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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒   
ที่  ๕๔๕ / ๒๕๕๘   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๕  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี  

...............................................  

    ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ก ำหนดจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตกรรม  นักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีให้ครู นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถและกำรแสดงออก  อย่ำง
สร้ำงสรรค์ เพิ่มศักยภำพและได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่ำและเกิดควำม  ภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทำงวัฒนธรรมไทย  

    เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๕ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ดังนี้   

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  

๑.  นำยไพรชั  แสงทอง       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒  ประธำนกรรมกำร  
๒.  นำยวิจิตร  วิทยำวรำพงศ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒  รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำยชวลิต  นกขุนทอง        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒    กรรมกำร    
๔.  นำยละเอียด  แคล่วคล่อง    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒    กรรมกำร    
๕.  นำยอำรมณ์  บำ้นใหม ่   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒    กรรมกำร    
๖. นำงวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
๗.  นำงศศิภำ เอ่ียวเจริญ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร    
๘.  นำงสำวสุภำภรณ์  โรมเริงฤทธิ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร   
๙.  นำยสำธิต  ประทุมสุวรรณ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   

ปฎิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 
กรรมกำร 

๑๐.  นำยประพนธ์  หลีสนิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๑. นำงยุบล   บุญอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ของศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรและ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

         ๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร...  



-๒- 

 

 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

    ๒.๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

๑. นำยประพนธ์  หลีสนิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงยุบล   บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยสน    ปัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำยส ำเริง  บัวนำค รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. นำยเกษม  วิจิโน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๖. นำงนงพะงำ  เรืองฤทธิ์ชำญกุล ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๗. นำยศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงสำววิรวรรณ  หิรัญพำนชิ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    ๒.๒ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
๔. นำงปำนทิพย์  สุขเกษม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
๕. นำงสำวลักษณำ  อังกำบสี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำยสมุฏฏ์  ภำษำด ี ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. วำงแผน ก ำหนดแนวคิด รูปแบบในกำรด ำเนินกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร                                          
๒. ส่งเสริม สนับสนนุ ให้ค ำปรกึษำแก่คณะกรรมกำรกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันทำงวชิำกำร                                      
๓. ติดตำม ประเมินผล สรปุผลกำรประกวดแข่งขันและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

    ๓.๑ กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓            
          แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขัน โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                  

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงภำวดี  งำมวิลัย ครูโรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ สตรีวิทยำ ๒ กรรมกำร 
๔. นำงกรรณิกำร์  ปำนจบั ครูโรงเรียนหอวัง กรรมกำร 

   /๕. นำงวไิลวรรณ... 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720151&Area_CODE=101702


-๓- 

 

 

๕. นำงวไิลวรรณ  จนัปุ่ม ครูโรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ เบญจมรำชำลัย กรรมกำร 
๖. นำงประไพ  เกิดสำย ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ กรรมกำร 
๗. นำงวนัเพ็ญ  เจริญผล ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๒ กิจกรรมกำรแข่งขันประดษิฐ์ของใชจ้ำกวัสดุธรรมชำตใินท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                 
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงเสริมสุข  เปลี่ยนเดชำ   ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยำลยั กรรมกำร 
๔. นำงสำวอุดมลักษณ์  สนำมทอง ครูโรงเรียนรำชด ำร ิ กรรมกำร 
๕. นำงมะลิวัลย์  ศิรสิทธิ ์ ครูโรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ เบญจมรำชำลัย กรรมกำร 
๖. นำยส ำเนียง  เกตุพงษ ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๓ กิจกรรมกำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดบัชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๑-๓                                                        
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสรำวุธ  ยำนยทุธิ ์  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย  กรรมกำร 
๔. นำยเชำวนชิย์  มณีพนัธุ์   ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบงั กรรมกำร 
๕. นำยอภิชำต  บุญเพิ่ม  ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๔ กรรมกำร 
๖. นำยอดิศักดิ์  มีสุข ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๔  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจักสำนไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                                                        
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                               

