คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ที่ ๒๗๙ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
…………………………………………………
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ได้มอบหมำยให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมดำเนินกำรจัดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ครัง้ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของกำรจัด
กำรศึกษำที่ครูผู้สอนสำมำรถนำไปประกอบกำรทำผลงำนเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำหนดจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนที่
เป็นศูนย์แข่งขัน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๗ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำรมณ์ บ้ำนใหม่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
กรรมกำร
๔. นำยชวลิต นกขุนทอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
กรรมกำร
๕. นำงกรุณำ นนทรักส์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๖. นำยสำธิต ประทุมสุวรรณ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๗. นำงวรรณดี นำคสุขปำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
/มีหน้ำที่...

-๒มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร ของศูนย์พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นำงวรรณดี นำคสุขปำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไพบูลย์ กล้ำหำญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๓.นำยประสงค์ สุพรรณพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔.ว่ำที่ ร.ต.ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๕. นำงสำวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๖ นำยนิวัฒน์ หน่ำงเกษม
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๗. นำงเกสร ศรีเทียม
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๘. นำงนิรดำ บุญจิตร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๙. นำงสำวจินตนำ อุทธบูรณ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๑๐. นำยวิทยำนันท์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๑. นำยณัฐพงศ์ แสงสิริไพศำล ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวสำยพิณ พุทธิสำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓.นำยปิยวัชร์ สุทธิวนิช
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
๑. วำงแผน กำหนดแนวคิด รูปแบบในกำรดำเนินกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร
๓. ติดตำม ประเมินผล สรุปผลกำรประกวดแข่งขันและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขัน
๓.๑ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กิจกรรมละครประวัติศำสตร์
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
๑. นำงวรรณดี นำคสุขปำน
ผู้อำนวยกำรเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ประธำน
๒. นำงสำวสำยพิณ พุทธิสำร
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
รองประธำน
๓. นำงอนงค์ อรุณพูลทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
รองประธำน
๓. นำงสำวกมลทิพย์ สุรสินธุ์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
รองประธำน
๔. นำยไพฑูรย์ สีสังข์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
รองประธำน
๕. นำงสำวทัศนำพร กันพรหม
ครูเชี่ยวชำญ ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร
กลุ่มบริหำรนโยบำยและแผน
รองประธำน
๖. นำงพวงรัตน์
โพธิ์รอด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
/ ๗. นำงพนมพร ...

-๓๗. นำงพนมพร
เมลืองศิลป์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๘. นำยอนิรุทธ์
นิตยำภรณ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๙. นำยธนพล
ยศบุญหำญ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๐. นำยกฤษณะ
โสนำมัย
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๑. นำยวิษณุ
แซ่อุง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวสุทธินี
แก้ววิไล
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๓. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๔. นำยณัฐวัฒน์
จริงสันเทียะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวอมรรัตน์
ศรีจูม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวภัทรศยำ
ว่องไว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๗. นำงสิริกร
นำมนวด
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๘. นำยศุภวัฒน์
มำศรี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๑๙. นำยกิตติศักดิ์
ศรีคำเบ้ำ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๐. นำยภำคภูมิ
ภิมำลย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวจุฑำรัตน์
วงค์ชมพู
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวจิรสุภรณ์
ทองคำดี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวพิมพ์พร
สีขำว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๔. นำงสำววิสุทธิดำ
ศศิธร
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๕. นำยกฤษฎำ
ฉันทะโส
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๖. นำงสำวพิรำวรรณ ยืนยง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๒๗. นำยปิยวัชร์ สุทธิวนิช
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๘. นำยเอกภพ สำเหล่
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑.นำยไพฑูรย์
สีสังข์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ประธำนกรรมกำร
๒.นำงสำวพิมพ์พร
สีขำว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๓.นำงสำวจุฑำรัตน์
วงค์ชมพู
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวจิรสุภรณ์
ทองคำดี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
/ ๕. คณะกรรมกำร ...

