
                                                       
 
                                    คําสั่งสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
                                                         ที่  418 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2557 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 

  -------------------------------- 
 ตามทีส่ํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 64   ปการศึกษา 
2557 ระหวางวันที่  14 – 15  ตุลาคม  2557  โดยกําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน  6 จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน 
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนขามแกนนคร  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย และโรงเรียน              
เทพศิรินทร ขอนแกน นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว             
อยาง มีประสทิธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 
ดังตอไปนี ้

1.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)       
(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

1.  นายวทัญู    ภูชาดา ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา          ประธานกรรมการ 
2.  นายบวร   ใจปา ผูอํานวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู    รองประธานกรรมการ 
3   นายมนูญ ถาวรรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม   .            รองประธานกรรมการ 
4.  นายคมสันต   ชุมอภัย  ผูอํานวยการโรงเรียนดงมันพทิยาคม                    กรรมการ 
5.  นายธนชัย   ศรีโพธิ์ชัย ผูอํานวยการโรงเรียนดงบงัวิทยายน                                 กรรมการ             
6.  ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม                  กรรมการ 
7.  ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก                    กรรมการ 
8.  ผูอํานวยการโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม                    กรรมการ 
9.  นายอํามาตย นิรันดรกลู รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร         กรรมการ 
10.  นายพัฒนพงศ  ศรีวะรมย ครูชวยปฏิบัติงาน สพม.25                    กรรมการ 
11. นายอิสระ       เวียงสมุทร         รองผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
12. นายทองสิทธิ์   กิติราช             เลขานุการศูนย ฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นางไสว    ภักด์ิศรีแพง       ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นายเผา    พันธโคตร          ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นายอลงกรณ  บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาที่         1.  อํานวยการใหการสนบัสนุน สงเสรมิ การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
          2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามทีเ่ห็นสมควร 
          3.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย               
           4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 

5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
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6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  
9.  สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม  สงกองเลขานกุารภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 

(2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  ประกอบดวย 

    2.1  การสรางการตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation)  ระดบัชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย            

 1. นายวีรชน   แสงศรเีรือง ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2. นางสุนันทา    ดีมาก                      ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม               กรรมการ 
 3. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต   ครูโรงเรียนบานไผ                         กรรมการ 
          4. นางสาวอิสราภรณ   พรเพง็ ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม                        กรรมการ 
          5. นางธิดารัตน   ใจสุข                    ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

 2.2  การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย 

 1. นายชัยยศ      พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน              ประธานกรรมการ 
 2. นางปริยากร   ศรีวงษา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                 กรรมการ 
 3. นายสุริยา  งามเจรญิ ครูโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก               กรรมการ 
 4. นางเอ็มอร    บําขุนทด ครูโรงเรียนนาจานศึกษา               กรรมการ 
 5. นายสมศักดิ์    แกนณรงค ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการและเลขานุการ 

 2.3  การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย 

 1. นายอํานาจ   พรหมใจรักษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     ประธานกรรมการ 
  2. นายนวพล  สีดามล ครูโรงเรียนบานไผ                          กรรมการ 
 3. นายบุญนํา            อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา                       กรรมการ          
  4. นายสุระ   นอยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม     กรรมการ 
 5. นายจักรพงษ   อามาตยสมบัต ิ          ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 

 2.4  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย 

1. นายกฤติเดช         จันทรเพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร               ประธานกรรมการ 
 2. นายบุญจันทร กานอินทร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                         กรรมการ             
 3. นางพรนิภา สุริยันต ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร                          กรรมการ 
 4. นางสาวอุไร          ทองด ี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                                 กรรมการ 
 5. นายภัทราวุธ          เวทยวีระพงศ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 

 2.5  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย 

 1. นายเชิดเกียรติ   พูนพิพัฒน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                ประธานกรรมการ 
    2. นายเอกอนันต   บุดดาดวง ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม                          กรรมการ 
    3. นางพชิรารัชต   ศิริปุณยนันท ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม                กรรมการ 

 4. นางมัณฑนา         เสาหลอน ครูโรงเรียนบานไผ                                    กรรมการ 
       5. นางกาญจนา         ทวนวิเศษกุล ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
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 2.6   การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ระดับชัน้ ม.1 – ม.3  ประกอบดวย 
ชุดที่ 1 

