
 
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ที่  471 /2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร) 
  -------------------------------- 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจํา           
ปการศึกษา 2556 โดยใชชื่องานวา “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปยมคุณธรรม Good Thinkers, Good Morality, 
Ensuring Greatness” และมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลอืกตัวแทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจากทกุสงักัด (ยกเวนโรงเรียนขยายโอกาส) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ทัง้นักเรยีน
ปกติและนกัเรียนเรียนรวม  โดยแบงตามจํานวนเขตพื้นทีก่ารประถมศึกษา น้ัน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จึงไดกําหนดแผนพฒันาคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อเปน
กิจกรรมสงเสริมสนบัสนุนการยกระดับคุณภาพการศกึษา  และเปดเวทีแขงขันศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ของ
นักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ในวันที่   
29 – 30  ตุลาคม  2556 ณ โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โรงเรียน
กัลยาณวัตร และโรงเรียน ขามแกนนคร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไวอยางมีประสิทธิภาพ             
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร)  ดําเนินการจัดการ
ประกวดแขงขัน ณ โรงเรียนกลัยาณวัตร  ดังนี ้

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 
  1.  นายวทัญู    ภูชาดา ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา                ประธานกรรมการ 

            2.  นายวรี    สุโพธิ์ชัย                ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม           รองประธานกรรมการ 
            3.  นายวิชิต    พลบํารงุ  ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา ฯ       รองประธานกรรมการ 
            4.  นายบัญชา    หาวหาญ ผูอํานวยการโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม                     กรรมการ 
            5.  นายคมสันต   ชุมอภัย  ผูอํานวยการโรงเรียนดงมันพทิยาคม                             กรรมการ 
            6.  นายธนชัย    ศรีโพธิ์ชัย ผูอํานวยการโรงเรียนดงบงัวิทยายน                              กรรมการ 
            7.  นายบวร    ใจปา  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู            กรรมการ 
            8.  นายมนูญ  ถาวรรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม                   กรรมการ 
            9.  นายพัฒนพงศ  ศรีวะรมย ครูชวยปฏบิัติงาน สพม.25                                    กรรมการ 
           10. นายอิสระ       เวียงสมุทร              รองผูอาํนวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
           11. นายทองสิทธิ์   กิติราช                   เลขานุการศูนย ฯ                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           12. นางไสว    ภักด์ิศรีแพง             ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           13. นายเผา    พันธโคตร               ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาที่   1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสรมิ การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
    2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
    3.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย  
             4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
             5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
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                6.  มอบผลการแขงขันใหฝายเกียรติบัตรจัดทําเกียรตบิัตร 
     7.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
     8.  สรุป  รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 

2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน   ประกอบดวย 

     2.1  การสรางการตูนแอนเิมชั่น  (2D Animation) ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน            
 1. นายยศกร       วรวชิรกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                       ประธานกรรมการ 
 2. นายปฐฏิพนธ       นนทะโคตร               ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                       กรรมการ 
          3. นางสมปราถนา       จันทรประทัด             ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                       กรรมการ 
 4. นางสุนันทา        ดีมาก                      ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม              กรรมการ 
          5. นางสาวอิสราภรณ      ภักดี ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 2.2  การออกแบบสิ่งของเครือ่งใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

           ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                

 1. นายชัยยศ   พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน     ประธานกรรมการ 
  2. นายวชิระ            ศิริสุนทร                     ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษาฯ                        กรรมการ 
          3. นางปริยากร    ศรีวงษา       ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2                        กรรมการ 
          4. นายอุดม     แกวแสนชัย  ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                                  กรรมการ
 5. นายสมศักดิ์     แกนณรงค  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                     
 1. นายอํานาจ        พรมใจรักษ        ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ     ประธานกรรมการ
 2. นายบุญนํา           อรรคฮาต  ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา                         กรรมการ 
          3. นายเสกสรรค        สุวรรณสุข        ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา                          กรรมการ 
          4. นายบุญชวน    ดาทุมมา  ครูโรงเรียนดงมันพทิยาคม                                กรรมการ
 5. นายอาคม    ศรีวะโสภา  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการและเลขานุการ 

 2.3  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร   

  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน            
     1. นายธนเดช       วิไลรัตนากูล                 ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                        ประธานกรรมการ 
 2. นายสิริธัญญ       ประสุนงิค  ครูโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม                        กรรมการ 
 3. นายกฤติเดช        จันทรเพ็ง        ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                         กรรมการ 
 4. นายเอกอนันต      บุดดาดวง  ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม                           กรรมการ 
 5. นายภัทราวุธ         เวทยวรีะพงศ        ครูโรงเรียนน้ําพองศกึษา                กรรมการและเลขานุการ 

        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. นายเชิดเกียรติ   พูนพิพัฒน         ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                ประธานกรรมการ 
    2. นายชวพงศ    กุลพันธ   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                        กรรมการ 
    3.  นางพชิรารัชต   ศิริปุณยนันท    ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม              กรรมการ 