-๔๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑.นำยไพฑูรย์
สีสังข์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ประธำนกรรมกำร
๒.นำยวิษณุ
แซ่องุ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๓.นำยกฤษณะ
โสนำมัย
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๔. นำงสิริกร
นำมนวด
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๕.นำงสำวพิรำวรรณ ยืนยง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๖.นำยภำคภูมิ
ภิมำลย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนทีใ่ นกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑.นำงสำวสำยพิณ พุทธิสำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ประธำนกรรมกำร
๒.นำยอนิรุทธ์
นิตยำภรณ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๓.นำยกิตติศักดิ์
ศรีคำเบ้ำ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๔.นำงสำววิสุทธิดำ
ศศิธร
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๕.นำงสำวสุทธินี
แก้ววิไล
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๖.นำยเอกภพ
สำเหล่
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชือ่ ผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้
คณะกรรมกำรตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำงสำวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ประธำนกรรมกำร
๒.นำงสำวสุภำพร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวภัทรศยำ ว่องไว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๔.ว่ำที่ร้อยตรีหญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๕.นำยณัฐวัฒน์
จริงสันเทียะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
จัดสรรให้
/ ๒. รวบรวมหลักฐำน ...

-๕๒. รวบรวมหลักฐำน / เอกสำร และดำเนินกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำงสำวสำยพิณ พุทธิสำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ประธำนกรรมกำร
๒.นำยศุภวัฒน์
มำศรี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๓.นำยกฤษฎำ ฉันทะโส
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
กรรมกำร
๔. นำยธนพล ยศบุญหำญ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
๓.๒ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กิจกรรมกำรแข่งขันละครคุณธรรม
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
๑. นำยบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๔. นำงเยำวนำถ สุนทร
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๕. นำงมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์
รักษำกำรรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
๖. นำงอวยพร นิ่มดำ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๗. นำยเลิศล้ำ ตระกูลสุข
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๘. นำงชวนพิศ ตินตะบุระ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๙. นำงจีรำภรณ์ อรุณศรีพิมำน ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวจินตนำ ปำนเถื่อน ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๓. นำยเอกพงษ์ โสมำ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๔. นำยขวัญชัย พัฒนะศรี
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๕. นำยณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๖. นำยรังสรรค์ สมนำค
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๗. นำงสำววรปภำ ริญญำธนันท์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวลีลำวดี กล้ำรอด
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวนิสำกรณ์ ฉิมมี
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
/ ๒๑. นำงจำเนียน ...

-๖๒๐. นำงจำเนียน มหำวัฒนะ
๒๑. นำยพงศกร เชียงไฝ
๒๒. นำงเพชรินทร์ วงศ์ข้ำหลวง

ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำงสำวสริณยำ ขันทโรจน์ รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวภุมรินทร์ เกตุมณี
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๓. นำยชัชพิสิฐศ์ สิงหเสนี
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัยย
กรรมกำร
๔. นำงจีรำภรณ์ อรุณศรีพิมำน ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๖. นำงสำววรปภำ ริญญำธนันท์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๕. นำงสำวจินตนำ ปำนเถื่อน ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑. นำงเยำวนำถ สุนทร
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไพศำล อรุณศรีพิมำน
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๓. นำยมงคล ประเสริฐสังข์
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๔. นำงอวยพร นิ่มดำ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๕. นำยเลิศล้ำ ตระกูลสุข
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๖. นำงชวนพิศ ตินตะบุระ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๗. นำยรังสรรค์ สมนำค
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๘. นำยพงศกร เชียงไฝ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๙. นำยขวัญชัย พัฒนะศรี
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวนิสำกรณ์ ฉิมมี
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๑๑. นำยเอกพงษ์ โสมำ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนทีใ่ นกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๒. นำงเพชรินทร์ วงศ์ข้ำหลวง ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
/ ๔. นำยณรงค์ฤทธิ์ ...

