คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ที่ ๒๘๒ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
____________________________
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ได้มอบหมำยให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร
กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดำเนินกำรจัดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ครูผู้สอนสำมำรถนำไปประกอบกำรทำผลงำนเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำหนดจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขัน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑ นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
มัธยมศึกษำ เขต ๒
๒ นำยอำรมณ์ บ้ำนใหม่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กรรมกำร
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
๓ นำยชวลิต นกขุนทอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กรรมกำร
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
๔ นำงกรุณำ นนทรักส์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
กรรมกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕ นำยสำธิต ประทุมสุวรรณ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๖ นำยวิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑ นำยวิสิทธิ์ ใจเถิง
๒ นำยสุรศักดิ์ กำรุญ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ
กรรมกำร
กรุงเทพมหำนคร
๓ นำงพรภินนั ท์ เลำะหนับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำม
กรรมกำร
วิทยำคม
รองผู้อำนวยกำร
๔ นำงสุมณฑำ จันทรสุขโข
กรรมกำร
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ รุงเทพมหำนคร
๕ นำงธัญญวัณ เมืองสุวรรณ รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
๖ นำงสำวสุจนำ วันสมลำภ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
๗ นำงสำวอัมพุช อิศรสันติวงศ์ รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
๘ นำยวิรัช นุ่มแจ่ม
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
๙ นำยสน ปัญญำ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๑๐ นำงสำวสรณ์สิริ งำมพิพัฒน์ รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๑๒ นำงสำวธัญชนก พรรณวงษ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ
๑๓ นำยสมบัติ ไชยศร
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
กรุงเทพมหำนคร

มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดแนวคิด รูปแบบในกำรดำเนินกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร
๓. ติดตำม ประเมินผล สรุปผลกำรประกวดแข่งขันและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

๓

๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขัน
๓.๑ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.๑-ม.๓ และ
กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ม.๔-ม.๖ สถำนที่กำรจัดกำรแข่งขัน โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๑ นำยวิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๒ นำยสน ปัญญำ
รองประธำนกรรมกำร
๓ นำงสำวสรณ์สิริ งำมพิพัฒน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔ นำงสำวมัทรี คนป้อม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๕ นำยวีระ กงถัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๖ นำง ศิริณี บุญปถัมภ์
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๗ นำยทองชุบ ศรแก้ว
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๘ นำงสำวสมคิด เข็มทอง
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๙ น.อ.บัญชำ เฉวียงหงส์
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๑๐ นำยปัญญำ อินทร์ใจเอื้อ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๑๑ นำงวรรณภำ เชียวคำจีน
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๑๒ นำงประไพ เชื้อสุวรรณ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๑๓ นำงรมิดำ ศิโรรังสี
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๑๔ นำงสุวรรณี เฉวียงหงส์
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๑๕ นำงอังสนำ จันทร์เอี่ยม
สมำคมสโมสรลูกเสืออำกำศ
กรรมกำร
๑๖ นำยไพฑูรย์ รัตนคม
ครู โรงเรียนลำดปลำเค้ำพิทยำคม
กรรมกำร
๑๗ นำยเก่งกิจ สุขีลักษณ์
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒
กรรมกำร
๑๘ พ.อ.อ.ประทีป ตันติวัฒน์
กองบิน6 กองทัพอำกำศ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมกำรแข่งขันสภำนักเรียน สถำนที่จัดกำร
แข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
๑ นำยสุรศักดิ์ กำรุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ
ประธำนกรรมกำร
กรุงเทพมหำนคร
๒ นำงสุมณฑำ จันทรสุขโข
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ
รองประธำนกรรมกำร
กรุงเทพมหำนคร
๓ นำงยุพิน บำรุงรำษฎร์
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๔ นำงวรำภรณ์ เกตุประดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๕ นำยพนธกร พิมเสน
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร

๔

๖
๗
๘
๙

นำงจำรุชำ ไชยศร
นำยกิตติ กรพรม
นำงสำววันวิสำข์ เทพกรรณ์
นำยสมบัติ ไชยศร

ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๓ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor)
สถำนที่กำรจัดกำรแข่งขัน โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
๑ นำงพรภินนั ท์ เลำะหนับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒ นำงสำวสุจนำ วันสมลำภ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร
๓ นำงสำวอัมพุช อิศรสันติวงศ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๔ นำยวิรัช นุ่มแจ่ม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๕ นำงสำวสิริลักษณ์ วัฒนศิร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
๖ นำงสำววิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
๗ นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๘ นำงสำวเพียงใจ ดีคำร
หัวหน้ำงำนแนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๙ นำงวำสนำ วิถีสวัสดิ์
หัวหน้ำงำนแนะแนวโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กรรมกำร
๑๐ นำงธัญญวัน เมืองสุวรรณ์
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๑ นำยรังสรรค์ เลื่อมสำรำญ
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๒ นำยธนะชัย ทองศรีนุช
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๓ นำงธิดำรัตน์ ภักดีรักษ์
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๔ นำงวิมลมำศ บรรยำยกิจ
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๕ นำงณัฐกำนต์ ศรีวิสุทธิ์
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๖ นำงสำววิมล พรหมทองดี
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๗ นำยนนธชัย ปัญญำคำ
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๘ นำงนิภำพร ปัญญำคำ
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๙ นำงสำวประพรรณสี มีสำโรง ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๒๐ นำยสุรพล ไชยรำช
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๒๑ นำงสำวกำญจนำ ธูปบูชำ
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๒๒ นำงสำวปิยะพร แพ่งเกษร
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
๒๓ นำงสำวสำริศำ สุกิน
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

