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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ที่ ๒๗๖ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
…………………………………………………………………..……………………………………………………

ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ได้มอบหมำยให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ดำเนินกำรจัดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้ง ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖
เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำที่ครูผู้สอนสำมำรถนำไป
ประกอบกำรทำผลงำนเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน
โดยกำหนดจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขัน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ
เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำรมณ์ บ้ำนใหม่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชวลิต นกขุนทอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
กรรมกำร
๔. นำงกรุณำ นนทรักส์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยสำธิต ประทุมสุวรรณ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๖. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๗. ดร.ธีรัช ไชยยศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๘. นำยสหชัย สำสวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๙. นำยคณิตพันธ์ จำมรธัญญวำท ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๑๐. นำยบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำร ของศูนย์พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เขต ๒ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์
ยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
/๒.คณะกรรมกำร...
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2. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
๒. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
๓. ดร.ธีรัช ไชยยศ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๔. นำยสหชัย สำสวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๕. นำยคณิตพันธ์ จำมรธัญญวำท ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๖. นำยบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๗. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๘. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๙. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๑๐. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๒. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๓. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๔. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๑๕. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๗. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๘. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวอณิมำ รอตเสียงล้ำ ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวสุกำรดำ เล่ห์กล ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๒๑. นำงเจตนำ ลี้สุวรรณ
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๒๒. นำยอภิชำติ พูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวณภัทร สหคุณชัย ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๒๔. นำงวัฒนำศิริ ชุ่มธิ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๒๕. นำงสำวปวีณำ หรั่งมำ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๖. นำงสำวภัชนิภำ พูนดังหวัง ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๗. นำงสำวจีนภำ บุบผำ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๘. นำยกมลพัทธ์ หลักหำญ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ กรรมกำร
๒๙. นำงสำวธนพร ทองภู
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ กรรมกำร
๓๐. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ ๓๑. นำงสำวสุภำภรณ์ ...

-๓ -

๓๑. นำงสำวสุภำภรณ์ เพ็งพุฒ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
๓๒. นำงสำวสุพัตรำ สุขไชย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดแนวคิด รูปแบบในกำรดำเนินกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร
๓. ติดตำม ประเมินผล สรุปผลกำรประกวดแข่งขันและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขัน
3.1 กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑– ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนหอวัง
๑. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐปภัสร์ ธนำกิจไพศำล ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๕. นำงสำวอิสยำภรณ์ เวียนวงศ์
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๖. นำงสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุพัตรำ สุขไชย
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๘. นำงหนูเพียร โกมลสุรกุล
ครู โรงเรียนยำนนำเวศวิทยำคม
กรรมกำร
๙. นำงสำวพรรณทิวำ อิ่มมำ
ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวพรพิมล จำรุอนันต์กุล ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔– ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนหอวัง
๑. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๔. นำยนนท์ปวิธ เพชระ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๕. นำงสุภำพร สิงห์ยอง
ครู โรงเรียนลำดปลำเค้ำพิทยำคม
กรรมกำร
๖. นำงสำวพิชชำกร ทองทวี
ครู โรงเรียนสำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมกำร
๗. นำยกิตติพงษ์ จงกิตติมหำ
ครู โรงเรียนยำนนำเวศวิทยำคม
กรรมกำร
๘. นำงลัดดำวัลย์ กุฎีรัตน์
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๙. นำงสำววิภำดำ คงเมือง
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒
กรรมกำร
๑๐. นำยณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ ๓.๓ กิจกรรม ...
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๓.๓ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนหอวัง
๑. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๔. นำงสำวอินทีวร ชัยกูล
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
กรรมกำร
๕. นำงสุนทรี มนตรีศรี
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรรมกำร
๖. นำงสำววรรณรัตน์ คงแคง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๗. นำงสำวรัชนู รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยำ
กรรมกำร
๘. นำงสำวอำรีย์ ขุนชิต
ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยำ
กรรมกำร
๙. นำยวิษณุพล ศิวินำ
ครู โรงเรียนรำชดำริ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำววัฒนำ มะปรำงค์
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๔ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนหอวัง
๑. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๔. นำยวิเชียร พุ่มพวง
ครู โรงเรียนศรีพฤฒำ
กรรมกำร
๕. นำยเวชชกิจ แก้วศรีหำวงศ์
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒
กรรมกำร
๖. นำยชญำวัฒน์ กำรสมใจ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
กรรมกำร
๗. นำยชัยวัฒน์ บุญถูก
ครู โรงเรียนบำงกะปิ
กรรมกำร
๘. นำงสำวกมลวรรณ ลำภประกอบกิจ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรรมกำร
๙. นำงสำวยุวดี แย้มเกษร
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหำรอำกำศบำรุง
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวนัยนำ มุสิตัง
ครู โรงเรียนสำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๕ กิจกรรมกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
๑. ดร.ธีรัช ไชยยศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ประธำนกรรมกำร
๒. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๓. นำงสำวปรำนิสำ ทองอ่อน
ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนำนันท์อุปถัมภ์)
กรรมกำร
/ ๔. นำงสำวพัชรียำ ...
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๔. นำงสำวพัชรียำ ฑีฆะบุตร
๕. นำงสำวชไมพร เสำร์โล
๖. นำงสำวคัมภีรดำ เพียรประสม
๗. นำยธงชัย โพธิ์มงคล
๘. นำยลัทธพล ด่ำนสกุล