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยสรำวุธ  ญำนยุทธ  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย  กรรมกำร 
๔. นำยธเนศ  จะเรียนพันธ ์ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมกำร 
๕. นำงสำวศรวณีย์  มณีศร ี ครูโรงเรียนบำงกะป ิ  กรรมกำร 
๖. นำงพรทิพย์  ประกำศเวชกิจ ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๒ กรรมกำร 
๗. นำยอดิศักดิ์  มีสุข ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                        /๓.๕ กิจกรรม... 
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-๔- 

 

 

๓.๕ กิจกรรมกำรแข่งขันประดษิฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓        
แข่งขันในวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                          

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวลีลำภสัร์  สุขวิบลูลักษณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง กรรมกำร 
๔. นำงสมจิตต์  เมฆำสวุรรณรัตน ์ ครูโรงเรียนสำยน้ ำผึง้ ในพระอปุถัมภ์ ฯ กรรมกำร 
๕. นำงสำวโสภิดำ  กระตำ่ยนำด ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๔ กรรมกำร 
๖. นำงเนำวรัตน์ กระจำ่งพิศ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย กรรมกำร 
๗. นำงสำวมนีำ  โอษฐงำม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๖ กิจกรรมกำรแข่งขันประดษิฐ์ดอกไม้ใบตอง บำยศรีสู่ขวัญ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                                 
แข่งขันในวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                              

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงฉนัทนำ  ไชยเฉลิมวงศ ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมกำร 
๔. นำงศุภมำศ  เพช็รช ู  ครูโรงเรียนบำงกะป ิ  กรรมกำร 
๕. นำงปรำณี  เจิดสวสัดิ ์ ครูโรงเรียนสำยน้ ำผึง้ ในพระอปุถัมภ์ ฯ กรรมกำร 
๖. นำงจิรฐำ  จักษุดุลย ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๓.๗ กิจกรรมกำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓                                                               
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                                   

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวกำญจนัญถ ์ ไตรถำวร   ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง กรรมกำร 
๔. นำงสำวมวำรี  ใจชูนนัธ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
๕. นำงสำวมนีำ  โอษฐงำม ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
๖. นำงสุปรำณี  สุญำณวนชิกุล     ครูโรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ บดินทรเดชำ กรรมกำร 
๗. นำงสำวพิมพช์นก  แก้วใส    ครูโรงเรียนเทพลีลำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

            /๓.๘ กิจกรรม... 
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-๕- 

 

 

๓.๘ กิจกรรมกำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖  
  แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                         

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวมยุรี  มิ่งมงคล   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรรมกำร 
๔. นำยนฤนำท  ลิ้มอุทัยรัตน ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒ กรรมกำร 
๕. นำงสำวปำริฉัตร  อะโรคำ   ครูโรงเรียนเทพลีลำ  กรรมกำร 
๖. นำงรัตติกำล  อ่อนน้อม ครูโรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ บดินทรเดชำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๙ กิจกรรมกำรแข่งขันกำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓                                                           
 แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                                   

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสุภำพรรณ  สุขะภัณฑ์   ครูโรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำร 
๔. นำงเนำวรัตน์  ตัง้ยะฤทธิ ์ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมกำร 
๕. นำงปัญชดำ  เปรมอนันต์ ครูโรงเรียนรำชด ำร ิ กรรมกำร 
๖. นำงผ่องใส  ภูมิวิชิต ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร   กรรมกำร 
๗. นำงพนมพร  ช่วยสกุล ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๑๐ กิจกรรมกำรแข่งขันกำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                                                  
  แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                                  

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุชนีันท์  ณ จันทร ์ ครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงสำวพรกมล  ทำนประลทิธ์   ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุพิชฌำย์  เมืองเกษม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๑๑ กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน (ขนมไทย) ระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓                        
  แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 

   /๓. นำงสำวเสำวลักษณ์... 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720066&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720126&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720066&Area_CODE=101702


-๖- 

 

 

๓. นำงสำวเสำวลักษณ์ พลอยทับทมิ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กรรมกำร 
๔. นำงธัญญวัน  เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงพนมพร  ช่วยสกุล ครูโรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ กรรมกำร 
๖. นำงอรทัย  ปิน่เพ็ชร ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม  

ในพระบรมรำชนิูปถัมภ์ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๑๒ กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน (ขนมไทย) ระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                        
  แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                                 

