัตน์   พระวิเศษ  ครู                                กรรมการ    
      ๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช  วงศ์แสน   ครอัูตราจ้าง                          กรรมการ 
      ๔. นางสาวน้ าฝน ไชยเนตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
      ๕. นางสาววลิาวรรณ พรมศรี            นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
      ๖. นายปริญญา ภูหัดสวน  ครผูู้ช่วย                               กรรมการและเลขานุการ                       
หน้าที่      ๑.  ควบคุม ฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ 
             ๒.  จัดเตรียมการแสดงบนเวทีให้พร้อมแสดง 
    ๓. ประสานงานระหว่างผู้แสดงบนเวที และ พิธีกร ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน      
๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร                   
    ๑.  นางสุริยพร    ดวงอุปะ              ครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวดนยา ต้ันสมบูรณ์       คร ู     กรรมการ 
    ๓. นายวิษณุสรรค์      ค าใสวิเศษเทพ    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    ๔.  นางวิภารัตน ์ หินเธาว ์     ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ    
หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ                                                           
        ๒. จัดนักเรียนท าหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมการแสดงบนเวที 
           ๓. จัดล าดับกิจกรรมบนเวทีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                               
8. คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม                             
    ๑. นางสุริยพร ดวงอุปะ            ครูช านาญการพิเศษ                  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุดารัตน์   สุขวันดี             ครอัูตราจ้าง                    กรรมการ 
    ๓. นางสาวน้ าฝน ไชยเนตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
    ๔. นางสาววิลาวรรณ   พรมศรี            นักศึกษาฝึกประสบการณ์           กรรมการ 
    ๕. นางสาวฌัลลิกา     ครองผา   ครูช านาญการ                        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   จัดเตรียมอาหารว่างและน้ าดื่มไว้ต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ อาคารหอประชุม                 
9. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน 

๙.๑  ถาม-ตอบเจ้าปัญญา   
              ๑. นางสาวไพรรัตน์   จันทร์ประทัด  ครูช านาญการ              ประธานกรรมการ 
              ๒. นางสาวอัญชลี      ศรีด้วง       ครูช านาญการ                  กรรมการ 
              ๓.  นางสาวกมลรัตน์  พระวิเศษ      คร ู                              กรรมการ 
              ๔.  นางสาวปิยธิดา     ค าพันธุ์        ครผูู้ช่วย                         กรรมการ 
 



              ๕.  นายคทา            ศรีจูม         ครอัูตราจ้าง                    กรรมการ 
              ๖.  นายวันชนะ         จันทโยธี        ครอัูตราจ้าง                   กรรมการ 
              ๗.  นายปริญญา        ภูหัดสวน       ครผูู้ช่วย                       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดการแข่งขัน ตอบปัญหา แยกระดับ ม.ต้น  ม. ปลาย  ทีมละ  ๒ คน ส่งตัวแทนห้องละ ๑  ทีม    
สถานที่  ห้องโสตทัศนศึกษา    

ม.ต้น แข่งวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น. 
ม. ปลาย  แข่งวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. 

๙.๑  ลิขิตอักษราตามวิถี  (คัดลายมือ) 
              ๑. นางอาทร   แสนไชย      ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
              ๒. นางสุริยพร   ดวงอุปะ  ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
              ๓.  นายปริญญา   ภูหัดสวน  ครูช านาญการ                        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่     พิจารณาตัดสินผลงานนักเรียน  แยกระดับ ม.ต้น  ม. ปลาย   

๙.๒  เรียงถ้อยร้อยบทกวี (แต่งค าประพันธ์) 
              ๑. นางสุริยพร   ดวงอุปะ  ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
              ๒. นางอาทร   แสนไชย       ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
              ๓.  นายปริญญา   ภูหัดสวน ครผูู้ช่วย                        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่     พิจารณาตัดสินผลงานนักเรียน  ทีมละ ๒ คน แยกระดับ ม.ต้น  ม. ปลาย   