 4. นายขวัญชัย       บําขุนทด            ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม                       กรรมการ
 5. นางมัณฑนา        เสาหลอน         ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการและเลขานุการ 
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2.4   การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
       ชุดที่ 1 

  1. นางนงลักษณ   สหสัรงัษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
  2. นางวิลาสินี   โพธิ์นิล ครูโรงเรียนเทพศิรินทรขอนแกน                          กรรมการ 
  3. นางเพ็ญศิลป   แสนใจวุฒ ิ        ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
  4. นางณัฐภัสสร   เพชรธนกุล ครูโรงเรียนยางคําพิทยาคม                          กรรมการ 
  5. นางสาวศภุธิดา   แสงโทโพธิ ์ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
    ชุดที่ 2 
1. นายวีรชน    แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                ประธานกรรมการ 

  2. นางลภัสสรณ    สิงหเทพ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา                            กรรมการ 
  3. นางสาวพัชราภรณ  เพิ่มยินด ี ครูโรงเรียนเทพศิรินทรขอนแกน                          กรรมการ 
  4. นางสาวผกามาศ    ศุภสาระ ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม                 กรรมการ 
  5. นางนิภาพร    พินิจมนตร ี ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา           กรรมการและเลขานกุาร 

 2.5  การสราง Webpage ประเภท CMS  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน         

 1. นายพรพนา   พาโคกทม ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม              ประธานกรรมการ 
 2. นางแกวตา   เสมอหนา ครูโรงเรียนพล                                            กรรมการ 
 3. นางสุธนาพรรณ   ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                           กรรมการ 
 4. นางสาวฌลกิา   ครองผา ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม                          กรรมการ 
 5. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง     ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 

 2.6  การสราง Webpage ประเภท Web Editor  

     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

       1. นางกาญจนา        ทวนวิเศษกุล  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                     ประธานกรรมการ 
          2. นางกัญญาพร จันทรโสภณ                 ครูโรงเรียนขามแกนนคร                กรรมการ 
 3. นายขวัญชัย   บําขุนทด                    ครูโรงเรียนชุมแพพทิยาคม                                กรรมการ 
          4. นายจักรพงษ   อามาตยสมบัต ิ             ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา                            กรรมการ 
 5. นายไพโรจน   ผมงาม                       ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู    กรรมการและเลขานุการ 

     ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

         1. นายเสรี               นิธิทรัพย                     ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                        ประธานกรรมการ 
         2. นายชัยพฤกษ       แกวหยอง        ครูโรงเรียนบานไผ                                      กรรมการ 
         3. นางสาวกฤษติยากร บุญสอน                      ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                              กรรมการ 
         4. นางสาวคําปน       พุทธสะทาน                  ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร                          กรรมการ 
         5. นายโยธิน             ธีระนันท                     ครูโรงเรียนน้ําพองศกึษา               กรรมการและเลขานุการ 

 2.7  การสราง Webpage ประเภท Text Editor  

              ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    1. นายวัชรศักดิ์        มนูประเสริฐ        ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                     ประธานกรรมการ    
    2. นายนัฐกร       สีใส         ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                             กรรมการ 
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3. นายชาตรี   ขุนภักดี                  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                   กรรมการ 
4. นายนนท จรุงศริวัฒน             ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาตสตร)  กรรมการ 
5. นายสุรศักดิ์   บุญรวม                  ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ 

 2.8  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 

      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. นางสาวอมรรัตน   จุมพล    ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศรัญญา    แกวหาญ    ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                        กรรมการ 
3. นายสุรพงศ    เรืองวงศวิทยา    ครูโรงเรียนภูกลัยาณวัตร                กรรมการ 
4. นายณัฐกานต    เมยเคา                   ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน(ศึกษาศาสตร)   กรรมการ 
5. นางสาวนราภรณ   หนองหลวง    ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน              กรรมการและเลขานุการ 

 2.9   การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1. นายวิชาญ    โพธินอก               ครูโรงเรียนบานไผ                        ประธานกรรมการ 
 2. นายนพคุณ    สืบเลย                 ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                           กรรมการ 
  3. นางสาวอินธิรา    ดํารงกุล                ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                         กรรมการ 
 4. นางกัลยา    แกววิเชียร             ครูโรงเรียนทานางแนววิทยายน               กรรมการ 
          5. นางธิดารัตน    ใจสุข                   ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                กรรมการและเลขานุการ 

           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          1. นายคเชนทร   กองพลิา                 ครูโรงเรียนฝางวิทยายน               ประธานกรรมการ 
          2. นางรัตนสุดา   สิงหันต                  ครูโครงเรียนโนนศิลาวิทยาคม                       กรรมการ 
  3. นางสาวสุภาวดี   ดรชัย                    ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                                 กรรมการ 
  4. นางอนงครัตน   วิริยะสถิตกลุ            ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                       กรรมการ 
  5. นางลักษเดือน   สนทอง                  ครูโรงเรียนขามแกนนคร                  กรรมการและเลขานุการ 