ครู โรงเรียนเทพลีลำ
ครู โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๖ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.๑– ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
๑. ดร.ธีรัช ไชยยศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ประธำนกรรมกำร
๒. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุรำรักษ์ มำนะประสพสุข ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๔. นำงวันทนำ แดงประเสริฐกุล
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวกันยำกร แก้วอำสำ
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๖. นำงสำวภำรดี เกรียงทวีชัย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุจินดำ คุ้มตลอด
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๘. นำยพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดำ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๙. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
ครู โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๗ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4– ม.6
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
๑. ดร.ธีรัช ไชยยศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
ประธำนกรรมกำร
๒. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๓. นำยกฤษณพชร ไพรวรรณ์
ครู โรงเรียนเจ้ำพระยำวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวจุฑำกำญจน์ เหมือนสนิท ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุภัชชำ ศรีชอุ่ม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
กรรมกำร
๖. นำยวิชชวิทย์ จัวนำน
ครู โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวกมลชนก สิงห์คำ
ครู โรงเรียนรำชดำริ
กรรมกำร
๘. นำงสำววิรวรรณ หิรัญพำนิช
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๙. นำยวรธรรม หนูประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๓.๘ กิจกรรม ...
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๓.๘ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑– ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑. นำยสหชัย สำสวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๓. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๔. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๕. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๖. นำยศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย
ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรรมกำร
๗. นำงยุภำพร บุษยเหม
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๘. นำงสำวบังอร ชำนำญเวช
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๙. นำงจุฑำมำศ พรมวำส
ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวศริญญำ นำคจันทร์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรรมกำร
๑๑. นำยศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ๒
กรรมกำร
๑๒. นำยอนรรฆ สำสุข
ครู โรงเรียนเทพลีลำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๙ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑– ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑. นำยสหชัย สำสวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๓. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๔. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๕. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๖. นำงสำวณัฐำศิริ สุวรรณกลำง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๗. นำงสำวปรำณี นิลเหม
ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๘. นำงสำววิมล สำยทองมี
ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๙. นำงสำวจุฑำรัตน์ คำเจริญ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๐. นำยพัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยง
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๑๑. นำยภูริวัฒน์ เกื้อทำน
ครู โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
กรรมกำร
๑๒. นำยนิพรร สำลี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๑๐ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔– ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑. นำยสหชัย สำสวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
/๓. นำงสำวพัชรินทร์...
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๓. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
๔. นำงจินตนำ ถำคำ
๕. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
๖. นำงสำววัชรวีร์ ธนกิจชัยสิทธิ์
๗. ว่ำที่ร้อยตรีอภิชำติ ศุภลักษณ์
๘. นำงสำวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ
๙. นำงสำวสุนันทำ ผุยขัน
๑๐. นำงสำวประนอม ศุภศร
๑๑. นำยชวลิตร มะส่งอินทร์
