
 

 

ค ำสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
ที่  ๔๓๗   / ๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแขง่ขันทักษะกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกตัวแทน 
เข้ำร่วมงำนศิลปะหตัถกรรมนักเรียน คร้ังที่  ๖๗   ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

***************************** 
ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ได้มอบหมำยให ้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต เป็น 

ศูนย์พฒันำเครือขำ่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยศีิลปหตัถกรรมนักเรียน เพื่อคดัเลือกตัวแทนเข้ำร่วมศิลปหตัถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
จึงก ำหนดกิจกรรมดังกลำ่วขึ้น ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลตุำมวัตถุประสงคแ์ละ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจพระรำชบัญญตัิระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พทุธศักรำช  
๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗  (๑)   จงึแต่งตั้ง คณะกรรมกำรรับผดิชอบดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยสมพร  สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ สง่เสริมสนับสนุน ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม                           
กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ของศูนย์พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒                               
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยตุิธรรม บรรลตุำมวัตถุประสงค์ 
 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  กรรมกำร 
นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
น.ส.ภัทรนุช  ค ำด ี   กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมกำร 
นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
นำยณรงค ์  หนูนำรี   กรรมกำร 
นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 
นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร 
น.ส.จิรำ              จั่นเล็ก     กรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม    กรรมกำร 
น.ส.อัญชิสำ  เหมธำนนท ์  กรรมกำร 
นำยสมุฎฎิ ์  ภำษำด ี    กรรมกำร 
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นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
นำยสุวิท   ปิ่นอมร   กรรมกำร  
นำยเพชร  สำระจันทร์  กรรมกำร 
นำยศุภกิจ  หนองหัวลงิ  กรรมกำร 

  นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ ์  กรรมกำร 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้าที ่ ๑.  ด ำเนินกำรจัดกำรประกวดแขง่ขันทักษะวิชำกำรเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับโรงเรียน 
      ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒  ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค ์

   ๒.  ประชำสัมพันธ์สถำนที่ประกวดและแขง่ขันรวมถึงดูแลควำมปลอดภยัในกำรแขง่ขัน 
   ๓.  ปฏิบัตหิน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
  น.ส.เมทิตำ  ชัยมำ       ประธำนกรรมกำร 
  นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 

นำยสมุฎฎิ ์  ภำษำด ี   กรรมกำร 
  น.ส.ลำวัลย ์  คงแก้ว     กรรมกำร 

นำยเพชร  สำระจันทร์  กรรมกำร 
  น.ส.มวำรี  ใจชูพันธ ์  กรรมกำร 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่  ๑.  จดัท ำค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดงำน 

   ๒.  ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแขง่ขันทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหตัถกรรม คร้ังที ่๖๗   
                                  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
     ๓.  บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกผู้เขำ้ร่วมประกวดแขง่ขันและผู้เข้ำร่วมงำน 

๔.  คณะกรรมการอาคารสถานที ่
นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 
นำยสุวิท   ปิ่นอมร   กรรมกำร 
นำยเพชร  สำระจันทร์  กรรมกำร 
นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมกำร 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำร 
นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำร 
นำยวัชระ  เตง๋เจริญสุข  กรรมกำร 

  นำยสิทธิชยั  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
นำงพัชรำ  ไตรยวงศ ์  กรรมกำร 
นำยศุภกิจ  หนองหัวลงิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่   ๑. วำงแผน ก ำหนด และท ำแผนผังสถำนที่ในกำรประกวดกำรแข่งขัน 

            ๒. จดัสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอ้ีและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรประกวดแข่งขัน 
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 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายบรหิารระบบโปรแกรมประจ าศูนย์การแข่งขัน 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   กรรมกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำร 

  น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ   กรรมกำร 
  นำยเสถยีร  บุญมหำสิทธ์ิ  กรรมกำร 
  น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง  กรรมกำร 
  นำยสิทธิชยั  มำโนชญ์กุล  กรรมกำร 
  นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำร 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมกำร 
  น.ส.นงครำญ  ค ำลัยวงค ์  กรรมกำร 

นำยวรธรรม  หนูประดิษฐ ์  กรรมกำร 
  น.ส.จีระภำ  ชินภักด ี   กรรมกำร 

นำยสมุฎฎิ ์  ภำษำด ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่   ๑.  รับผดิชอบกำรใช้โปรแกรมลงทะเบียนและบันทึกคะแนนกำรแขง่ขันในวันแขง่ขันทักษะ 

       วิชำกำรงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
       กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี

                         ๒. จัดพิมพ์เอกสำรรับลงทะเบยีนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม เอกสำรรับลงทะเบียนกรรมกำรตดัสิน 
                                        คณะกรรมกำรด ำเนินงำนแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบยีน 
                                    ๓. บันทึกคะแนนและผลกำรตัดสินกำรแขง่ขันผ่ำนโปรแกรมกำรลงทะเบยีน 