-๗๓. นำยณรงค์ฤทธิ์ ศักดิแ์ สน
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้
คณะกรรมกำรตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำงมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์
รักษำรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจำเนียน มหำวัฒนะ
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๓. นำงสำวลีลำวดี กล้ำรอด
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๔. นำงสำวอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๕. นำงเพชรินทร์ วงศ์ข้ำหลวง ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวมรวมหลักฐำน / เอกสำร และดำเนินกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำงวิลำสินี ปลำยเนิน
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยณรงค์ฤทธิ์ ศักดิแ์ สน
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำร
๓. นำงสำวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย
ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๓ กรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กำรแข่งขันประกวดภำพยนตร์สั้น
สถำนที่จดั กำรแข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
๑. นำยประสงค์
สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภักดี
แสงจันทร์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
๓. นำยคมศักดิ์
หำญสิงห์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๔. นำยสุวิทย์
รจนำสันห์
ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป กรรมกำร
๕. นำงวัลภำ
เจริญสรรพ์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๖. นำงอัจฉรำ
วงศ์เสรี
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
/ ๗. นำงใกล้รุ่ง ...

-๘๗. นำงใกล้รุ่ง
๘. นำงสำวธิดำรัตน์
๙. นำงสำวสุพินิจ
๑๐. นำยกฤษฏำ
๑๑. นำยชำตรี
๑๒. นำยพชร
๑๓. นำงสำวชัชรวี
๑๔. นำยทวีพล
๑๕. นำงสำวพิมพ์ชนก
๑๖. นำยกันตพงษ์
๑๗. นำยฐำปนศักดิ์
๑๘. นำงสำวชนกนำถ
๑๙. นำงสำววันดี
๒๐. นำงสำวสมฤทัย
๒๑. นำงนิรดำ
๒๒. นำงสำวดวงใจ

สิริมีนนันท์
มีเพียร

ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
อัตมำตร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
สังวรณ์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
โพธิ์ดก
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
สำยรัตน์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
ธรรมเกษตรศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
สำรินทรำนนท์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
รับรองฤทธิ์อนันต์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
ก้อนนำค
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
อภิบำล
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
สมสอำด
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
สำลี
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
จันทร์เจริญ
ครูโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ร่มเกล้ำ
บุญจิตร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
เพชรสำรพรม
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำยสุวิทย์
รจนำสันห์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุพินิจ อัตมำตร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำยกฤษฏำ
สังวรณ์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔. นำยกันตพงษ์ ก้อนนำค
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๕. นำงวัลภำ
เจริญสรรพ์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่
๑. นำยสุวิทย์
รจนำสันห์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
๒. นำงใกล้รุ่ง
สิริมีนนันท์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
๓. นำงสำวธิดำรัตน์ มีเพียร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
๔. นำงสำวดวงใจ เพชรสำรพรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/ ๕. นำยชำตรี ...

-๙๕. นำยชำตรี
โพธิ์ดก
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๖. นำงสำววันดี สำลี
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวสมฤทัย จันทร์เจริญ
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๘. นำยฐำปนศักดิ์ อภิบำล
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๙. นำยพชร
สำยรัตน์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนทีใ่ นกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำยสุวิทย์
รจนำสันห์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำยทวีพล
สำรินทรำนนท์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำรตำม
คำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำยภักดี
แสงจันทร์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชุติมำ จะบัง
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวยุพำภรณ์ สีวิกะ
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวภคมน นิธิศวรดำ
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๕. นำยชำตรี
โพธิ์ดก
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๖. นำงนิรดำ
บุญจิตร
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวมรวมหลักฐำน / เอกสำร และดำเนินกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำยคมศักดิ์
หำญสิงห์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร

ประธำนกรรมกำร
/ ๔. นำงอัจฉรำ ...