๕

๓.๔ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมกำรแข่งขันกำรทำหนังสือเล่มเล็ก สถำนที่
จัดกำรแข่งขันโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๑ นำยวิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒ นำยสน ปัญญำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๓ นำงสำวสรณ์สิริ งำมพิพัฒน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔ นำงสำวมัทรี คนป้อม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๕ นำยวีระ กงถัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๖ นำงสรัญญำ ปัญญะสุทธิ์
ครูโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
กรรมกำร
ศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)
๗ นำยสุทธิชำ สุวรรณดี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
ปทุมธำนี
๘ นำยเกษมสันต์ ซ้วนขำว
ศิลปินอิสระ
กรรมกำร
๙ นำยวรเชษฐ พรหมหนู
ศิลปินอิสระ
กรรมกำร
๑๐ นำงวรนุช กำรสมวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปทุมธำนี
๓.๕ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมกำรแข่งขันยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๑ นำยวิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒ นำยสน ปัญญำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๓ นำงสำวสรณ์สิริ งำมพิพัฒน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔ นำงสำวมัทรี คนป้อม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๕ นำยวีระ กงถัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๖ นำงวำรุณี ลำยอง
ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
กรรมกำร
๗ นำงพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์
ครูเกษียณอำยุรำชกำร
กรรมกำร
๘

นำงวีรวรรณ วรรณโท

ครูเกษียณอำยุรำชกำร

๙

นำงสำวไข่มุก เหล่ำสุนทร

ครูโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
กรรมกำร
ศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)
ครูโรงเรียนมหรรณพำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๐ นำงอังสนำ เกิดบุญส่ง

กรรมกำร

๖

มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรจัดกำรประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำรเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับโรงเรียน ในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ให้สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์
๒. ประชำสัมพันธ์สถำนที่ประกวดและแข่งขันรวมถึงดูแลควำมปลอดภัยในกำรแข่งขัน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑ นำงสำวสรณ์สิริ งำมพิพัฒน์
๒ นำงสำวนันทริกำ อยู่คง
๓ นำงสำวธัญชนก พรรณวงษ์
๔ นำงสำวกุลวดี นุ่มทอง
๕ นำงสำวอมรรัตน์ สุริยะบุญ
๖ นำงสำวพิชำมลญ์ คงกำเนิด
๗ นำยธนวินทร์ คำปัน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑ นำงสำวสรณ์สิริ งำมพิพัฒน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒ นำยสำเนียง เกตุพงษ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๓ นำงสำวนิภำ มำนะกำร
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๔ นำยปกรณ์ เสน่ห์หำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๕ นำยเฉลิมโชค ถังชัยน์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๖ ว่ำที่ ร.ต.ชำติชำย วงศ์สุรินทร์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗ นำยกฤตนุ พรมวัง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๘ นำยชนก สุขสำรำญ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๙ นำงสำวนริศรำ นิลพันธ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๐ นำงสำวผกำพร สำยยศ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๑ นำยวิชัย พุฒิมำนิตพงศ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒ นำยสมชำย รื่นภำคทรัพย์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจัดทำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน

๗

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑ นำงสำวศิริพร พ่วงพิศ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๒ นำงสำวเมธำวี เดชชัย
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
๓ นำยกิตติ กรพรม
ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศกรุงเทพมหำนคร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำร ตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑ นำยสน ปัญญำ
๒ นำยพงษ์พันธ์ พรมทอง
๓ นำงสำวศิรินภำ คุ้มจั่น
๔ นำงเสำวลักษณ์ ศิลประเสริฐ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และดำเนินกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑ นำยสน ปัญญำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๒ นำงจำรุภรณ์ บรรจงศิริ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๓

นำงสำวพจนี แก้วสมจิต

ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

กรรมกำร

๔

นำยอนุรักษ์ แสงงำม

ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

กรรมกำร

๕

นำงสำววิชชุตำ ประดิษฐ์

ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

กรรมกำร

๖

นำงสำวนันทิยำ ภูมิไทยสงค์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

กรรมกำร

๗

นำงวรำภรณ์ เรืองพัฒนทวี

ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒

๘

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรอบคอบบรรลุ
จุดมุ่งหมำยและสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒

