
 

 

 
 

 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 
ท่ี ๓๗๔ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม  วิชำกำร 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ศูนย์จัดกำรแข่งขันหมวดหมูค่อมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
------------------------------------------------ 

  ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ ก ำหนดจัดกำรแข่งขัน       
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑      
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี ๑๙ - ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์จัดกำรแข่งขันที่ก ำหนด นั้น  

  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ ของศูนย์จัดกำร่แข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ 
โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์  ซึ่งก ำหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๒๗ - ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย กำรตัดสินเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรมจึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑  นำยอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ ประธำน 
๑.๒  นำยณัฐพล  นุชอุดม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดด่ำนส ำโรง   รองประธำน 
๑.๓  นำงสำววรรณชนก  รอดหยู่        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองกระทุ่มรำษฎร์อุทิศ รองประธำน 
๑.๔  นำงเพ็ญนี  เหมะ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
๑.๕  นำงประนอม   รัตนะรัต ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
๑.๕  ว่ำท่ี ร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย  ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๑.๖  นำยสันต์   คำวีรัตน์   ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๑.๗  นำงสำวณัฎฐณิชำ  โยธำภักดี ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 
๑.๘  นำงสำวณีรนุช   กุมผัน  ครู คศ.๑      กรรมกำร 
๑.๙  นำงสำวพิกุล ว่องไว ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑.๑๐  นำงมุทิตำ ฟักน่วม ครู คศ.๑ กรรมกำร 
๑.๑๑  นำงสำวณฐมน  แสงนำค ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๑.๑๐  นำงสำวศศิธร  แสงศรีเรือง  ครูผู้ช่วย      กรรมกำร 
๑.๑๑  นำงสำวเพชรรัศมี  กัณหำไธสงค์ ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
๑.๑๓  นำงสำวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ ครูผู้ช่วย                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  อ ำนวยกำร วำงแผน ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและประสำนงำนตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคต่ำง ๆ ให้กำรจัดกำรแข่งขันของศูนย์คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
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๒. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ประกอบด้วย 
๒.๑ กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก ระดับ ป.๑ - ป.๓ 

๒.๑.๑  นำงสำววรรณิภำ   เดชขันธ์ ครูโรงเรียนสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ประธำน 
 ๒.๑.๒  นำงสำวภัทรนันต์   เกตุงำม ครูโรงเรียนวัดคันลัด   กรรมกำร 
 ๒.๑.๓  นำงสำวปรัชนียำ  มำวัชระ  ครูโรงเรียนวัดบำงหัวเสือ   กรรมกำร 
 ๒.๑.๔  นำงสำววัชรำพร   ประสำรพันธ์ ครูโรงเรียนวัดแหลมฟ้ำผ่ำ   กรรมกำร 
 ๒.๑.๕  นำยธรนิศ   บุญทัน  ครูโรงเรียนพิบูลประชำบำล  กรรมกำร 
 ๒.๑.๖  นำงสำวขนิษฐำ   สุดเจริญ  ครูโรงเรียนวัดด่ำนส ำโรง            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๒ กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ระดับ ป.๔ - ป.๖ 
 ๒.๒.๑  นำยวรเทพ  กรีอินทอง  ครูโรงเรียนคลองมอญ(บัญญัติรำฏร์บ ำรุง) ประธำน 
 ๒.๒.๒  นำงสำวสมฤดี  มีชัย  ครูโรงเรียนวัดต ำหรุ  มิตรภำพท่ี ๖๕ กรรมกำร 
 ๒.๒.๓  นำงฐิรชญำ  มหำสุข  ครูโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยำคำร)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๓ กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
 ๒.๓.๑  นำงสำวสมร  บุญโภค  ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ประธำน 
 ๒.๓.๒  นำยธรนิศ  บุญทัน  ครูโรงเรียนพิบูลประชำบำล  กรรมกำร 
 ๒.๓.๓  นำงสำวอัญชลี  มำลัยหวล          ครูโรงเรยีนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๔ กิจกรรมกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ระดับ ม.๑ - ม.๓  
 ๒.๔.๑  นำยปรีชำชำญ   รุ่งเรือง  ครูโรงเรียนวัดชมนิมิต   ประธำน 
 ๒.๔.๒  นำยทินวัตร  อำทิตย์  ครูโรงเรียนวัดสุขกร   กรรมกำร 
 ๒.๔.๓  นำงณัฐกมล  สำมิตร        ครูโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๕ กิจกรรมกำรออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
 ๒.๕.๑  นำงสำวอัญชลี  มำลัยหวล           ครูโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) ประธำน 
 ๒.๕.๒  นำงสำวภูตะวัน  พระภักด ี ครูโรงเรียนคลองนำเกลือน้อย  กรรมกำร 
 ๒.๕.๓  นำยจำมร  ชุนสำย  ครูโรงเรียนวัดสุขกร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๖ กิจกรรมกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.๔ - ป.๖  
 ๒.๖.๑  นำงฐิรชญำ   มหำสุข  ครูโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) ประธำน 
 ๒.๖.๒  นำงสำวจุรีรัตน์  ศรีโยธี  ครูโรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ  กรรมกำร  
 ๒.๖.๓   นำงสำวปรัชนียำ   มำวัชระ   ครูโรงเรียนวัดบำงหัวเสือ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๗ กิจกรรมกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
 ๒.๗.๑  นำงสำวสุจิตรำ  โสมนัส  ครูโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) ประธำน 
 ๒.๗.๒  นำยจักรกฤษณ์  น้อยสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดแหลม   กรรมกำร 
 ๒.๗.๓  นำงสำวน้ ำอ้อย  จ ำปำทอง ครูโรงเรียนวัดบำงฝ้ำย   กรรมกำรและแลขำนุกำร 
๒.๘ กิจกรรมกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ระดับป.๔ - ป.๖  
 ๒.๘.๑  นำงสำวทิพรัตน์   แก้วนุช  ครูโรงเรียนวัดต ำหรุ มิตรภำพท่ี๖๕  ประธำน 
 ๒.๘.๒  นำยจักรกฤษ  กมลอรุณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดไตรมิตรวรำรำม  กรรมกำร 