-๑๐๒. นำงอัจฉรำ
วงศ์เสรี
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวชนกนำถ สมสอำด
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิมพ์ชนก รับรองฤทธิ์อนันต์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๔ กิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กิจกรรม “โครงงำนคุณธรรม”
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียน หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
๑. นำยวิสิทธิ์
ใจเถิง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสน
ปัญญำ
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
๓. นำงสำวสรณ์สิริ
งำนพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๔. นำยวีระ
กงถัน
รักษำรำชกำรแทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร
๕. นำงสำวมัทรี
คนป้อม
รักษำรำชกำรแทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล กรรมกำร
๖. นำงสำวนิภำ
มำนะกำร
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗. นำยปัณณวัฒน์
สนเล็ก
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๘. นำยพรเทพ
กลิ่นด่ำนกลำง ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๙. นำงอัชฌำ
รัชพรมงคล
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๐. นำงเยำวรัช
บุญชัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวศิรินภำ
คุ้มจั่น
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวนันทริกำ อยู่คง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๓. นำยพงษ์พันธ์
พรมทอง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๔. นำงสำววัชรำภรณ์ สำยวงค์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๕. นำงสำววิรุณ
มังกรแสงแก้ว ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๖. นำยอำทิตย์
อ่อนพุทธำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๗. นำงประภัสสร
ผงทอง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวศิรดำ
สิทธิชัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวเพ็ญภำส อุทัชกุล
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวพรทิพย์ หุ่นดี
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๑. นำยสุรศักดิ์
พลเยี่ยม
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวธนัญญำ ต่อชีพ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวจันทร์จิรำ ธรรมศรี
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๔. นำยไพฑูรย์
ขุนทอง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๕. นำงสำวสุภำพร
เสียมสุกล
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๖. นำงสวรรณมนต์ ณ น่ำน
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
/ ๒๗. นำงสำวปัทมำพร...

-๑๑๒๗. นำงสำวปัทมำพร ใจนันตำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๘. นำยพิชชำกร
อุตะโม
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๙. นำยต่วนมำหะมะ ต่วนดือรำแม ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓๐. นำยภูเบศ
บุญช่วย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓๑. นำงสำวรุ้งนภำ
สุดสระ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓๒. นำงสำวสิริมำ
ช่วยเหลือ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓๓. นำงเกษร
ศรีเทียม
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำงสำวสรณ์สิริ
งำนพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวประภีร์
ศรีพันลำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓. นำยวัชเรศ
ฉุนหอม
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุภำพร
แสนอุบล
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๕. นำยธนวินท์
คำปัน
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๖. นำงสำวพุทธพร
พึ่งเกษมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗. นำงสำวนันทริกำ
อยู่คง ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑. นำงสำวสรณ์สิริ
งำมพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสำเนียง
เกตุพงษ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓. นำงเหมวรรณ
เกตุพงษ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔. นำยจรัญ
มำพิทักษ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๕. นำยสถำบัน
เกตวงษำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๖. นำงสำวปรำณี
อ่อนบุญญะ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗. นำงสำวนริศรำ
นิลพันธ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๘. นำงสำวผกำพร
สำยยศ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๙. นำงสำวนิภำ
มำนะกำร
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำแผนผังสถำนทีใ่ นกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
/ ๖. คณะกรรมกำร ...

-๑๒๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำยวีระ
กงถัน รักษำรำชกำรแทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิรดำ
สิทธิชัย
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุภำพร
เสียมสุกล
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔. นำงสวรรณมนต์
ณ น่ำน
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๕. นำงสำวปัทมำพร
ใจนันตำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๖. นำงสำวรุ้งนภำ
สุดสระ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗. นำงสำวศิริพร
พ่วงพิศ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๘. นำงสำวนลิน
คำแน่น
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๙. นำยพรเทพ
กลิ่นด่ำนกลำง ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรโปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำรดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำร
ตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำยสน
ปัญญำ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเสำวลักษณ์
ศิลปประเสริฐ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓. นำยสิทธิพงษ์
เมืองโคตร
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔. นำยพงษ์พันธ์
พรมทอง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๕. นำงสำวอรชุมำ
ยงพัฒนจิตร ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๖. นำยอำทิตย์
อ่อนพุทธำ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗. นำงสำวพรศิริ
ไกรดิษฐ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๘. นำงสำวจริยำ
นำทมพล
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๙. นำงสำวศิรินภำ
คุ้มจัน่
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และดำเนินกำรเบิก – จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรเข่งขัน
๑. นำยสน
ปัญญำ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
ประธำนกรรมกำร
/๒. นำงวรำภรณ์ ...

-๑๓๒. นำงวรำภรณ์
เรืองพัฒนทวี ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๓. นำงจำรุภรณ์
บรรจงศิริ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๔. นำงสำววิชุตำ
ประดิษฐ์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๕. นำงสำวนันทิยำ
ภูมิไทยสงค์
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๖. นำงสำวรุ้งนภำ
สุดสละ
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๗. นำงประภัสสร
ผงทอง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
๓.๕ คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งชันกิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ กิจกรรม เล่ำนิทำนคุณธรรม
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
๑. นำยศุภกฤต
ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุธี
สำยสิน
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวนันทวัน
ตอบงำม
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป กรรมกำร
๔. นำงสำวศิริพร
ศักดิ์ศรีกรม
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กรรมกำร
๕. นำยชวลิต
มะสำอินทร์ ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบุคคล กรรมกำร
๖. นำงศิริพร
เตชะธนอิทธิกุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๗. นำงธัญพร
จอมกลำง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๘. นำงสำวอำภัสรำ
ชัยดินี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๙. ว่ำที่ ร.ต. ธันย์
สุวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๑๐. นำงสำวประภัสสร แจ่มจำรัส
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๑๑. นำยนรำทร
สุวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๑๒. นำงสำวรุ่งทิวำ
โพธิช์ ัยเหลำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๑๓. นำงสำวจินตนำ อุทธบูรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำยสุธี
สำยสิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวประภัสสร
แจ่มจำรัส
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๓. นำงสำวรุ่งทิวำ
โพธิ์ชัยเหลำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๔. นำงสำววรัญญำ
เงินแจ้ง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำร
๕. นำงสำวอำภัสรำ ชัยดินี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ มีหน้ำที่ ...

-๑๔มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑. นำงสำวนันทวัน ตอบงำม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศิริพร เตชะธนอิทธิกุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓. นำงธัญพร จอมกลำง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๔. นำยนรำทร สุวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๕. นำงสำวจินตนำ อุทธบูรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๖. นำยสำเริง ทีเจริญ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๗. นำยภัคพงษ์ โพธิ์สิม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำยสุธี สำยสิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓. นำยณัฐวุฒิ นนยะโส
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๔. ว่ำที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำนและจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำร
ตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำงสำวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวประคอง ยิ่งจอหอ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓. นำงสำวเพิ่มพร บรรดำศักดิ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๔. นำยพีระพัฒน์ หมวกหลำ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ มีหน้ำที.่ ..

-๑๕มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และดำเนินกำรเบิก – จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำยสุธี สำยสิน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจินตนำ อุทธบูรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓. นำงศิริพร เตชะธนอิทธิกุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๔. นำงธัญพร จอมกลำง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๕. นำงสำวอำภัสรำ ชัยดินี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๖. ว่ำที่ ร.ต. ธันย์ สุวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๗. นำยนรำทร สุวรรณ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๘. นำงสำวรุ่งทิวำ โพธิ์ชัยเหลำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๙. นำงสำวประภัสสร แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
๓.๖ คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กิจกรรม เพลงคุณธรรม
สถำนที่จัดกำรแข่งขัน หอประชุมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
๑. นำยไพบูลย์ กล้ำหำญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมนูญ พรชนะรักษ์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๓. นำยธนบดี ธีรธำดำธรณ์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๔. นำงปรียำนุช สำเนียงสูง
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
๕. นำงลักขณำ ทีเจริญ
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๖. นำงทัศนีย์ ชลำยน
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๗. นำงกุลจิรำ เหมือนสุทธิวงค์ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๘. นำงสำวพุธวรรณ เอมนำงนอง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๙. นำยธรรมรัตน์ ชูทอง
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำววรินท์พร ฉัตรพลกิตติ์ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวสุภำพร ระยำ
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๒. นำงอำดี ไก่แก้ว
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
/ ๑๓. นำงสำวอนันทนำ ...

