๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ที่ ๒๗๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
…………………………………………………
ด้ ว ยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๒ ได้ ม อบหมำยให้ ศู น ย์ พั ฒ นำคุ ณ ภำพวิ ช ำกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ครั้ง ที่ ๖๗ ปีก ำรศึกษำ ๒๕๖๐ โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่อสื บสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ครูผู้สอนสำมำรถนำไปประกอบกำรท ำผลงำนเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำหนดจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์กำร
แข่งขัน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้ งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรกั ษ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำรมณ์ บ้ำนใหม่
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชวลิต นกขุนทอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒
กรรมกำร
๔. นำงกรุณำ นนทรักส์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยสำธิต ประทุมสุวรรณ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๖. นำยธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๗. นำงเตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกรร
๘. นำงอำลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
กรรมกำร
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
๙. นำยดุสิต ขจรภัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร ของศูนย์พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒. คณะกรรมกำรอำนวยกำรแข่งขันฯ ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑. นำยดุสิต ขจรภัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรตพิทยพยัต
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงอำลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยเขษมชำติ อำรีมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำงสุรีรัตน์ สะสุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวปิยะมำศ เลิศควำมเพียร รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๘. ส.ต.ท.กัมพล ธิรำชรัมย์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๙. นำงวำรุณี เลิศล้ำ
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๐. นำยณัฐพล ชนินพร
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๑. นำยประเสริฐ มั่นจิต
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๓. นำยบุญฉลอง ศรีเสำวลักษณ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๔. นำงลดำรัตน์ อุตสำหปัน ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๕. นำงวิรตี ชมพูจิต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๖. นำงสุทัศนีย์ วิโรจนำนุวัฒน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวพวงเพ็ญ สิงโตทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวพวงผกำกรอง สันทบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๙. นำยปฐมพงษ์ ประยูรยวง หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๐. นำยสุพัฒน์ มีพึ่ง
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร

๓
๒๑. นำงพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๒๒. นำยพีระชำติ ศรีมหันต์
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๓. นำงสำวเฉลิมศรี เกตุจำปำ รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดแนวคิด รูปแบบในกำรดำเนินกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร
๓. ติดตำม ประเมินผล สรุปผลกำรประกวดแข่งขันและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันศูนย์แข่งขัน ณ โรงเรียนสำรวิทยำ
๓.๑ กิจกรรมกำรออกกำลังกำยประกอบเพลง ประเภทแอโรบิค ม.๑ – ม.๖
แข่งขันวันอังคำรที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมรัชมงคล
๑. นำงเตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยบุญฉลอง ศรีเสำวลักษณ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงลดำรัตน์ อุตสำหปัน
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
รองประธำนกรรมกำร
๕. รศ.สุกัญญำ พำนิชเจริญนำม อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมกำร
๖. นำงกรุณำ นนทรักส์
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุพัชรำ ซิ้มเจริญ
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๘. ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่
อำจำรย์คณะศิลปะศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชมงคลรัตนโกสินทร์
กรรมกำร
๙. นำยอนุวัฒ เยำว์ขันธ์
คณะกรรมกำรกีฬำแอโรบิค
กรรมกำร
๑๐. นำยสมเกียรติ เทวะเศกสรรค์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๑. นำยจำลอง รอดสุข
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๒. นำยธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๓. นำยธนำกร ย่อทอง
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวกนกรัตน์ ตันติกรพรรณ ครูโรงเรียนสำยน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมกำร
๑๕. นำยกฤตนุ พรมวัง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวธัญลักษณ์ สยำมพันธ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวอรณัท รัตนอำภำ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
กรรมกำร
๑๘. นำยชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
กรรมกำร
๑๙. นำยศิริวัฒน์ เรียนบุรี
ครูโรงเรียนเทพลีลำ
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวอมรรัตน์ จงท่องกลำง ครูโรงเรียนเทพลีลำ
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวจำรุภำ สมอุ่มจำรย์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒
กรรมกำร