 2.10  การตัดตอภาพยนตร  

          ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชุดที่ 1 

  1. นายพัฒนพงศ         ศรีวะรมย                  ครูโรงเรียนขามแกนนคร            ประธานกรรมการ 
      2. นายวินัย     ปานเนาว  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา              กรรมการ 
  3. นายวีระพล   เจริญชนม                  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                      กรรมการ 
  4. นายพีรวิชญ   สมอนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการ 
  5. นายชัยนันท   คําหลาย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชุดที่ 2 

  1. นายบุญนํา   งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแกน           ประธานกรรมการ 
  2. นายสมประสงค   มูลมณ ี ครูโรงเรียนบานไผ             กรรมการ 
  3. นายอนุพงศ   แกวหาวงษ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา            กรรมการ 
  4. นางสาวนันทนา   สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทรขอนแกน            กรรมการ 
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  5. นายสุรชาต ิ  สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการและเลขานุการ 
        
   2.11  กลุมโรงเรียนเรียนรวม (ไมกําหนดชวงชั้น) 

        2.11.1 การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  (โปรแกรม Paint) 
       1. นางจุฬาพร   ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           ประธานกรรมการ 
    2. นายสุระ   นอยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม            กรรมการ 
    3. นางรพิรัตน   สมอนา ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร                        กรรมการ 
    4. นางสาวกรรณิการ  ทองยศ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                     กรรมการ 
    5. นางทัศนีย   วงศนรา ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

        2.11.2 การสราง Web Page ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

    1. นางชมัยพร   โคตรโยธา ครูโรงเรียนฝางวิทยายน            ประธานกรรมการ 
    2. นายสวิทศักดิ์   สํานักวงศ ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา             กรรมการ 
    3. นางรุงอรุณ   อุทัยนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                     กรรมการ 
    4. นายสุติพงษ   ลมลูราช ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                     กรรมการ 
    5. นางสาวอุไร   ทองด ี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา             กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาที่   1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
  2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
  3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ  
  5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
3.  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 

  1. นายทองสิทธิ์    กิติราช ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา            ประธานกรรมการ 
  2. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  3. นายโยธิน   ธีระนันท ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                      กรรมการ 
  4. นายภัทราวุธ   เวทยวีระพงศ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                      กรรมการ 
  5. นางสาวอมรรัตน   จุมพล ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  6. นางธิดารัตน   สุขใจ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการ 
  7. นายชัยนันท   คําหลาย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  8. นางสาวสุธารัตน   อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  9. นายอาทิตย         อายุโย                       ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                               กรรมการ 
 10. นายวัฒนา          กุดนอก                     นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                              กรรมการ 
 11. นายวีรพงศ         ตะโกนอก                  นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                              กรรมการ 
 12. นางสาวศุภธิดา   แสงโทโพธิ ์ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที 1.  รับ Username/Password  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครผููฝกสอนกับคณะกรรมการ 
      กองเลขานุการ 
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 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

   4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขัน 
             เสร็จสิ้น โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
         5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ 
             ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 
         6. จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
         7. จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรติบัตร 
         8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

    4.1  คณะกรรมการฝายประสานงาน  ประกอบดวย 

 1. นางพัชรินทร   สุขสรอย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา         ประธานกรรมการ 
 2. นายเกรียงไกร   รักษาวงษ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          กรรมการ 
 3. นางบังอร   เวทยวีระพงศ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                   กรรมการ 
 4. นางประครอง   สอนกลุภักด ี ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                   กรรมการ 
 5. นางไพฑูรย   วงษใหญ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          กรรมการ 
 6. นางกาญจนา   พงษศรีหดลุชัย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ 
 7. นางพรรณวดี   ทัศนภักดิ ์ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ 
 8. นางอารยา   จันทวน ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ 
 9. นายถวิล   ศรีโปฏก ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ 
 
มีหนาที่  1. รับลงทะเบียน รายงานตัวนักเรียน ครผููฝกสอนและคณะกรรมการดําเนินงาน 
  2. สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันที่สถานที่แขงขัน  
           3. ตรวจสอบขอมูล ผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  
  4. ประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดมอบเกียรตบิัตร  

     4.2  คณะกรรมการฝายอาหารและปฏิคม  ประกอบดวย 

 1. นางจรรยา   แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          ประธานกรรมการ 
 2. นางศิริรัตน   เจือสกลุ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
          3. นางสายหยุด          กลาหาญ                    ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
 4. นางจิราพร   โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ 
 5. นางรุจริา   ยศวงษ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ
   
 มีหนาที่  จัดเตรียมน้ําดื่ม อาหารวาง อาหารกลางวัน บริการคณะกรรมการดําเนินงานตามความเหมาะสม 
    
   4.3 คณะกรรมการฝายการเงิน  ประกอบดวย 

  1. นางนงนุช   พรมมาแข ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          ประธานกรรมการ 
  2. นายสุภาพร   อวนสาเล ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา            กรรมการ 
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มีหนาที่   ควบคุม จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย ใหเปนไปตาม ระเบียบของทางราชการ 

  ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ปฏิบัตหินาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
                        สั่ง   ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 

            

                                        (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 
                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 