-๑๖๑๓. นำงสำวอนันทนำ เทียมเลิศ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวนภัทร เสนพงศ์
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๕. นำยวิศิษฏ์ ดูระยับ
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๖. ว่ำที่ร้อยตรีสำมำรถ ใยบัว ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวสุรัตน์ ดำบรรพ์
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๘. นำยพิเชษฐ อำวุธนอก
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๙. นำยสมชำย ใจนันต๊ะ
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวสุกัลยำ น้ำกรอง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวธนัญญำ จันทร์สุภำ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๒๒. นำยนิวัฒน์ หน่ำงเกษม
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำยมนูญ พรชนะรักษ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชญำนันท์ อยู่บุรี
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๓. นำงสำวประภัสสร ถูกต้อง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๔. นำงสำวนภัทร เสนพงศ์
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๕. นำยวิศิษฏ์ ดูระยับ
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑. นำยมนูญ พรชนะรักษ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ ศิรเิ กษร ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๓. ว่ำที่ร้อยตรีสำมำรถ ใยบัว
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๔. นำยสมชำย ใจนันต๊ะ
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๕. นำยพิเชษฐ อำวุธนอก
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำยธนบดี ธีรธำดำธรณ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิวัฒน์ หน่ำงเกษม
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๓. นำงสำววรินท์พร ฉัตรพลกิตติ์ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๔. นำงสำวธนัญญำ จันทร์สุภำ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
/ ๕. ว่ำที่ร้อยตรีสำมำรถ ...

-๑๗๕. ว่ำที่ร้อยตรีสำมำรถ ใยบัว
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำร
ตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำยธนบดี ธีรธำดำธรณ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกุลจิรำ เหมือนสุทธิวงค์ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุนันทำ เชื้อฉ่ำหลวง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๔. นำงสำวปิยะธิดำ โนนคู่เขตโขง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๕. นำงสำวอนันทนำ เทียมเลิศ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๖. นำงสำวสุรัตน์ ดำบรรพ์
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๗. นำงสำวพัชรำ คูหำเรืองรอง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๘. นำงสำวสุกัลยำ น้ำกรอง
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และดำเนินกำรเบิก – จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำยธนบดี ธีรธำดำธรณ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธรรมรัตน์ ชูทอง
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๓. นำงอำดี ไก่แก้ว
ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำร
๔. นำงสำวธนัญญำ จันทร์สุภำ ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
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-๑๘3.7 คณะกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กิจกรรม มำรยำทไทย
สถำนทีจ่ ัดกำรแข่งขันโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๓. นำงสิริกุล คงถำวร
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๔. นำยสมสมัย วงศ์ปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๕. นำงสำวทิพวรรณ เกตุศิริ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๖. นำงสำวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๗. นำยก้ำวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๘. ว่ำที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปำล ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๙. นำงสำวลภัสรดำ แน่ประโคน ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวปนัดดำ ดีแจ่ม
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๑. นำยวชิระ สุหัตถำพร
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๒. นำยฉัตรเพชร เทพำรักษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวอัญชลี สังฆะมณี ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๔. นำยกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวปรียำภำ ฆ้องเล็ก ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๖. นำยยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๑๗. นำยวิทยำนันท์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำยเดชำธร วิงกระโทก
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำเริง แก้วอ่วม
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๓. นำยธัญวิทย์ แสงขำมป้อม
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๔. นำยก้ำวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่
1. นำยวิรุธ
ยังมีสุข
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.นริศรำ มั่นเขตวิทย์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
3. น.ส.จันทร์จริ ำ สุขสิงห์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
4. นำยวชิระ สุหัตถำพร
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
/ ๕. นำยฉัตรเพชร ...