๑๒. นำยพลกฤษณ์ เกิดคำ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนลำดปลำเค้ำพิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๑๑ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำง Web Applications ระดับชั้น ม.๔– ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑. นำยสหชัย สำสวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๓. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๔. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๕. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๖. นำยนพล สระแก้ว
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒
กรรมกำร
๗. นำยพีระเทพ กำวินชัย
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๘. นำงนภัสรำ อุทปำ
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กรรมกำร
๙. นำงสำวอุบล ตะสนท์
ครู โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวลดำวัลย์ กันขมำลำ
ครู โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๑. นำยธนรัฐ จันทร์ขำว
ครู โรงเรียนอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๑๒ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
๑. นำยคณิตพันธ์ จำมรธัญญวำท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๓. จ.ต.ฐิติ วงษ์ไพร
ครู โรงเรียนศรีพฤฒำ
กรรมกำร
๔. นำงพัชรีย์ สิงหบุตร
ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรรมกำร
๕. นำยภำวัต โชติสุภำพณ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๖. นำงสำวบังอร สำระวรรณ
ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๗. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบัง
กรรมกำร
๘. นำงสำวสุภำภรณ์ เพ็งพุฒ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
/๙. นำงสำวเมธำวี ...
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๙. นำงสำวเมธำวี เดชชัย
ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๑๓ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
๑. นำยคณิตพันธ์ จำมรธัญญวำท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๓. นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
ครู โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวจุฑำมำศ บรรจบ
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๕. นำยวรพันธ์ เรืองโอชำ
ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรรมกำร
๖. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวดุษฎี จันทร์งำม
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ๒
กรรมกำร
๘. นำยเสถียร บุญมหำสิทธิ์
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๑๔ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ คอมพิวเตอร์
รำยกำรกำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น ( 2D Animation )ระดับชั้น ม.๑– ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
๑. นำยบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๓. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๔. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๕. นำงสำวดวงกมล มูลจันทร์
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๖. นำยฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุล
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
กรรมกำร
๗. นำงสำวรุ่งนภำ ไพรัตน์
ครู โรงเรียนปทุมคงคำ
กรรมกำร
๘. นำงอรทัย กองปัญญำ
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๙. นำยอมรรัตน์ กลีบบัว
ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวณัฏฐณิชำ ท้วมจันทร์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบัง
กรรมกำร
๑๑. นำงสำววนิดำ นำพยัพ
ครู โรงเรียนปทุมคงคำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๑๕ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐำน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
กรรมกำร
๔. นำยสิทธำ อำรีพงษ์
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๕. นำยไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ครู โรงเรียนบำงกะปิ
กรรมกำร
๖. นำงสำวบุษยมำศ บุญเจริญ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๗. นำยส่งเสริม สุทัศนะพำนนท์
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
กรรมกำร
/๘. นำยรัฐพิพัฒน์...
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๘. นำยรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
๙. นำงอภิญดำรัตน์ โรจน์ธัญกำรย์
๑๐. นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ
๑๑. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม
๑๒. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
๑๓. นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
๑๔. นำยศตวุธ หรือโอภำส
๑๕. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
๑๖. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
๑๗. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
๑๘. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
19. นำงสำวปริมำพร มุทุจิตต์
20. นำยพันทูร บุญยัง

ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๑๖ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐำน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
๔. นำยพันทูร บุญยัง
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
๕. นำยไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ครู โรงเรียนบำงกะปิ
๖. นำงสำวบุษยมำศ บุญเจริญ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
๗. นำยส่งเสริม สุทัศนะพำนนท์
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
๘. นำยรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
๙. นำงอภิญดำรัตน์ โรจน์ธัญกำรย์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑๐. นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
๑๑. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม
ครู โรงเรียนหอวัง
๑๒. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑๓. นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
๑๔. นำยศตวุธ หรือโอภำส
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๑๕. คร.ธันยวัต ...

- ๑๐ -

๑๕. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
๑๖. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
๑๗. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
๑๘. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
๑๙. นำงสำวปริมำพร มุทุจิตต์
๒๐. นำยสิทธำ อำรีพงษ์

ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๑๗ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
๔. นำยพันทูร บุญยัง
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
๕. นำยไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ครู โรงเรียนบำงกะปิ
๖. นำยสิทธำ อำรีพงษ์
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
๗. นำยส่งเสริม สุทัศนะพำนนท์
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
๘. นำยรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
๙. นำงอภิญดำรัตน์ โรจน์ธัญกำรย์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๑๐. นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
๑๑. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม
ครู โรงเรียนหอวัง
๑๒. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑๓. นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
๑๔. นำยศตวุธ หรือโอภำส
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ
๑๕. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
๑๖. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๗. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๑๘. ดร.นิพนธ์ ...

- ๑๑ -

๑๘. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
๑๙. นำงสำวปริมำพร มุทุจิตต์
๒๐. นำงสำวบุษยมำศ บุญเจริญ

อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๑๘ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
กรรมกำร
๔. นำยพันทูร บุญยัง
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๕. นำยไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ครู โรงเรียนบำงกะปิ
กรรมกำร
๖. นำยสิทธำ อำรีพงษ์
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๗. นำยส่งเสริม สุทัศนะพำนนท์
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
กรรมกำร
๘. นำงสำวบุษยมำศ บุญเจริญ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๙. นำงอภิญดำรัตน์ โรจน์ธัญกำรย์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
๑๑. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม
ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๑๒. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๓. นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
๑๔. นำยศตวุธ หรือโอภำส
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ
กรรมกำร
๑๕. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
๑๖. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
๑๗. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
๑๘. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวปริมำพร มุทุจิตต์
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๒๐. นำยรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู โรงเรียนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๓.๑๙. คณะกรรมกำร...

- ๑๒ -

๓.๑๙ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
๔. นำยพันทูร บุญยัง
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
๕. นำยไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ครู โรงเรียนบำงกะปิ
๖. นำยสิทธำ อำรีพงษ์
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
๗. นำยส่งเสริม สุทัศนะพำนนท์
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
๘. นำงสำวบุษยมำศ บุญเจริญ
๙. นำงอภิญดำรัตน์ โรจน์ธัญกำรย์
๑๐. นำยรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
๑๑. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม
๑๒. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
๑๓. นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
๑๔. นำยศตวุธ หรือโอภำส
๑๕. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
๑๖. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
๑๗. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
๑๘. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
๑๙. นำงสำวปริมำพร มุทุจิตต์
๒๐. นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๒๐ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๓. นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
๔. นำยพันทูร บุญยัง
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๕. นำยไตรรงค์ ...

- ๑๓ -

๕. นำยไตรรงค์ ชัฎอนันต์
๖. นำยสิทธำ อำรีพงษ์
๗. นำยส่งเสริม สุทัศนะพำนนท์
๘. นำงสำวบุษยมำศ บุญเจริญ
๙. นำงอภิญดำรัตน์ โรจน์ธัญกำรย์
๑๐. นำยรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
๑๑. นำงสำววรวรรณ แซ่ซิ้ม
๑๒. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
๑๓. นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ
๑๔. นำยศตวุธ หรือโอภำส
๑๕. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
๑๖. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
๑๗. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
๑๘. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
๑๙. นำงสำวปริมำพร มุทุจิตต์
๒๐. นำยนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

ครู โรงเรียนบำงกะปิ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสิริรัตนำธร
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวมินทรำชินูทิศเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ น้อมเกล้ำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๒๑กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๓. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
๔. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๖. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๗. นำยวีระศักดิ์ ...

- ๑๔ -

๗. นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข์

ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๒๒ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สำระ หุ่นยนต์
รำยกำรกำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๑. นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๓. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
๔. ดร.สุพัตรำ อำรีกิจ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
๕. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณ
อำจำรย์ประจำ สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
๖. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
อำจำรย์ประจำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
กรรมกำร
๗. นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๗. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๘. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๙. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๑๐. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๑. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๒. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๓. นำงทิตยำ ธนำกิจเจริญ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๔. นำยกฤษณัฐ ครุฑพันธ์
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๕. นำยจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๖. นำยทรงวุฒิ ชูสมภพ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
/๑๗. นำงสำวสุพัตรำ ...