๔
๒๒. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
กรรมกำร
๒๓. นำยสุพัฒน์ มีพึ่ง
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๔. นำงสุมำลี นำเมือง
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒ กิจกรรมกำรออกกำลังกำยประกอบเพลง ประเภทคีตะมวยไทย ม.๑ – ม.๖
แข่งขันวันอังคำรที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โดมกีฬำ ๑
๑. นำยดุสิต ขจรภัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเขษมชำติ อำรีมิตร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุรีรัตน์ สะสุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวปิยะมำศ เลิศควำมเพียร รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
โรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยพลัฏฐ์ ตุ่มทอง
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำยพรชัย เกตุฉำย
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๗. นำยไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่ม
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๘. นำงสำวเฉลิมศรี เกตุจำปำ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๙. นำงสำวสุกัญญำ สุขเจริญ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวธนภรณ์ ไพบูลย์ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวกนกวรรณ อันบุรี ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๒. นำยไพบูลย์ กฤษณะจักรำวัฒน์ ครูเชี่ยวชำญ/ครูผู้อนุรักษ์มรดกไทย ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กรรมกำร
๑๓. ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์
ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทย
กรรมกำร
๑๔. นำยสมยศ มงคลเดช
ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทย
กรรมกำร
๑๕. นำยประดิษฐ์ ขุมเงิน
ครูมวยไทย
กรรมกำร
๑๖. ร.ต.ท.ขจรพงศ์ แก้วสมจิตร ครูมวยไทย
กรรมกำร
๑๗. จ่ำเอกนเคนทร์ นิลแนม ผู้ตัดสิน กรมสวัสดิกำรทหำรเรือ
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวกำญจนำ เพชรมณี ครูโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ
กรรมกำร
๑๙. นำยสำยันต์ ชำรี
ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
๒๐. นำยศิรวิทย์ เชื้อสูง
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๒๑. นำยกรทอง อดทน
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒
กรรมกำร
๒๒. นำยพีระชำติ ศรีมหันต์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๓. นำงสำวสุชินันท์ งำมสมชนม์ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๓ กิจกรรมกำรออกกำลังกำยประกอบเพลง ประเภททักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ (มวย) ม.๑ – ม.๓ และ ม.๔ – ม.๖
แข่งขันวันอังคำรที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โดมกีฬำ ๒
๑. นำยธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพรตพิทยพยัต
ประธำนกรรมกำร
๒. ส.ต.ท.กัมพล ธิรำชรัมย์
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวำรุณี เลิศล้ำ
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
รองประธำนกรรมกำร
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๔. นำยณัฐพล ชนินพร
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยประเสริฐ มั่นจิต
รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
รองประธำนกรรมกำร
๖. นำยไพบูลย์ กฤษณะจักรำวัฒน์ ครูเชี่ยวชำญ/ครูผู้อนุรักษ์มรดกไทย ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กรรมกำร
๗. ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์
ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทย
กรรมกำร
๘. นำยสมยศ มงคลเดช
ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทย
กรรมกำร
๙. นำยประดิษฐ์ ขุมเงิน
ครูมวยไทย
กรรมกำร
๑๐. ร.ต.ท.ขจรพงศ์ แก้วสมจิตร ครูมวยไทย
กรรมกำร
๑๑. จ่ำเอกนเคนทร์ นิลแนม
ผู้ตัดสิน กรมสวัสดิกำรทหำรเรือ
กรรมกำร
๑๒. นำยวิชยั ปรึกษำ
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๓. นำยมโน คงสวัสดิ์
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๔. นำยยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธ์ ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๕. นำยนิวัฒน์ ฤกษ์กังวำน
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๖. นำยชัยพร ยงแสง
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๗. นำยพิทักษ์ หวนสุริยำ
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๘. นำยปรำโมทย์ สันทำลุลัย ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๑๙. นำยภัทร อัญชลีนุกูล
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๐. นำยยุทธชัย สรรพศรี
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๑. ว่ำที่ ร.ต.ศรำวุฒิ แก้วมุกดำ ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๒. นำยหิรัญพล ตังควณิชย์
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวดวงเนตร ไชยศรี ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๔. นำยธัญญ์นิธิ ประสงคืกิจนิธี ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำร
๒๕. นำยนรำศักดิ์ สุทธิพูล
ครูโรงเรียนเทพลีลำ
กรรมกำร
๒๖. นำยศิรัชฎ์ สุมน
ครูโรงเรียนเทพลีลำ
กรรมกำร
๒๗. นำยธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนีย) ๔
กรรมกำร
๒๘. นำยสนอง คุณมี
ครูสำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมกำร
๒๙. นำยกมลวิช พ้นโบ
ครูโรงเรียนบำงกะปิ
กรรมกำร
๓๐. นำยปฐมพงษ์ ประยูรยวง ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓๑. นำยสุนันท์ บุญเพชร
ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๔ ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.๑ – ม.๓ และ ม.๔ – ม.๖
แข่งขันวันอังคำรที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ม.๑ – ม.๓ แข่งขัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ
ม.๔ – ม.๖ แข่งขัน ณ ห้องเอนกประสงค์ อำคำร ๙
๑. นำงอำลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ประธำนกรรมกำร
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