 1. นายทัพเทพ คงวิเชียร ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 ประธานกรรมการ  
 2. นางสาวกฤษติยากร  บุญสอน              ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                             กรรมการ 
 3. นางสาววิมลมณ ี  ไสบาล ครูโรงเรียนเปอยนอยศึกษา                      กรรมการ 
 4. นางสาวปรียานันท   อัครวงศ ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                      กรรมการ 
        5. นางสาวธีมาพร   วันละคํา ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
 ชุดที่ 2 
    1. นางลักษเดือน   สนทอง               ครูโรงเรียนขามแกนนคร                     ประธานกรรมการ 
 3. นายประเวส นามสีฐาน ครูโรงเรียนฝางวิทยายน              กรรมการ 
  3. นางสาวคําปน        พุทสะทาน            ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                           กรรมการ 
 4. นางณัฐภัสสร   เพชรธนกุล ครูโรงเรียนยางคําพิทยาคม                      กรรมการ 
 5. นางสาวศุภธิดา   แสงโทโพธิ ์ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการและเลขานุการ 
 ชุดที่ 3 
 1. นายวิชาญ   โพธิน์อก               ครูโรงเรียนบานไผ              ประธานกรรมการ  
 2. นางลภัสสรณ   สิงหเทพ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา                           กรรมการ 
 3. นางวิลาสินี   โพธิ์นิล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน    กรรมการ 
 4. นางสาวอรพรรณ   อาจใจ ครูโรงเรียนดงมันพทิยาคม                       กรรมการ 
 5. นางนิภาพร   พินิจมนตร ี ครูโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 

 2.7  การสราง Webpage ประเภท CMS  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย         

 1. นายวีระพล   เจริญชนม             ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 
 2. นางสุธนาพรรณ   ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                           กรรมการ 
 3. นายพรพนา   พาโคกทม ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม                      กรรมการ 
 4. นายวิทยากร ยาสิงหทอง ครูโรงเรียนฝางวิทยายน    กรรมการ 
 5. นางสาวจันทรจริา    สนิทชน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการฯกรรมการและเลขานุการ 

 2.8  การสราง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย 

  1. นายอาคม   ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                        ประธานกรรมการ 
 2. นายสาคร   ชํานาญพล ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม             กรรมการ 
          3. นางกัญญาพร จันทรโสภณ          ครูโรงเรียนขามแกนนคร                        กรรมการ 
  4. นางสาวพัชราภรณ   เพิ่มยินด ี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน 
 5. นางนิตยา   ปานมีศร ี              ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล    กรรมการและเลขานุการ 

 2.9  การสราง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย 

 1. นายชัยพฤกษ   แกวหยอง ครูโรงเรียนบานไผ                            ประธานกรรมการ 
   2. นายปฐฏิพนธ     นนทะโคตร           ครูโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม                      กรรมการ 
        3. นายขวัญชัย   บําขุนทด    ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม                       กรรมการ    
  4. นายพีรวิชญ   สมอนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา              กรรมการ 
          5. นายโยธิน              ธีระนันท              ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                กรรมการและเลขานกุาร 
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 2.10  การสราง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย 

 1. นายชาตรี   ขุนภักด ี              ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                      ประธานกรรมการ 
      2. นายนัฐกร   สีใส ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                              กรรมการ 
  3. นางกัลยา   แกววิเชียร            ครูโรงเรียนทานางแนววิทยายน                      กรรมการ 
 4. นางแกวตา   เสมอหนา ครูโรงเรียนพล                                            กรรมการ 
 5. นางสาวศรัญญา    แกวหาญ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

 2.11  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร  ระดับชัน้ ม.4 – ม.6  ประกอบดวย 

 1. นายสุรพงศ   เรืองวงศวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    ประธานกรรมการ 
           2. นางสมปรารถนา   จันทรประทัด         ครูโรงเรียนบานไผพิทยาคม                      กรรมการ 
 3. นายกิตติพงษ   จรัญศริิไพศาล      ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                         กรรมการ 
  4. นางทัศนีย   วงศนรา ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                        กรรมการ 
 5. นางสาวอมรรัตน   จุมพล ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 2.12   การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย  

 1. นายวัชรศักดิ์         มนูประเสริฐ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                        ประธานกรรมการ 
 2. นายสุติพงษ   อมูลราช ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                      กรรมการ 
  3. นางสาวอินธิรา   ดํารงกลุ               ครูโรงเรียนหนองเรอืวิทยา                      กรรมการ 
      4. นางสาวมณีรัตน     อินทรา  ครูโรงเรียนมวงหวานพฒันศึกษา                      กรรมการ 
  5. นางสาวกาญจนา   จรัญศริิไพศาล        ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร        กรรมการและเลขานุการ 