๙.๓  วรรณคดีศิลป์จินตนา (วาดภาพตัวละคร) 
              ๑. นายศตวรรษ     นาสมใจ        คร ู                        ประธานกรรมการ 
              ๒.  นางสาวศิริพร   โคตรศิลา         ครูช านาญการ                    กรรมการ 
         ๓.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช  วงศ์แสน  ครอัูตราจ้าง               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่     พิจารณาตัดสินผลงานนักเรียนที่วาดภาพระบายสี ในกระดาษร้อยปอนด์ เอ ๔                              
                    แยกระดับ ม.ต้น  ม. ปลาย   

๙.๔  นิทรรศการเชิดชูบรมครูสุนทรภู่ (จัดป้ายนิเทศ ) 
              ๑. นางยุพิน         สุวรรณโสภา      ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
              ๒. นางสาววิศิษฏ์พร  บุตรกูล       ครผูู้ชว่ย                 กรรมการ 
              ๓.  นางสาวศิริพร   โคตรศิลา         ครูช านาญการ                   กรรมการและกรรมการ 
หน้าที ่     พิจารณาตัดสินผลงานการจัดป้ายนิเทศที่อยู่หน้าห้องนักเรียน  แยกระดับ ม.ต้น  ม. ปลาย   

๙.๕  แต่งกายหรดููงามตา  
              ๑. นางราตรี         สมชม        ครูช านาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
              ๒. นางกมลพัชร     ไชยาดุลานันท์      ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
              ๓.  นางสาวดนยา   ตั้นสมบูรณ์         คร ู                         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่     พิจารณาตัดสินการแต่งกายตามความเหมาะสม  แยกระดับ ม.ต้น  ม. ปลาย   
 
 



๙.๖   ลีลาภาษาประกอบดนตรี (ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)  
              ๑. นายเกรียงไกร        หงษ์ค าหล้า  ครูช านาญการ                   ประธานกรรมการ 
              ๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช  วงศ์แสน ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
              ๓.  นายศตวรรษ        นาสมใจ           คร ู                               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เวลา ๑๔.๒๐ น. สถานที่ลานเพลิน คัดเลือก  ๓ ล าดับ เพ่ือแข่ง 
          วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรางวัล และเกียรติบัตร 
    ๑. นางเพ็ญมณี ประมะคัง ครูช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
    ๒. นางเลิศดาว          กลนิศรีสุข        ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
    ๓. นางสาวอุมาพร      ผาจันทร์    ครชู านาญการ             กรรมการ 
    ๔.  นางสาวปิยธิดา  ค าพันธุ์           ครผููช้่วย                      กรรมการ  
    ๕. นายปริญญา ภูหัดสวน ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ด าเนินการเสนอขอจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม 
           ๒. จัดเตรียมรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 
๑๑.คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 
      ๑. นายรามิล ปัถพี   ครูช านาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายวันชนะ จันทโยธี             ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
      ๓. นายเกรียงไกร ประกอบผล         นักศึกษาฝึกประสบการณ์         กรรมการ 
      ๔. นายศตวรรษ นาสมใจ              คร ู                        กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่    ก ากับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่อาคารหอประชุมอินทนิล 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
      ๑. นางอาทร  แสนไชย  ครูช านาญการพิเศษ                  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาววิศิษฏ์พร  บตุรกูล  ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
      ๓. นายปริญญา ภูหัดสวน ครูผู้ช่วย                       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  จัดท าเอกสารประเมินผลและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
               ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 
 
                 สั่ง  ณ   วันที่    ๑๔   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

( นายพลสัณห์   พิมพ์ภักดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา   รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 



 
ก าหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ร าลึก  ๒๕๖๕ 

                                              ๒๔   มิถุนายน     ๒๕๖๕ 
........................ 

๑๓.๐๐  น.         คณะครูนักเรียนพร้อมกันที่อาคารหอประชุม 
๑๓.๑๐ น.          ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 

                            ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
                             หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยกล่าวรายงาน 
                            ประธานกล่าวเปิดงาน 

๑๓.๓๐ น.          การแสดงจินตลีลาของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์    
๑๔.๑๐  น.         การประกวดการแต่งกาย 
๑๔.๒๕  น.         การแข่งขันร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ 
๑๕.๐๐  น.         การแสดงละครของนักเรียนม. ๖ 
๑๕.๔๕  น.         พิธีปิด 

 
 
 
 

**   ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