๔. บันทึกรำยชื่อผำ่นโปรแกรมกำรลงทะเบยีน คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และจัดพิมพ์       
    เกียรติบตัร ให้คณะกรรมกำร ตำมค ำสั่ง 

 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์  ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมกำร 

น.ส.นงครำญ  ค ำลัยวงค ์  กรรมกำร 
  นำงทัศนีย ์  วงค์เขียว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่  ๑. วำงแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณตำมกรอบวงเงินที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
     เขต ๒ จัดสรรให้ 

   ๒.  รวบรวมหลักฐำน/เอกสำร และด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ใหแ้ล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครือ่งด่ืม 
  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   ประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภกิจ  หนองหัวลงิ  กรรมกำร 

นำงพัชรำ  ไตรยวงศ ์  กรรมกำร 
  น.ส.มวำรี  ใจชูพันธ ์  กรรมกำร 
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  น.ส.จิดำภำ  กิจชัยนุกูล  กรรมกำร 
  น.ส.นิตยำ  จิตพรม   กรรมกำร 
  น.ส.ทศันีย ์  บุญประเสริฐ  กรรมกำร 
  นำงละออง  จันทร์หอม   กรรมกำร 
  น.ส.สุขบัญญัต ิ  วงศษ์ำ   กรรมกำร 

นำงกุณฑล ี  เจษฎำวัลย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที ่ ๑.  จัดหำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่มแก่คณะกรรมกำรตดัสินแต่ละประเภท 
   ๒.  ประสำนงำนกับฝ่ำยด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยสุวิท   ปิ่นอมร   ประธำนกรรมกำร 
นำยสมุฎฎิ ์  ภำษำด ี   กรรมกำร 
นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมกำร 
นำยก ำพล  จำงจะ   กรรมกำร 
นำยวัชระ  เตง๋เจริญสุข  กรรมกำร 
นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำร 
นำยสิทธิชยั  มำโนชญ์กุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑.  อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเคร่ืองเสียง และอุปกรณ์โสตฯ ในบริเวณจัดงำน 
  ๒.  ท ำปำ้ย งำนบนเวที สนำมใต้โดม และหอประชุม 
  ๓.  บันทึกภำพและถำ่ยวดีีโอ 
  ๔.  จัดท ำเกียรติบตัรให้กับผูเ้ข้ำรับกำรแขง่ขัน 
๙.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

น.ส.จุฑำรัตน์  เกำะหวำย  ประธำนกรรมกำร 
นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง   กรรมกำร 
น.ส.กุลยำ  บูรพำงกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ดูแลอำกำรเจ็บป่วยครู อำจำรย ์และนักเรียนที่เขำ้ร่วมกำรแขง่ขนั 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 

นำยเพชร  สำระจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 
น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง  กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร  ๑๐  คน   กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญงิก่ิงกมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑.  ต้อนรับครู อำจำรย์นักเรียนที่มำร่วมงำน 
  ๒.  น ำผู้ที่เข้ำร่วมกำรแขง่ขันไปยงัสถำนที่ที่จัดกำรแขง่ขัน 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 

นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร 
น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ประจักษ ์ จอมทอง   กรรมกำร 
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ว่ำที่ ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญงิ ก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมกำร 
นำยสุมังครัตน์  โคตรรมณี  กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร  ๑๐  คน   กรรมกำร 
นำยสุชำต ิ  รัตนเมธำกูร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑.  ดแูลควำมปลอดภยัและควำมสงบเรียบร้อยเพื่อให้กำรท ำงำนผ่ำนไปด้วยดี 
  ๒.  จัดหำสถำนที่จอดรถให้คณะครูและนักเรียนที่เขำ้ร่วมกำรแข่งขัน 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยสมุฎฎิ ์  ภำษำด ี   กรรมกำร 
น.ส.จีระภำ  ชินภักด ี   กรรมกำร 
น.ส.ธัญญำรัตน์  พิมสำ   กรรมกำร 
น.ส.พนิดำ  ยอดรัก   กรรมกำร 
น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ ์  กรรมกำร 
น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง  กรรมกำร 
นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑.  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด ำเนินงำนศิลปหตัถกรรม 
          นักเรียน คร้ังที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

                           ๒.  สรุปกำรประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
          เขต ๒  

 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสัง่ ปฏิบตัิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรอบคอบ บรรลุ 
จุดม่งหมำย และส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป 

  
ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นต้นไป 

 
   สั่ง  ณ วันที ่ ๓๐    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
                                                                 

(นำยสมพร  สงัวำระ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