 2.13   การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย  

          1. นายคเชนทร   กองพลิา              ครูโรงเรียนฝางวิทยายน              ประธานกรรมการ 
  2. นางอนงครัตน   วิริยสถิตยกุล        ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             กรรมการ 
           3. นางรัตนสุดา   สิงหันต              ครูโครงเรียนโนนศิลาวิทยาคม                      กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาวดี   ดรชัย                  ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                      กรรมการ 
 5. นายนพคุณ   สืบเลย               ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

 2.14  การตัดตอภาพยนตร  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย  

ชุดที่ 1 
      1. นายวินัย   ปานเนาว ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา            ประธานกรรมการ 
  2. นายพัฒนพงศ         ศรีวะรมย           ครูโรงเรียนขามแกนนคร                      กรรมการ 
  3. นายอนุพงศ   แกวหาวงษ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา            กรรมการ 
      4. นางสาวอรดี   จอมบุตร ครูโรงเรียนบึงไทรพทิยาคม            กรรมการ 
  5. นายชัยนันท   คําหลาย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2 
  1. นายสวทีศักดิ์   สํานักวงศ ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ 
      2. นางสาวชญานิทิพย  บุญลบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                       กรรมการ 
  3. นางสาวนันทนา   สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน            กรรมการ 
  4. นางสาวพัชราภรณ รูปต่ํา                ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา            กรรมการ 
 5. นายชินกรณ   หงษสนทิ ครูโรงเรียนกูทองพิทยาลัย    กรรมการ 
 6. นายสิริธัญญ        ประสุนิงค ครูโรงเรยีนบัวใหญพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
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ชุดที่ 3 

 1. นายสมประสงค   มูลมณ ี ครูโรงเรียนบานไผ              ประธานกรรมการ 
 2. นางชมัยพร   โคตรโยธา ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                      กรรมการ 
 3. นายสุรชาติ   สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                               กรรมการ 
 4. นายสุรชาต ิ        ประวะโท  ครูโรงเรียนดงบงัวิทยายน                                กรรมการ           
 5. นายเสกสรรค         สุวรรณสุข  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          กรรมการและเลขานุการ 

 2.15  การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ประกอบดวย  

 1. นายอลงกรณ  บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา   สีแกวสิ่ว  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน              กรรมการ 
3. นายธีระ   ไสโม  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                กรรมการ 
4. นายเชิด   ชารีผล  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 
5. นายกิตติศักดิ์   ทิพบุญช ู อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 
6. นางสาวสุมามาลย  ทะวาป  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 

  7. นายเรืองสิทธิ ์          นามกอง  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

 2.16  การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ประกอบดวย  

 1. นายอลงกรณ  บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร       ประธานกรรมการ  
2. นางเพ็ญนภา   สีแกวสิ่ว  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน              กรรมการ 
3. นายธีระ   ไสโม  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                 กรรมการ 
4. นายเชิด   ชารีผล  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 
5. นายกิตติศักดิ์   ทิพบุญช ู อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 
6. นางสาวสุมามาลย  ทะวาป  อาจารยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน       กรรมการ 

  7. นายโยธิน  ธีระนันท  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา         กรรมการและเลขานุการ  

2.17  เรียนรวม - การวาดภาพดวยโปรแกรม Paint  ระดับชั้น ม.1 – ม.6  ประกอบดวย  

 1. นางจุฬาพร   ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           ประธานกรรมการ 
 2. นางรพิรัตน   สมอนา ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร                   กรรมการ 
  3. นายวชิระ             ศิริสุนทร              ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษาฯ                    กรรมการ 
 4. นางสาวกรรณิการ   ทองยศ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                               กรรมการ 
 5. นายวิทยากร ยาสิงหทอง ครูโรงเรียนฝางวิทยายน            กรรมการ 
 6. นางรุงอรุณ   อุทัยนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  

         1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 

 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
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 (3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