- ๑๕ -

๑๗. นำงสำวสุพัตรำ สุขไชย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวอุฑำมำศ เมตตำ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยกำรควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๗. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๘. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๙. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๑๐. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๑. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๒. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๓. นำงพัชรินทร์ เหมะธุลิน ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๔. นำงวรภร อัญชลีนุกุล
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๕. นำงวิภำดำ เลิศสุริยะกุล
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวนพวรรณ บ่วงนำวำ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวสุภำภรณ์ สิงห์หัน ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวรัญช์ธิตำ พัฒนประภำพันธุ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๙. นำงวิภำดำ เลิศสุริยะกุล ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๐. นักกำรภำรโรงและคนงำน เจ้ำหน้ำที่โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวญำณิศำ แมลงภู่ทอง ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
/๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท ...

- ๑๖ -

๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๗. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๘. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๙. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๑๐. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๑. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๒. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๓. นำงสำวอณิมำ รอตเสียงล้ำ ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๑๔. นำยชำนำญ เปตำมะนัง ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวสุกำรดำ เล่ห์กล ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๑๖. นำงเจตนำ ลี้สุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๑๗. นำยอภิชำติ พูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวณภัทร สหคุณชัย ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๑๙. นำงวัฒนำศิริ ชุ่มธิ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๒๐. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวสุภำภรณ์ เพ็งพุฒ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำรและเลขนุกำร
๒๒. นำงสำวสุพัตรำ สุขไชย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้
คณะกรรมกำรตำมคำสั่ง
คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์ รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
/๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท...

- ๑๗ -

๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๗. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๘. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๙. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๑๐. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๑. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๒. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๓. นำงรวีวรรณ ประสพสุข ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๔. นำงประภำณี เฉยไสย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๕. นำยรพีพงศ์ มำตย์รุ่งเรือง ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวปรำณี พรหมบุตร ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวเกษณีย์ ศรีสถำนรัชต์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวเพ็ญพิทย์ คงปรือ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวปรำณี เคนสุข
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๒ จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/ เอกสำร และดำเนินกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำยสุพัฒน์ อัตจริต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสำอำงค์ เที้ยธิทรัพย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนหอวัง
รองประธำนกรรมกำร
๔. จ่ำสิบเอกฐปนัท ใยสำลี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๗. นำงจินตนำ ถำคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๘. นำยธงชัย อินทรพำณิชย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รองประธำนกรรมกำร
๙. นำงอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๑๐. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๑. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๒. นำงเยำวนำท สุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รองประธำนกรรมกำร
๑๓. นำงสำวอณิมำ รอตเสียงล้ำ ครู โรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
/๑๔. นำงสำวสุกำรดำ...

- ๑๘ -

๑๔. นำงสำวสุกำรดำ เล่ห์กล

ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๑๕. นำงเจตนำ ลี้สุวรรณ
ครู โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
กรรมกำร
๑๖. นำยอภิชำติ พูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวณภัทร สหคุณชัย ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย
กรรมกำร
๑๘. นำงวัฒนำศิริ ชุ่มธิ
ครู โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๙. นำยวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวปวีณำ หรั่งมำ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวภัชนิภำ พูนดังหวัง ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวจีนภำ บุบผำ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๓. นำยกมลพัทธ์ หลักหำญ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ กรรมกำร
๒๔. นำงสำวธนพร ทองภู
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ กรรมกำร
๒๕. นำยโมไนย อภิศักดิ์มนตรี ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๖. นำงสำวอำรีรัตน์ เชื้องำม ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๗. นำงสำวพณพร พงษ์วิลัย ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๘. นำยรพีพงศ์ มำตย์รุ่งเรือง ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๒๙. นำงสำวปรำณี เคนสุข
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๓๐. นำงสำวสุภำภรณ์ เพ็งพุฒ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำรและเลขนุกำร
๓๑. นำงสำวสุพัตรำ สุขไชย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๒ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้มอบหมำยด้วยควำมรอบคอบ
บรรลุจุดมุ่งหมำยและสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒

