
                                                            
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                                                ที่   476 /2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  -------------------------------- 

  ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา  2556  ในระหวาง
วันที่  29-30  ตุลาคม 2556    โดยกําหนดจัดงาน  5  จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียน   
แกนนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนขามแกนนคร  นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม   และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 
อยางมีประสิทธิภาพ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ณ  
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  ดังตอไปนี ้

 (1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

1.  นายธํารง  ชื่นนิรันดร    ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
2.  นายวิทยา  รอยดี         ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน                 รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมควร ไกรพน   ผูอํานวยการโรงเรียนภผูามาน                       กรรมการ 
4   นายนิพล เทศนอย   ผูอํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา                   กรรมการ                  
5.  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผูอํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                      กรรมการ 
6.  นายสุรสิทธิ์  บุญครอง   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร                      กรรมการ 
7.  นางสุดสวาท  ประไพเพชร  ผูอํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน                      กรรมการ 
8.  นางสาวสุกัญญา  มูลสัน  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน                      กรรมการ 
9.  นางจินตนา  คงอานนท  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25                      กรรมการ 
10. นายพิทักษ  เอ็นดู       ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม                      กรรมการ 
11. นางพัชรินทร  ไชยสมบัต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา                       กรรมการ 
12. นายสันติ  พรมขันธ   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาไกศึกษา                      กรรมการ 
13. นายสมเดช  สอนถม   รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุกัญญา  สมรือแสน  เลขานุการศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนชุมแพศึกษา  
15. นางสาววรีพร  ชาติชนะ  ผูจัดการศูนยพัฒนาการเรียนการสอน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ    
     ภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมแพศึกษา  
      
มีหนาที่        1.  อํานวยการใหการสนบัสนุน สงเสรมิ การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
        2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามทีเ่ห็นสมควร 
        3.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย          
         4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
                 5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 

        6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
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          7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 

8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
9.  สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม  สงกองเลขานกุารภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 

 (2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน      ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )  

      ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางรัชนี  โพธิกุล                 ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา             ประธานกรรมการ 
2. น.ส.วิรญา  จันทรหางหวา    ครูโรงเรียนพล                                     กรรมการ 
3. Mr.Graham Bray   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                      กรรมการ 
4. น.ส.จันทรนภา  ชาธรรมา  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                         กรรมการ 
5. น.ส.สุวารี  ดีดิลก   ครูโรงเรียนบานไผ     กรรมการและเลขานุการ  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสาวรัมภลดาวัณย  เพชรล้ํา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา            ประธานกรรมการ 
2. นางมยุเรศ  บรรพโคตร  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการ 
3. นายกาวผานเมฆ  นวภาสกร    ครูโรงเรียนพล                       กรรมการ 
4. Dr Zsolt Mike      ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                         กรรมการ 
5. นางอินทุกานต  พรหมเมตตา  ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการและเลขานุการ 

2.2 กจิกรรมการแขงขัน Spelling Bee 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 
1. นางจิตติมา เปลรินทร   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          ประธานกรรมการ 
2. นางอรทัย  กสิวัฒน   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา            กรรมการ  
3. นางนภารัตน  จันทรไพรินทร  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 
4. Mr.Chia Alando   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                         กรรมการ 
5. นายเดชสิทธิ์  นาคะวัจนะ       ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายวิรัช พิมพา    ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. วาที่ รอยตรีหญิงกรรณกิา  วงศกันยา ครูโรงเรียนบานไผ                     กรรมการ 
3. นางพนิดา  สินโพธิ ์   ครูโรงเรียนพล                      กรรมการ 
4. Mr. Vewessee Jude  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                     กรรมการ 
5. น.ส.นิภาพร  สายประดิษฐ  ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ 

2.3 กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน ( Story Telling) 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 
1. นางประสพ แสงสทุธ ิ  ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหอมจันทร  เจริญอินทร ครูโรงเรียนเปอยนอยศึกษา                    กรรมการ 
3. นางเกศราภรณ  ประเสรฐิไทย  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                    กรรมการ 
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4. Miss Malisa Roberts  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการ 
5. นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6 ประกอบดวย 

1. นางสุภา  มนูญศักดิ ์         ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        ประธานกรรมการ 
2. นายถนอม  กองเสนา            ครูโรงเรียนกูทองพิทยาลัย                   กรรมการ 
3. Mr. Sonny Janes Adenir  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                            กรรมการ 
4. นางยุภานิตย  สังขทอง  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                      กรรมการ 
5. นางพัฒนากร  ศรีโปฎก  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                      กรรมการและเลขานุการ 
                                                         

2.4 กิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางสาวนิตยา  เสนาคํา  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        ประธานกรรมการ 
2. Miss Selina  Uango     ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการ 
3. นางศิริยา  ตระกูลส ุ   ครูโรงเรียนดงมันพทิยาคม                กรรมการ  
4. นายสวัสดิ์  ศรีชมชื่น   ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                    กรรมการ 
5. นางกมลลักษณ  ไปวันเสาร  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางอาภรณ  ศรีวรสาร   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
2. นางนิตยา  ขันทะวงษ   ครูโรงเรียนบานไผ                 กรรมการ 
3. นายรวิพล  อุนลอย   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                กรรมการ 
4. Mr.Terry  Morgan   ครูโรงเรียนชุมแพศกึษา                 กรรมการ 
5. นางรสกร  เหลาลาภะ  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
                                                         