  1. นายทองสิทธิ์    กิติราช ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา            ประธานกรรมการ 
  2. นายภัทราวุธ   เวทยวีระพงศ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                      กรรมการ 
  3. นางสาวสุธารัตน   อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  4. นายชัยนนัท   คําหลาย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  5. นายโยธิน   ธีระนันท ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                      กรรมการ 
  6. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  7. นางสาวอมรรัตน   จุมพล ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
  8. นางธิดารัตน   ใจสุข ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการ 
  9. นายอาทิตย         อายุโย                       เจาหนาที ่ICTโรงเรียนน้ําพองศึกษา              กรรมการ 
 10. นายธีรศักดิ์ มุลทา                      นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                          กรรมการ 
 11. นางสาวมณฑกานต ภักดีศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                           กรรมการ 
 12. นายวัชรพล เที่ยงปา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                           กรรมการ 
 13. นายลิลักษณพงษ  ชัยพรมเขียว นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                           กรรมการ 
 14. นางสาวศุภธิดา   แสงโทโพธิ ์ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ 1.  รับ Username/Pasword  สําหรบัการลงทะเบียนการใชโปรแกรมกบัคณะกรรมการเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
 4.  รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขัน 
                 เสร็จสิ้น โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่  15 ตุลาคม  2557 
 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการ 
                  เลขานุการทราบ  ภายในวันที่ 16  ตุลาคม  2557 
 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครผููฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรตบิัตร 
  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 
 (4)  คณะกรรมการฝายจัดสถานที่แขงขัน  ประกอบดวย 
  1. นายเผา พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร            ประธานกรรมการ 
 2. นายเกรียงไกร   รักษาวงศ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา              กรรมการ 
 3. นายสุดิงษ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยณวัตร   กรรมการ 
 4. นางอารยา   จันทวน ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 
 5. นางไพฑูรย   วงษใหญ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา            กรรมการ 
 6. นางกาญจนา   พงษศรีหดลุชัย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา            กรรมการ 
 7. นางบังอร   เวทยวีระพงศ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 
 8. นางพัชรินทร   สุขสรอย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 
 9. นางประครอง   สอนกลุภักด ี ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 

10. นายอาทิตย          อายุโย                       เจาหนาทีI่CTโรงเรียนน้ําพองศึกษา              กรรมการ 
11. นายธีรศักดิ ์ มุลทา                      นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
12. นางสาวมณฑกานต ภักดีศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
13. นายวัชรพล เที่ยงปา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
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14. นายลิลักษณพงษ  ชัยพรมเขียว นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
15. นางสาวปริตา  ดวงงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
16. นางสาวมนฤทัย  นามศร ี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
17. นางสาวปทมา  นามแสงผา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 
18. นายดิษฐพงษ  ดอนหมื่นศร ี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ                         กรรมการ 

 19. นางสาวสุธารัตน อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรยีนน้ําพองศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 20. นายอลงกรณ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 21. นายกฤติเดช จันทรเพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงทักษะ/หองเกบ็ตัวผูเขาแขงขันในบางทักษะ 
 2. จัดทําผังสถานที่ที่ใชแขงขันทกัษะ 
 3. จัดทําปายช่ือทักษะที่แขงขันในหองแขงขัน 

 4. จัดสถานที่รบัรายงานตัวของผูเขาแขงขัน 
  5. รับลงทะเบียน รายงานตัวนักเรียน ครูผูฝกสอนและคณะกรรมการดําเนินงาน 
   6. สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันที่สถานที่แขงขัน  
            7. ตรวจสอบขอมลู ผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  
   8. ประสานงานกบัคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดมอบเกียรติบัตร  

(5)  คณะกรรมการฝายปฎิคม  ประกอบดวย 

 1. นางจรรยา   แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          ประธานกรรมการ 
 2. นางศิริรัตน   เจือสกลุ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
           3. นางสายหยุด          กลาหาญ                    ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 

4. นางรุจริา   ยศวงษ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ  
5. นางพัชรินทร   สุขสรอย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที่  จัดหาน้ําด่ืม  อาหารวาง/อาหารกลางวันของคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
            และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  และคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมทัง้  2  วัน  ตามความเหมาะสม    

 (6) คณะกรรมการฝายการเงิน  ประกอบดวย 

  1. นางนงนุช   พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา ประธานกรรมการ 
  2. นางสุภาพร   อวนสาเล ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ 
   3. นางสาวแววธิดา เกตุดาว ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการ  

มีหนาที่  ควบคุม  จัดทําบัญชีรายรบั  รายจาย  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ                                                                                  

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                          สั่ง   ณ    วันที่   28  กันยายน   พ.ศ.  2557 

         
                                                                         (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 