๖
๒. นำงวิรตี ชมพูจิต

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุทัศนีย์ วิโรจนำนุวัฒน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสำวพวงเพ็ญ สิงโตทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำงสำวพวงผกำกรอง สันทบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวปิยนุช เหล่ำชำติ
ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๗. นำยวัชรำ จันลำ
ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๘. นำงสำวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๙. นำงสำวอธิชำ วรรณศรี
ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวฝนทิพย์ ยอดกล้ำ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กรรมกำร
๑๑. นำงสำววชิรญำณ์ ผำจวง ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวปุญญิศำ น้อมถวำย ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒
กรรมกำร
๑๓. นำงสำววิชญนำถ เรืองนำค ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒
กรรมกำร
๑๔. นำยภำนุมำศ หอมลำ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒
กรรมกำร
๑๕. นำยสหชัย ศิลำอ่อน
ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภำพ ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวจิรำภรณ์ นุจร
ครูโรงเรียนสำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวผุสดี ขำทอง
ครูโรงเรียนสำยน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมกำร
๑๙. นำงพนิตนำฏ ศรีนวล
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวณัฐมน ศุภวัฒนกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๒๑. นำยสัญชัย โสมทอง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวอุไรวรรณ สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี)
กรรมกำร
๒๓. นำยกิตติ เพชรศักดิ์หำญ ครูโรงเรียนศรีพฤฒำ
กรรมกำร
๒๔. นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ ครูโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
กรรมกำร
๒๕. นำยกฤตนุ พรมวัง
ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย
กรรมกำร
๒๖. นำงสำวสีวลีฟำตีมำ จันทร์ทอง
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๒๗. นำงสำวภูวรินทร์ จำริยกันทะวงศ์ ครูโรงเรียนรำชดำริ
กรรมกำร
๒๘. นำงพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๙. นำงสำวประภำศรี ลำภเปี่ยม ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๗
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรตัดสิน ตำมประกำศกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกำรแข่งขันตำมกิจกรรมที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
๓. แจ้งผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขันและคณะกรรมกำรอำนวยกำร
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๑. นำงสุรีรัตน์ สะสุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติพัทธ์ สุขลิม้
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกัญญำรัตน์ ภูมิประเสริฐ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวธณัฐฐำ สว่ำงรักษ์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุชินันท์ งำมสมชนม์ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำงสำวสรนรำรัตน์ แก้วคุ้มภัย ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ และโสตทัศนูปกรณ์
๑. นำงสุรีรัตน์ สะสุนทร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธันวำ เดชะศิริ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพลัฏฐ์ ตุ่มทอง
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยพรชัย เกตุฉำย
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่ม
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำงสำวจิรำภรณ์ ปกรณ์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๗. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ สุรุถำ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๘. นำยวินัย อยู่คง
หัวหน้ำนักพัฒนำโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๙. นักพัฒนำชำยและหญิง
โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๑๐. นำยอธิพงศ์ โชคเคล้ำลำภ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดและจัดทำแผนผังสถำนทีใ่ นกำรประกวดแข่งขัน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำศูนย์กำรแข่งขัน
๑. นำงสำวปิยะมำศ เลิศควำมเพียร รักษำกำร รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุชินันท์ งำมสมชนม์ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุกัญญำ สุขเจริญ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวลัดดำวัลย์ กันธมำลำ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๘
มีหน้ำที่