-๑๙5. นำยฉัตรเพชร เทพำรักษ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
6. น.ส.อัญชลี สังฆะมณี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
7. นำยกัณณ์ พุ่มร่มไทร
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
8. น.ส.ปรียำภำ ฆ้องเล็ก
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
9. นำยยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่ง
1. นำยคฑำหัตส์ ดวงสุดำ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.ณัฐำศิริ สุวรรณกลำง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
3. น.ส.ชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำร
ตำมคำสั่ง
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำงสิริกุล คงถำวร
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. น.ส.รุ่งนิรันดร์ คัดชำรัตน์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๓. น.ส.ศิริพร บุญชะนะ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒
จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และดำเนินกำรเบิก – จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดแข่งขัน
๑. น.ส.พิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกฤษตยช ทองธรรมชำติ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๓. น.ส.ลภัสรดำ แน่ประโคน
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำร
๔. นำยวิทยำนันท์ สิทธิสมบูรณ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ มีหน้ำที.่ ..

-๒๐มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
3.8 คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งชันกิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ กิจกรรม สวดมนต์แปล
สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
๑. นำยนิพนธ์ ก้องเวหำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพัชรินทร์ แก้วพิจิตร
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป กรรมกำร
๓. นำยณัฐพงศ์ แสงสิริไพศำล
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กรรมกำร
๔. นำยชัยยะ พันธุม์ ุข
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบุคคล กรรมกำร
๕. นำงรุ่งทิพย์ ศรีปรำโมช
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำร
กรรมกำร
๖. นำงสำวภิญญดำ ศรีธนำโสภำ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๗. นำงวรรษมน ผกำวรรณ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๘. นำวสำวธริสำ ไผ่สนจำลองศรี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๙. นำยวรวิทย์ ประทีป ณ ถลำง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๐. นำยอภิสิทธิ์ บรมวิทย์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวเบ็ญจลักษณ์ ผลกลำง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๒. นำยปิยพงษ์ โสภำคำ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๓. นำยนัฐพล อ้นวิเศษ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวธำรทิพย์ ทองมี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวสกำวเดือน กำรสรรพ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๑๖. นำยประพันธ์ ขจัดภัย
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑.นำงพัชรินทร์ แก้วพิจิตร
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประธำน
กรรมกำร
๒. นำงสำวภิญญดำ ศรีธนำโสภำ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๓. นำงวรรษมน ผกำวรรณ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำยประพันธ์ ขจัดภัย
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
/ 3. คณะกรรมกำร ...

-๒๑๓. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่
๑. นำงพัชรินทร์ แก้วพิจิตร
ครูปฏิบตั ิหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ประธำนกรรมกำร
๒. นำวสำวธริสำ ไผ่สนจำลองศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๓. นำยวรวิทย์ ประทีป ณ ถลำง ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำยปิยพงษ์ โสภำคำ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจำทำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำงรุ่งทิพย์ ศรีปรำโมช
ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสกำวเดือน กำรสรรพ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๓. นำยนัฐพล อ้นวิเศษ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำยณัฐพงศ์ แสงสิริไพศำล ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน
คณะกรรมกำร ดำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรมฯ
๔. บันทึกรำยชื่อผ่ำนโปรแกรมฯ คณะกรรมกำรดำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำร
ตำมคำสั่ง
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำยณัฐพงศ์ แสงสิริไพศำล ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยปิยพงษ์ โสภำคำ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๓. นำงสำวเบ็ญจลักษณ์ ผลกลำง ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำยอภิสิทธิ์ บรมวิทย์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒ จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และดำเนินกำรเบิก – จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำยณัฐพงศ์ แสงสิริไพศำล ครูปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ ประธำนกรรมกำร
๒. นำวสำวธริสำ ไผ่สนจำลองศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๓. นำงสำวธำรทิพย์ ทองมี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำยประพันธ์ ขจัดภัย
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ มีหน้ำที.่ ..

-๒๒มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้มอบหมำยด้วยควำมรอบคอบบรรลุจุดมุ่งหมำยและ
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒

