
                                                              
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                                                ที่   419  /2557 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2557 

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

  ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา  2557  ในระหวาง
วันที่  14-15  ตุลาคม 2557    โดยกําหนดจัดงาน  6  จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียน 
แกนนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขามแกนนคร และโรงเรียนเทพศิรินทร  นัน้ 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม  และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อยาง
มีประสิทธิภาพ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ณ  
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  ดังตอไปนี ้

 (1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

1.  นายธํารง  ชื่นนิรันดร    ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
2.  นายวิทยา  รอยดี         ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน                 รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมควร ไกรพน   ผูอํานวยการโรงเรียนภูผามาน                       กรรมการ 
4. นายนิพล นิราศสูงเนิน   ผูอํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา                   กรรมการ                  
5.  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผูอํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                      กรรมการ 
6.  นายสุรสิทธิ์  บุญครอง   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร                      กรรมการ 
7.  นางสุดสวาท  ประไพเพชร  ผูอํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน                      กรรมการ 
8.  นางสายสมร  ศักดิ์คําดวง  ผูอํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน                      กรรมการ 
9.  นางพัชรี  แทงทอง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25                      กรรมการ 
10. นายพิทักษ  เอ็นดู       ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม                      กรรมการ 
11. นางพัชรินทร  ไชยสมบัต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา                       กรรมการ 
12. นายสันติ  พรมขันธ   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาไกศึกษา                      กรรมการ 
13. นางสาวิตร ี ซาตา   รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
14. นายไอรดีน  แสนขวา   รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
15. นายวรวุธ  ดาวงษา   รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
16. นายกฤษฎาพันธ  พงษบริบรูณ รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
17. นายสมเดช  สอนถม   รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสุกัญญา  สมรือแสน  เลขานุการศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

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

        6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
        7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 

                 8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                 9.  สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกิจกรรม  สงคณะกรรมการฝายเลขานุการภายในวันที่16 ตุลาคม 2557                        

 (2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน      ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมการแขงขันพดูภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )  

      ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางอินทุกานต  พรหมเมตตา             ครูโรงเรียนบานไผ             ประธานกรรมการ 
2. นางอังคณา  รัตนเพชร    ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                             กรรมการ 
3. Mr.David  Medougal  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                      กรรมการ 
4. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                         กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ  ทองแยม  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ 
6. นางรัชนี  โพธิกุล   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและเลขานุการ  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสาวรัมภลดาวัณย  เพชรล้ํา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา            ประธานกรรมการ 
2. นายเอกภพ  พันธจันทร  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 
3. นายกาวผานเมฆ  นวภาสกร    ครูโรงเรียนพล                       กรรมการ 
4. Mr.Keith  Hodges      ครูโรงเรียนบานไผ                            กรรมการ 
5. นางถนอมศรี  เหลาหา  ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค           กรรมการ 
6. นางณัฐชยา  เรืองสุวรรณ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                      กรรมการและเลขานุการ 

2.2 กิจกรรมการแขงขัน Spelling Bee 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 
1. นางสถาวรัตน  เจริญสวาง  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          ประธานกรรมการ 
2. นางรัทยาภรณ  คําพิชิต  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา           กรรมการ  
3. นางนิลาวัณย  หมูด ี   ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                     กรรมการ 
4. Mr.Mark Antcliffe   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                         กรรมการ 
5. นางนภารัตน  จันทรไพรินทร       ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายวิรัช พิมพา    ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นางนิภาภรณ  จัตุชัย   ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                    กรรมการ 
3. นางสุพิน  ภูพานเพชร  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                    กรรมการ 
4. Mr. James Ian Carr   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                     กรรมการ 
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5. นางจิตติมา  เปลรินทร  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย           กรรมการ 
6. นางสมวาสนา  ชนเมธีกุล  ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการและเลขานุการ 

2.3 กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน ( Story Telling) 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 
1. นางศิริยา  ตระกูลส ุ   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นายวิชัย  สายเมฆ   ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                    กรรมการ 
3. นายบรรพต  จันทรตาเสือ  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                     กรรมการ 
4. นางสาวมลฤดี  บุญเกาะ  ครูโรงเรียนภูเวยีงวิทยาคม                    กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  โสระธิวา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย           กรรมการ 
6. นางสาวปยนุช  เที่ยงสงค  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6 ประกอบดวย 

1. นางพรพมิล  บุบผาโสภา        ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        ประธานกรรมการ 
2. นางประสพ  แสงสุทธ ิ  ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน                  กรรมการ 
3. นายถนอม  กองเสนา            ครูโรงเรียนกูทองพิทยาลัย                   กรรมการ 

          4. นายกานตพงษ  พงศประภาสรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวทิยา                            กรรมการ 
      5. นางชลธิชา  คําภาบุตร   ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา                     กรรมการ 
      6.  นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                      กรรมการและเลขานุการ                  

                         
2.4 กิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางกัณฑิมา  พาล ี   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. Mr. Munaya Colin Gadinya  ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการ 
3. นางมยุรา มงคลด ี   ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                 กรรมการ  
4. นางสาวจันทรนภา ชาธรรมมา  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา         กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ  ใจคง   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย               กรรมการและเลขานุการ 

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสาวพิกลุ  สุขสงคราม   ครูโรงเรียนบานไผ       ประธานกรรมการ 
2. นางศรีสุดา  งามสุทธ ิ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      กรรมการ 
3. นางรจเรข  เหลาลาภะ   ครูโรงเรียนบานไผ                 กรรมการ 
4. Mr.Marcus Dare   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                กรรมการ 
5. นายรวิพล  อุนลอย   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 
                                                        

2.5 กิจกรรมการแขงขัน Skit 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางมะลิ  วงษอรุณ   ครูโรงเรียนชนบทศึกษา       ประธานกรรมการ 
2. Mr.Chester L Acain          ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                   กรรมการ 
3. นางสาวจิตรา  ปลัดชัย  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร                 กรรมการ 
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4. นายชุมพล  มณีแสน   ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม                กรรมการ 
5. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา   กรรมการดําเนนิงาน 
6. นางญาณินี  พวงมาลัย  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสาวสุดศิริ  ศิริคุณ   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา  โพธ์ิชัยรัตน  ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ชัย                กรรมการ 
3. Mr.Mark  Carrol   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม               กรรมการ 
4. นางสาวรุงตะวัน  สังฆทิพย  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา       กรรมการ  
5. นางสาวชนัญธิดา  ทองหนองกอย ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม            กรรมการดําเนินงาน 
6. นางสาววรรณพร  ศรีม ี  ครูโรงเรยีนชุมแพศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
                                            

2.6 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาจีน 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางสาววิภาดา  ลาปะ   ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2.          ครูสถาบันขงจื่อ                          กรรมการตัดสิน 
3.                ครูสถาบันขงจื่อ                          กรรมการตัดสิน 
4.       ครูสถาบันขงจื่อ                   กรรมการตัดสิน 
5. นางสาวธิดาพร  มูละชิวะ  ครูพิเศษโรงเรียนพล      กรรมการและเลขานุการ 
                                                       

              ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายพิทักษ  ประสิทธิ์นอก               ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร   ประธานกรรมการ 
1.                ครูสถาบันขงจื่อ               กรรมการตัดสิน 
2.                ครูสถาบันขงจื่อ      กรรมการตัดสิน 
3.      ครูสถาบันขงจื่อ               กรรมการตัดสิน 
4. นางสาวปวีณา  สมัครการ  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          กรรมการดําเนินงาน 
6.  นางสาวพสัตาภรณ  สวรรคพร  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

2.7 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาญ่ีปุน 

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

1. นางสาววรรษมน  พืชผักหวาน  ครูโรงเรียนบานไผ   ประธานกรรมการ 
2. นางฉมาพันธ  สําเภาแกว           ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                                  กรรมการ 
3. นาวสาวอุไร  จันทิมา   ครูโรงเรียนบานไผ    กรรมการ 
4. นางสาวภาวิณี บุตรด ี  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการและเลขานุการ  

       
2.8 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาฝรั่งเศส   

 ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม    ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร            ประธานกรรมการ 
2. Miss Dominique  Bouzy   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     กรรมการ 
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3. นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตนกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

2.9 กิจกรรมการแขงขัน ASEAN Quiz 

ชุดที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย 

1. นางนิตยา  ขันทะวงษ  ครูโรงเรียนบานไผ   ประธานกรรมการ 
2. นางธันยกร  พิมพดีด   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
3. นางวรรณา  ดีโนนโพธิ ์  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม            กรรมการ 
4. นางพรทพิา  นอยด ี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา             กรรมการ 
5. นางอนงค  พระคุณ   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   กรรมการ 
6. นางฉวีวรรณ  เพียรชัย  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา       กรรมการและเลขานุการ  