๒.๘.๓  นำยชินกร  เพ็งอุ่น  ครูโรงเรียนวัดใหญ ่   กรรมกำร 
๒.๘.๔  นำงสำวสิรินทิพย์  ทองนุช  ครูโรงเรียนวัดบำงฝ้ำย   กรรมกำร 
๒.๘.๕  นำยชัชวำล  งำมข ำ  ครูโรงเรียนวัดด่ำนส ำโรง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 

/๒.๙   กิจกรรมกำรสร้ำง... 
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๒.๙ กิจกรรมกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
 ๒.๙.๑   นำยกุณธวัช  หำญรักษ์  รอง ผอ. โรงเรียนคลองส ำโรง  ประธำน 
 ๒.๙.๒  นำงสำวจุรีรัตน์  ศรีโยธี  ครูโรงเรียนพลอยจำตุรจินดำ  กรรมกำร 
 ๒.๙.๓  นำยอนันต์  พรมะเสนสำ   ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปรำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๐ กิจกรรมกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.๔ - ป.๖ 
 ๒.๑๐.๑ นำงสำวจันทิวรรณ   ร่วมชมรัตน์ ครโูรงเรียนวัดต ำหรุ  มิตรภำพที่ ๖๕  ประธำน 
 ๒.๑๐.๒ นำงสำววรรณิภำ     เดชขันธ์ ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กรรมกำร 
 ๒.๑๐.๓ นำยอำนนท์  รอดรัตน์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำขลำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๑ กิจกรรมกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.๑-ม.๓  
 ๒.๑๑.๑ นำยชนุตร์   เกตุฉันท์         ครูโรงเรียนวัดด่ำนส ำโรง   ประธำน 
 ๒.๑๑.๒ นำงสำวภูตะวัน  พระภักด ี ครูโรงเรียนคลองนำเกลือน้อย  กรรมกำร 
 ๒.๑๑.๓ นำยไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ  ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๒ กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอรป์ระเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.๑ - ม.๓  
 ๒.๑๒.๑ นำงสำวคริสมำส  ไขแสง  ครูโรงเรียนวัดไตรสำมัคคี   ประธำน 
 ๒.๑๒.๒ นำยอำนนท์  รอดรัตน์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำขลำ  กรรมกำร 
 ๒.๑๒.๓ นำยวรเทพ  กรีอินทอง ครูโรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติรำษฎร์บ ำรงุ) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๓ กิจกรรมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐำน ระดับ ป.๑ - ป.๖ 
 ๒.๑๓.๑ นำยวีระศักดิ์  เกษรจันทร์    ครูโรงเรียนคลองบำงแก้ว (ภิรมย์ประชำรำษฎร์)   ประธำน 
 ๒.๑๓.๒ นำยสุรศักดิ์  ทองแท้          ครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบ ำรุง)   กรรมกำร 
 ๒.๑๓.๓ นำยไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ     ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์   กรรมกำร 
 ๒.๑๓.๔ นำงสำวศศิธร  ศรีวงษ์ญำติดี ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๔ กิจกรรมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐำน ระดับ ม.๑ - ม.๓ 
 ๒.๑๔.๑ นำยวีระศักดิ์  เกษรจันทร์    ครูโรงเรียนคลองบำงแก้ว (ภิรมย์ประชำรำษฎร์)   ประธำน 
 ๒.๑๔.๒ นำยสุรศักดิ์  ทองแท้          ครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบ ำรุง)   กรรมกำร 
 ๒.๑๔.๓ นำยไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ     ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์   กรรมกำร 
 ๒.๑๔.๔ นำงสำวศศิธร  ศรีวงษ์ญำติดี ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๒.๑๕ กจิกรรมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับ ป.๑ - ป.๖ 
 ๒.๑๕.๑ นำยวีระศักดิ์  เกษรจันทร์    ครูโรงเรียนคลองบำงแก้ว (ภิรมย์ประชำรำษฎร์)   ประธำน 
 ๒.๑๕.๒ นำยสุรศักดิ์  ทองแท้          ครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบ ำรุง)   กรรมกำร 
 ๒.๑๕.๓ นำยไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ     ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์   กรรมกำร 
 ๒.๑๕.๔ นำงสำวศศิธร  ศรีวงษ์ญำติดี ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๖  กิจกรรมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ป.๑ - ป.๖ 
 ๒.๑๗.๑ นำยวีระศักดิ์  เกษรจันทร์    ครูโรงเรียนคลองบำงแก้ว (ภิรมย์ประชำรำษฎร์)   ประธำน 
 ๒.๑๗.๒ นำยสุรศักดิ์  ทองแท้          ครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบ ำรุง)   กรรมกำร 
 ๒.๑๗.๓ นำยไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ     ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์   กรรมกำร 
 ๒.๑๗.๔ นำงสำวศศิธร  ศรีวงษ์ญำติดี ครูโรงเรียนนำคดีอนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรตัดสินกำรแข่งขันในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ กติกำท่ีก ำหนด ด้วย
ควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีมีศักยภำพและมีควำมสำมำรถไปแข่งขันต่อในระดับชำติ 

 
/๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์... 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารและรับรายงานตัว ประกอบด้วย 