2.5 กิจกรรมการแขงขัน Skit 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางณัชชารีย  จิตวัฒนาชยานนท ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา       ประธานกรรมการ 
2. Mr.Graham  Westcott        ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
3. Mr. Chaster Acain   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                 กรรมการ 
4. นางสมจิตร ขําเดช   ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                 กรรมการ 
5. นางจุไรวรรณ  เคนโยธา  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสาววรรณพร  ศรีม ี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. Mr. Harley Kaiher Katterns  ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
3. Mr.Graig   Edmonds  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย               กรรมการ 
4. นายกิตติวุฒิ  เผาบานฝาง  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                         กรรมการ 
5. นางสาวรุงตะวัน  สังฆทิพย  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
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2.6 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาจีน 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางสาวปราณี  ชุมจิตต   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. Miss  Huang  fang  ju      ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                      กรรมการ 
3. Mr. Wang             ครูโรงเรียนขามแกนนคร                       กรรมการ 
4. Miss  Liu  mei  ling   ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา                          กรรมการ 
5. นางสาวพัชรีภรณ  พันโน  ครูโรงเรียนบานไผ      กรรมการและเลขานุการ 
                                                       

              ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายพิทักษ  ประสิทธิ์นอก               ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร   ประธานกรรมการ 
2. Mr.  Xin  liu            ครูโรงเรียนนครขอนแกน                       กรรมการ 
3. Mr.   Bi  guo  liu            ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
4. Miss Liu  qi  qi   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                       กรรมการ 
5.  นางสาวพสัตาภรณ  สวรรคพร  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

2.7 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาญ่ีปุน 

ชุดที่ 1-2 ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 ประกอบดวย 

1. นางสาวมาฆพร กานพล ู  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.วรรษมน พืชผักหวาน                ครูโรงเรียนบานไผ                                         กรรมการ 
3. นางสาวภาวิณี บุตรด ี  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการและเลขานุการ  

       
2.8 กิจกรรมการแขงขันพดูภาษาฝรั่งเศส   

 ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางจินตนา  โยวฑิตย    ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย           ประธานกรรมการ 
2. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่ม   ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                      กรรมการ 
3. นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตนกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

2.9 กิจกรรมการแขงขัน ASEAN Quiz 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางปณัสนันธ  กิติติชัยเดชอนนันต ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นางอักษรศรี  ชาติศรี   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
3. นายไสว  จันทนผา   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม            กรรมการ 
4. Mr Elgin Mendoza   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา            กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ  เพียรชัย  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา       กรรมการและเลขานุการ  

       
                                            /ชุดที่ 2  ระดับชั้น ม.4- 6  ………….. 
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 ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสาววนิดา   จิตโคกรวด   ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    ประธานกรรมการ 
2. Mr. Kieran Muelaner     ครูโรงเรียนบานไผ                               กรรมการ 
3. นางมลฤด ี บุญเกาะ   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม            กรรมการ 
4. นางพัชรินทร  มาตยภูธร  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา        กรรมการ 
5. นางพิมพพร  อุนผาง   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 
                                                         

มีหนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
 2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
 (3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

1.  นางนพวรรณ  นันตา    ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
 2.  นางสถาวรัตน เจรญิสวาง  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    รองประธานกรรมการ 

3.  นางนพมาศ ประภา   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ  
4.  นางสาวคนิษฐา ระโหฐาน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการ 
6.  นางสาวขนิษฐา  นาคนชม  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการ 
7. นางปรียา  แสงศร ี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวกาญจนา  ใกลกลาง  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่  
 1.  รับ Username/Pasword  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรยีนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการกองเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

6. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทหีลังการแขงขันสร็จสิ้น   
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน 2556 

 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ 
     ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
 6. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกจิกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

(4)  คณะกรรมการฝายประสานงาน 
1. นางสุกญัญา  สมรือแสน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นายเนรมิต จมุพลพงษ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุเรศ บรรพโคตร  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
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4. นายกาวผานเมฆ  นวภาสกร ครูโรงเรียนพล                     กรรมการ 
5. นางสาวพิกลุ  สุขสงคราม  ครูโรงเรียนบานไผ                    กรรมการ 
6. นางจิราภรณ  ชาดี  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
7. นางสุนทรทิพย  เชิดจอหอ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
8. นางวิศนี  มิเถาวัลย  ครูโรงเรียนพล                              กรรมการ 
9. นางอินทุกานต พรหมเมตตา ครูโรงเรียนบานไผ                             กรรมการ 
10. นางโฉมฉาย เพชรผล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                        กรรมการ 
11. นางสาวธนัฐฎา เหมม ี  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                             กรรมการ 
12. นางสาววรีพร  ชาติชนะ  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                       กรรมการและเลขานุการ 
13. นางอรทัย  กสิวัฒน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. กํากับ และ ดูแลการประกวดแขงขันกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหดําเนินการแขงขันเปนไป

ตามตารางทีก่ําหนดไว 
2. จัดเตรียมเอกสาร บัญชลีงเวลา รับรายงานตัวนักเรียนทีเ่ขาประกวดแขงขันแตละกิจกรรม 
3. อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันในแตละกิจกรรม 
4. ประสานและรับรายงานผลการประกวดแชงขันแตละกิจกรรม รายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบและ

สงผลการแขงขันใหคณะกรรมการฝายจัดทําเกียรติบัตร 
5. คณะกรรมการฝายสถานที ่

1. นายบุญแทน  ปราบ ณ ศักดิ ์ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        ประธานกรรมการ 
2. นายเถลิงศักดิ์  ยุบล  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   รองประธานกรรมการ 
3. นายฐานันดร  บุตรพรม ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
4. นางยุภานิตย  สังขทอง    ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                   กรรมการ 
5. นางมยุเรศ  บรรพโคตร ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวรเทพ  หาจันดา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. จัดเตรียมสถานที่และปายกิจกรรมในการประกวดแขงขันใหเหมาะสมแตละกจิกรรม 
2. อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม 

(5) คณะกรรมการฝายสวัสดิการ – ปฎิคม – พยาบาล 

1. นางประภาพันธ  โพธิรุกข  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวขนิษฐา  โสระธิวา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
3. นางสิริยา  นามสงา   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
4. นางสาวสุวัลยา  เทศนอย  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
5. นางกมลรัตน  เยาวพันธ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 
6. นางปารณีย  สุทธิประภา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 
7. นางพรทพิา  นอยด ี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                 กรรมการ 
8. นางเกสร  หาจันดา   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                 กรรมการ 
9. นางพรรณรัตน  ชัยชนะสมบัต ิ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ  
10. นางสุมาลี กองเกิด   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 
11. นางศรีสุดา  งามสุทธ ิ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
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12. นางฉวีวรรณ ใจคง   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
13. นางอนงค พระคุณ   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
14. นางกมลทิพย  โพธ์ิจันทร  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดืม่ และอาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการใหเพียงพอและดแูล ตอนรับคณะครู นักเรียน 

และบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 
2. จัดเตรียมเวชภัณฑสําหรับนกัเรียนทีเ่จบ็ปวย 
3. อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ  บุคลากร หมายเลข 3 – 8 ปฏิบัติหนาที่ฝายสวสัดิการ และปฏิคม  
     บุคลากร หมายเลข 9 –12 ปฏิบัติหนาที่ฝายพยาบาล 
 

(6) คณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ 

1. นางสาวรัมภลดาวัณย เพชรล้ํา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา        ประธานกรรมการ 
2. นางอังคณา รัตนเพชร ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   รองประธานกรรมการ 
3. นางรัชดาพร  จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา         กรรมการ 
4. นางสุดารัตน ศักดิ์คําดวง ครูโรงเรยีนจตรุมิตรวิทยาคาร                 กรรมการ 
5. นางรัชนี  โพธิกุล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการและเลขานุการ  
6. นางพรพมิล  บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. กํากับพิธีการในการประกวดแขงขันกิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และเปนพิธีกร 

ประชาสมัพันธการดําเนินการแขงขันใหเปนไปตามตารางทีก่ําหนด 
2. อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม 

(7) คณะกรรมการฝายประเมินผล – บันทึกภาพกิจกรรม 

1. นางพิมพพร  อุนผาง  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นายรวิพล  อุนลอย  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    รองประธานกรรมการ 
3. นางภัชราภรณ  คํ่าคูณ  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
4. นางสาววิรังรอง  ทองวเิศษ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
5. นางสุดศิริ  ศิริคุณ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการ 
6. นางศิริวัฒนา ตอน ี  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการ 
7. นางพิตตินันท ศรีธนธรณ  ครูโรงเรียนนาจานศึกษา          กรรมการ 
8. นางสาวศศิธร แพงบุดด ี  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
9. นางจตุพร  จิตมาตย  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสุภาภรณ  เลอยุกต  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. จัดทําเครื่องมือเกบ็ขอมลู วิเคราะห ประเมินผลการประกวดและจัดแขงขันกจิกรรม 
2. บันทึกภาพกจิกรรม สรปุผลการประเมินและจัดทํารายผลการดําเนินงาน 

 
    /8. คณะกรรมการฝายการเงิน 
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     (8) คณะกรรมการฝายการเงิน 

  1.  นางปรานี มณกีานนท   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา         ประธานกรรมการ 
  2.  นางศศมน  มะปราง   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวรัตนาภรณ พลธรรม  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
  4.   นางสาวมลฤดี  มีโนนทอง  พนักงานราชการโรงเรียนชุมแพศึกษา        กรรมการ 
  5.  นางสาวจรรยา  พรมนิล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
  6.  นางสาวปราณี  ชุมจิตต  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
  7.  นายสนอง  สมเทศน   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
  8.  นางณัฏฐิยาภรณ  เทศนอย       ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
                                           สั่ง   ณ   วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.  2556 

             
                                                                       (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 25  