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวนฤมล  รับสง่  ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรรมกำร 
๔. นำงณัฐกำนต์  ศรีวิสทุธิ ์ ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยขจรเกียรติ  แพงวงษ ์ ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อปุถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๑๓ กิจกรรมกำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ ๑-๓                                                                         
  แข่งขันในวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                                 

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสิริพร  สำยแวว ครูโรงเรียนลำดปลำเค้ำพทิยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสุนนัทำ  เชื้อฉ่ ำหลวง ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. นำงปรำณี  ฤทธชิัย  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย กรรมกำร 
๖. นำงสำวกำญจนัญถ์  ไตรถำวร ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๑๔ กิจกรรมกำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                                                         
แข่งขันในวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                                                                 

๑. นำงวรรณี  บญุประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสุรียำกรณ์  ดวงด ี ครูโรงเรียนลำดปลำเค้ำพทิยำคม กรรมกำร 
๔. นำงเสริมสุข  เปลี่ยนเดชำ ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยำลยั กรรมกำร 
๕. นำงสุรีย์วรรณ  ปฐมภำคน ์ ครูโรงเรียนสิริรัตนำธร กรรมกำร 
๖. นำงสำวปรำนี  วำงหำ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรรมกำร 
๗. นำงภวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   /มีหน้ำที่... 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720055&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720110&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720061&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720055&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720061&Area_CODE=101702


-๗- 

 

 

มีหน้ำที่   ๑. วำงแผนกำรด ำเนนิงำน ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                      
 และเทคโนโลย ี  ล ำดบัที่  ๓.๑ – ๓.๑๔   

             ๒. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโปร่งใส  ยุติธรรมเป็นไปตำมกติกำที่ก ำหนด   
             ๓. แจ้งผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขัน 

๔. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

๔.๑ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓                                                             
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                                                                

๑. นำยประพนธ์ หลสีิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงยบุล   บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงวิมล ยะก๊บ ครูโรงเรียนนวมินทรำชนิูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
 
กรรมกำร 

๔. นำงนงนชุ แก้วจงประสิทธิ์  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                      กรรมกำร 
๕. นำงสมจิตต์  เมฆำสวุรรณรัตน ์ ครูโรงเรียนสำยน้ ำผึง้ ในพระอปุถัมภ์ ฯ กรรมกำร 
๖. นำงสำวมัทรี  คนป้อม                 ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย กรรมกำร 
๗. นำงอมรรัตน์  ศิริมิตรตระกูล ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๒ กรรมกำร 
๘. นำงสำวจรัสศรี  ปำนรังศรี                         ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.๒ กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                                                                        
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                                                             

๑. นำยประพนธ์  หลสีิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงยบุล   บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงวณติำ ประภัศร ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) กรรมกำร 
๔. นำงสำวไฉไล  พึ่งจันทรเดช                ครูโรงเรียนปทุมคงคำ                                      กรรมกำร 
๕. นำงแน่งน้อย  เพ็งน้ ำผึง้ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย กรรมกำร 
๖. นำงกรรณิกำร์  เสียงใหญ่ ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร กรรมกำร 
๗. นำงสำวขวัญนภำ  ธนะวฒัน์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๔ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

           /๔.๓ กิจกรรม... 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAGahUKEwibgfux-JjIAhVDco4KHUGmCPo&url=http%3A%2F%2Fcentral64.sillapa.net%2Fsm-bkk3%2Fmodules%2Freport%2Freport_school_result_single.php%3Fid%3D179%26award_chk%3D1%26category_id%3D%26category_name%3D&usg=AFQjCNEsu7rRczrwSTUjyIzUbP29a4zLzQ&sig2=oZGCVs1HcJeTopFmU4bt-w&bvm=bv.103388427,d.c2E


-๘- 

 

 

๔.๓ กิจกรรมกำรแข่งขันจัดสวนถำด ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๑-๓                                                          
แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                                                     