๑. รับผิดชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตัดสิน/
คณะกรรมกำรดำเนินงำน และแบบบันทึกคะแนนทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน
๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน ผ่ำนโปรแกรม
๔. บันทึกรำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินงำนผ่ำนโปรแกรม และจัดพิมพ์เกียรติบตั รให้คณะกรรมกำรตำมคำสั่ง

๗. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ
๑. นำงสำวรำตรี เหล่ำหะเกียรติ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุกำนดำ หมู่พยัคฆ์ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจรรจิรำ ฤทธิชัย
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงอรจิรำ ปฏินนท์วนิช
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยวิชชวิทย์ จัวนำน
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประสำนงำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันอังคำรที่ ๑๔
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ รับข้อสอบตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำจำกคณะกรรมกำร
๒. ดำเนินกำรตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมส่งคะแนนฝ่ำยจัดกำร
แข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดืม่
๑. นำงสำวนัทธมน โลหิตหำญ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงประทุม ปำนชื่น
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสิรินิติ ไทยภักดี
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงศุภำวีร์ ศรีโท
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๕. นักพัฒนำหญิง
โรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำงสำววีนัฐดำ แก้วโท
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประสำนงำนจัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม และภำชนะ ตำมรำยละเอียดคณะกรรมกำรฯ ข้อ 3
ตำมสถำนที่จัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรกำรแข่งขัน และรับลงทะเบียน
๑. นำยพีระชำติ ศรีมหันต์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
๒. นำงสำวเฉลิมศรี เกตุจำปำ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
๓. นำงสำวสุกัญญำ สุขเจริญ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
๔. นำงสำวธนภรณ์ ไพบูลย์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
๕. นำงสำววิภำวี เนียรมงคล
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
๖. นำงสำวภัณฑิรำ กัณหำไชย
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
๗. นำงสำวณัฐณิชำ จันทฤทธิ์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๙
๘. นำยเดียร์ สุขเพ็ชรี
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๙. นำงสำวสุชินันท์ งำมสมชนม์ ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ประสำนงำนฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน จัดเตรียมเอกสำร ใบลงทะเบียน อุปกรณ์ ตำมกิจกรรมกำรแข่งขัน
๒. รับลงทะเบียน ตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครแข่งขันจำกคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรระบบโปรแกรมประจำ
ศูนย์กำรแข่งขันตำมสถำนที่จัดกิจกรรมกำรแข่งขัน
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นำยดุสิต ขจรภัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน.สำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุกัญญำ สุขเจริญ
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอำไพพรรณ เชษฐสุรกุล ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวศิริรัตน์ กะกำรดี
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวธนภรณ์ ไพบูลย์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำงดรุณี ลี้สกุล
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกรอบวงเงินทีส่ ำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ จัดสรรให้
๒. รวบรวมหลักฐำน / เอกสำร และดำเนินกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
๑. นำงสำวศิรธันย์ สำมเชียง
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววิชณี เปรมประยูร
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกนกวรรณ อันบุรี
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุภำพ สหุนัยต์
ครูโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรอบคอบ บรรลุจุดมุ่งหมำย
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงสำวรัตติมำ พำนิชอนุรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒

๑๐