๓.๑  นำงสำวปิ่นทอง  คีรีอร่ำมรัศมี ครูช ำนำญกำร ประธำน 
๓.๒  นำงสำวนภำ  ไตรภูมิ ครูค.ศ.๑ กรรมกำร 
๓.๓  นำงสำวอัญชลี  พงษ์ศิลำ ครูค.ศ.๑ กรรมกำร 
๓.๔  นำงสำวมลฤดี  วงค์รอบ ครูค.ศ.๑ กรรมกำร 
๓.๕  นำงวรัทยำ  วรทรัพย์โภคิน ครูค.ศ.๑ กรรมกำร 
๓.๖  นำงศุภนุช  อ้วนเจริญสุข ครูค.ศ.๑ กรรมกำร 
๓.๗  นำงสำวฑัญญำชนก จรัสกุณโฮง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๓.๘  นำงสำวณฐมน  แสงนำค ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๓.๙  นำงสำวหนึ่งฤทัย  ธีระอรรถ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๓.๑๐ นำงสำวศศิธร  แสงศรีเรือง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๓.๑๑ นำงไพลิน บุตรลพ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๓.๑๒ นำงสำวพัชรมน สุขศิริ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๓.๑๓ นำงสำวอรอนงค์  รัตนะ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงสำวเพชรรัศมี  กัณหำไธสงค์ ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำรและเลขำนุกำร         
มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสำรกำรรับรำยงำนตัวผู้เข้ำแข่งขันและกรรมกำรตัดสิน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำงสำวณัฎฐณิชำ  โยธำภักดี ครูช ำนำญกำร ประธำน 
 ๔.๒ นำงสำวศรันย์ญุตำ  กุศลส่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๔.๓ นำงสำวณีรนุช      กุมผัน ครูคศ. ๑ กรรมกำร 
 ๔.๔ นำยประพันธ์  ขันสุวรรณ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ด ำเนินงำนวำงแผนเพื่อส่ือสำร ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรแข่งขันของศูนย์ฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้
ร่วมกำรแข่งขันทรำบแนวปฏิบัติ รวมท้ังจัดเตรียมแผนผังสถำนท่ีแข่งขันเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำแข่งขันกิจกรรม
ของศูนยฯ์ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
 ๕.๑  ว่ำท่ีร.ต.วุฒิไกร    มูลคำย ครูช ำนำญกำร ประธำน   
 ๕.๒  นำยจำมร    จิตรบุญมำ ครูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๕.๓  นำยวรวุฒิ    กฐินเทศ ครูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๕.๔  นำยชำคริต   สิมล้ิม ครูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๕.๕  นำยธำรำพันธ์   สุขส ำรำญ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๕.๖  นำยวุฒิชัย    ใจเหิน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๕.๗  นำยภูวดล    ขันค ำมำละ ครูคศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  จัดสถำนท่ีในกำรรับลงทะเบียน และจัดอ ำนวยควำมสะดวกบริกำรท่ีจอดรถ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำงชญำณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำน 
 ๖.๒ นำงสำวเพชรรัศมี  กัณหำไธสงค์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๖.๓ นำงสำวอุษำ  เขียวงำม ครูอัตรำจ้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  วำงแผน ประสำนงำน ด ำเนินกำรให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เบิก-จ่ำยเงินงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดกำร 
แข่งขันเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 
/๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ... 



5 
 

                                                 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

 ๗.๑ นำยเอกนรินทร์  เผือกผ่อง ครูคศ.๒ ประธำน 
 ๗.๒ นำยไอสูรย์  ปรำบอริพ่ำย ครูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๗.๓ นำงสำวชลธิชำ  ธีรปัญญำธรรม ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  บันทึกภำพกิจกรรมตลอดงำน 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหาร ประกอบด้วย  
 ๘.๑  นำงเพ็ญนี  เหมะ ครูคศ.๓ ประธำน 
 ๘.๒  นำงสำวสินี  สุวรรณเมศ ครูคศ.๒ กรรมกำร 
 ๘.๓  นำงสำวอุ่นเรือน  นำเมืองรักษ์ ครูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๘.๔ นำงสำวฑัญญำชนก  จรัสกุณโฮง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๕ นำงสำวปวิตรำ  เกษมสุข ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 ๘.๖ นำงสำวสุจิตรำภรณ์  ถินรัตน์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับรับประทำนอำหำร จัดเตรียมอำหำรและน้ ำด่ืมส ำหรับกรรมกำร นักเรียน
ท่ีมำแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรตติำมควำมเหมำะสม 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 

 ๙.๑ นำงสำวสินี   สุวรรณเมศ ครูคศ.๒ ประธำน 
 ๙.๒ นำงสำวปฐมำภรณ์  สืบนิสัย ครูคศ.๑ กรรมกำร 
 ๙.๓ นำงสำวปวิตรำ   เกษมสุข ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๙.๔ นำงสำวณีรนุช   กุมผัน ครูคศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   ต้อนรับและรับรองแขกผู้มีเกียรติ  
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นำงสำวณีรนุช กุมผัน ครู คศ.๑ ประธำน 
๑๐.๒ นำงสำวปฐมำภรณ์  สืบนิสัย ครู คศ. ๑ กรรมกำร 
๑๐.๓ นำงสำวศุภลักษณ์  ปำผักโข ครู คศ. ๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   ด ำเนินกำรจัดท ำและประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อน ำ

ข้อมูลท่ีได้มำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี        กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
  