๑. นำยประพนธ์  หลสีิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงยบุล   บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยรพี  ตติยะฑิติมำ                       ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๒ กรรมกำร 
๔. นำงสมใจ  เรืองด ำ                    ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก               กรรมกำร 
๕. นำงสำวรุ่งอรุณ  รุนรำ                       ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี                       กรรมกำร 
๖. นำงสำวศิริวรรณ  ปัดภัย                   ครูโรงเรียนรำชด ำริ                                กรรมกำร 
๗. นำงพรรณทิพย์  อุน่ใจ                 ครูโรงเรียนหอวัง                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๔.๔ กิจกรรมกำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖                                                            
  แข่งขันในวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถำนที่จัดกำรแข่งขนั โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

๑. นำยประพนธ์  หลสีิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงยบุล   บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสอำงค์  ตั้นไทย                           ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี) ๔          กรรมกำร 
๔. นำงอ ำนำจ  แก้วโกมล                            ครูโรงเรียนรำชด ำริ           กรรมกำร 
๕. นำงดำรณี  แรงเขตวิทย ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สงิห์ สิงหเสนี)              กรรมกำร 
๖. นำงสำวอรพรรณ  ประทนิ                  ครูโรงเรียนหอวัง                                  กรรมกำร 
๗. นำงสำวสมใจ  มวลสุข                       ครูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. วำงแผนกำรด ำเนนิงำน ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                      
 และเทคโนโลย ี  ล ำดบัที่  ๔.๑ – ๔.๔   

             ๒. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโปร่งใส  ยุติธรรมเป็นไปตำมกติกำที่ก ำหนด   
             ๓. แจ้งผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขัน 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพันธ์ 

    ๕.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ สถำนที่จัดกำรแขง่ขันโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                                                                                                           
๑. นำยเกษม  วิจิโน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอำชวินี  ไชยสุนทร ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยณรงค์   พนัธุ์ศรีมงคล ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำงสำววรยล  เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. นำงสำวประภัสสร  ทบัทิมดี ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   /๕.๒ คณะกรรมกำร... 



-๙- 

 

 

    ๕.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ สถำนที่จัดกำรแขง่ขันโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงทองกรำว  เสนำขนัธ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธนรัตน์  บัลลงัค์โพธิ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเพชร  สำระจนัทร์                  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำร 
๔. นำงสำวภำนุมำศ  ชำติทองแดง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวชิำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
   ๒๕๕๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี                                                                        
๒. บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันและผู้เข้ำร่วมงำน 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

    ๖.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

๑. นำยเกษม  วิจิโน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอำชวินี  ไชยสุนทร ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจรัสศรี  ปำนรังศรี ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำงสำวปรียนำถ  เกษสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. นำงสำวขวัญชนก  มิรำสุวรรณ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๖. นำงเบญจมำส  ผิวเหลือง ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๖.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงทองกรำว  เสนำขนัธ์          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง             ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธิ ์           ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำร 
๔. นำยเพชร  สำระจนัทร์              ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. วำงแผนก ำหนดและจัดท ำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดแข่งขัน                                                                     
๒. จัดเตรียมสถำนที่ โตะ๊ เก้ำอี้ และอุปกรณ์อ่ืนที่จ ำเปน็ในกำรประกวดแข่งขัน 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโปรแกรมประจ ำศูนย์กำรจัดกำรแข่งขนั   

   ๗.๑ สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                                                                         

๑. นำงยบุล  บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปรียนำถ   เกษสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 

   /๓. นำงศรีสุดำ... 



-๑๐- 

 

 

๓. นำงศรีสุดำ  อิสโม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำยสญัญพงศ์   ปญัญำภูมิพิทักษ์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. นำงสำววิภำพรรณ   ยิ้มโปรยค ำ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๖. นำยศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๗.๒  สถำนที่จัดกำรแข่งขนัโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงทองกรำว  เสนำขนัธ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศุภกิจ  หนองหัวลิง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยธรัตน์  บัลลังค์โพธิ ์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำร 
๔. นำยสทิธิชัย  มำโนชญ์กลุ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. รับผิดชอบโปรแกรมกำรลงทะเบียนและบันทึกคะแนนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน   
    คร้ังที่ ๖๕ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี                                    
๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนคณะกรรมกำรตัดสิน 
 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน แบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบียน                                                     
๓. บันทึกคะแนน และผลกำรตดัสินกำรแข่งขันผำ่นโปรแกรม                                                                    
๔. บันทึกรำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้คณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

    ๘.๑ อำหำรและเครื่องดื่ม ส ำหรับคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันโรงเรียนเศรษฐบตุรบ ำเพ็ญ 

๑. นำงยบุล  บุญอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุพิชฌำย์  พุ่มศิร ิ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวปรียนำถ   เกษสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำงสำวสำยทอง   สิริโม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. นำงสำววิภำพรรณ   ยิ้มโปรยค ำ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๖. นำงสำวจฑุำมำศ   บรรจบ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๗. นำงสำววิภำนนัท์  เรืองดี ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. ติดต่อประสำนงำนร้ำนอำหำรโดยแยกจัดอำหำรพุทธและมุสลิม  
๒. ประสำนงำนเพื่อจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มให้เหมำะสม                                                      
๓. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรให้บริกำร 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อืน่ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย                                                         

           /๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน... 



-๑๑- 

 

 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

    ๙.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน และสถำนที่จัดกำรแข่งขนัโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ                                                                                                               

๑. นำยส ำเริง  บัวนำค รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงคนิวัลย์  ธีระวงศ์ประเวศ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจฑุำมำศ  บรรจบ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำงจงดี  จั่นค ำ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๙.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

๑. นำงทองกรำว  เสนำขนัธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์         ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวเสำวลักษณ์  สันตีธรรมเมธี       ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำร 
๔. นำงทัศนีย์  วงศ์เขียว               ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำนตำมกรอบวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร                                                                       
๒. รวบรวมหลักฐำน / เอกสำรและด ำเนนิกำรเบิก-จ่ำย ให้แล้วเสร็จและถูกต้อง 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมนิผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 

๑๐.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  

 

 

 

 

 
๑๐.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน สถำนที่จัดกำรแข่งขันโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  

๑.     นำงสำวบรรจง  นำคสุวรรณ์     ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ประธำนกรรมกำร    
๒.     นำงสำวธัญญำรัตน์  พิมสำ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต             รองประธำนกรรมกำร    
๓.    นำงสำวมนีำ  โอษฐงำม    ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต              กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   /มีหน้ำที่... 

๑.  นำยศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  ประธำนกรรมกำร  
๒.  นำงสำวปรียนำถ  เกษสมบูรณ์  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  รองประธำนกรรมกำร  
๓.  นำงจงดี  จั่นค ำ  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  กรรมกำร  
๔.  นำงสำวจรัสศรี  ปำนรังศรี  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  กรรมกำร  
๕. นำงสำวสำยทอง   สิริโม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๖. นำงสำววิภำพรรณ   ยิ้มโปรยค ำ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๗. นำงสำววิรวรรณ  หิรัญพำนชิ  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  



-๑๒- 

 

 

 มีหน้ำที่  ๑. ด ำเนินกำรประเมนิผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕       
    ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     

             ๒. สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อศูนย์ พัฒนำคุณภำพวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   

๑๑.  คณะกรรมกำรสรุปประเมินผลกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕  
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี      

มีหน้ำที่   ๑. รวบรวมกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทกัษะทำงวชิำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕      
   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี ทัง้ สถำนที่จัดกำรแข่งขัน  
   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  และโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ           

            ๒. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินกำรแข่งขันต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒  

     ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งปฏิบัติหนำ้ที่ทีไ่ดม้อบหมำยด้วยควำมรอบคอบบรรลุจุดมุ่งหมำยและส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรบงัเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

สั่ง ณ วันที่  ๓  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 

       

๑. 
๒. 

นำยประพนธ์  หลสีิน 
นำงยบุล  บุญอินทร ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวปรียนำถ  เกษสมบูรณ ์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๔. นำงจงดี  จั่นค ำ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรรมกำร 
๕. 
๖. 
๗. 

นำงสำวจรัสศรี  ปำนรังศรี 
นำงสำวบรรจง  นำคสุวรรณ์  
นำงสำวมนีำ  โอษฐงำม       

ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 
ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต                         

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

๘. นำงสำวธัญญำรัตน์  พิมสำ   ครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต             กรรมกำร 
๙. 

๑๐. 
นำยศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ 
นำงสำววิรวรรณ  หิรัญพำนชิ 

ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 