       
 ชุดที่ 2  ระดับชั้น   ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางนิตยา  เสนาคํา    ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    ประธานกรรมการ 
2. นางปณัสนันท  กิตติชัยอนันต   ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                               กรรมการ 
3. นางพนิตพร  อาจหาญ  ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล            กรรมการ 
4. นางอรพินท  สรรเสรญิสุข  ครูโรงเรียนขามแกนนคร        กรรมการ 
5. นางพิมพพร  อุนผาง   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา              กรรมการและเลขานุการ 
                                                         

มีหนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 

 2. เตรียมแบบทดสอบเพื่อใชในการแขงขัน 1 วัน กอนกําหนดการแขงขัน 
 2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
 (3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

1.  นางอรทัย  กสิวัฒน     ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
 2.  นางนพมาศ ประภา   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    รองประธานกรรมการ 

3.  นางพิตตินันท ศรีธนธรณ  ครูโรงเรียนนาจานศึกษา                    กรรมการ  
4.  นางสาวปราณี  ชุมจิตต  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    กรรมการ 
5. นางสาวณัฎฐกฤตา  จุรีมาศทวีกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา           กรรมการ 
6. นางปรียา  แสงศร ี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางสาวกาญจนา  ใกลกลาง  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

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

6. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทหีลังการแขงขันสร็จสิ้น   
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  15 ตุลาคม  2557 

 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการฝายเลขานุการทราบ 
     ภายในวันที่  16  ตุลาคม  2557 
 6. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกจิกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

(4)  คณะกรรมการฝายประสานงาน 
1. นางสุกญัญา  สมรือแสน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นางมยุเรศ  บรรพโคตร  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    รองประธานกรรมการ 
3. นายกาวผานเมฆ  นวภาสกร ครูโรงเรียนพล                     กรรมการ 
4. นางสาวพิกลุ  สุขสงคราม  ครูโรงเรียนบานไผ                    กรรมการ 
5. นางจิราภรณ  ชาดี  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
6. นางสุนทรทิพย  เชิดจอหอ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการ 
7. นางวิศนี  มิเถาวัลย  ครูโรงเรียนพล                              กรรมการ 
8. นางอินทุกานต พรหมเมตตา ครูโรงเรียนบานไผ                             กรรมการ 
9. นางโฉมฉาย เพชรผล  ครูโรงเรียนชุมแพศกึษา                        กรรมการ 
10. นางนพวรรณ  นันตา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                             กรรมการ 
11. นางสาววรีพร  ชาติชนะ  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                       กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวสุดศิริ  ศิริคุณ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    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. นางมยุเรศ  บรรพโคตร ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรี  จันทรา     ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                  กรรมการ 
4. นายแมน  พิมพะสอน  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการ 
5. นายกุศล  ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        กรรมการ 
6. นายเสกสรรค  สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        กรรมการ 
7. นางพรรณรัตน  ชัยชนะสมบัติ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลยั        กรรมการ 
8. นางยุภานิตย  สังขทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา         กรรมการ 
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9. นายเถลิงศักดิ์  ยุบล  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          กรรมการและเลขานุการ 
10. นายวรเทพ  หาจันดา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. จัดเตรียมสถานที่และปายกิจกรรมในการประกวดแขงขันใหเหมาะสมแตละกจิกรรม 
2. อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม 

(6) คณะกรรมการฝายสวัสดิการ – ปฎิคม – พยาบาล 

1. นางอาภรณ  ศรีวรสาร  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
2. นางประภาพันธ  โพธิรุกข  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุวัลยา  เทศนอย  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
4. นางวาริษา  ประเสริฐทรง  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 
5. นางสาวปารณีย  ศรีพระนาม  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 
6. นางสุมาลี กองเกิด   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 
7. นางพรทพิา  นอยด ี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                 กรรมการ 
8. นางสุภาภรณ  เลอยุกต  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา        กรรมการ 
9. นางสาวณัฏฐกฤตา  จุรีมาศทวีกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา        กรรมการ 
10. นางกมลทิพย  โพธ์ิจันทร  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
11. นางณัฏฐิยาภรณ  นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดืม่ และอาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการใหเพียงพอและดูแล ตอนรับคณะครู นักเรียน 

และบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 
2. จัดเตรียมเวชภัณฑสําหรับนกัเรียนทีเ่จบ็ปวย 
3. อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม 

 
(7) คณะกรรมการฝายประชาสมัพนัธ 

1. นางเนาวรัตน  วิลาวรรณ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี  โพธิกุล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3. นางรัชดาพร  จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา         กรรมการ 
4. นางสุดารัตน  ศักดิ์คําดวง ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร         กรรมการและเลขานุการ  
5. นางพรพมิล  บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. กํากับพิธีการในการประกวดแขงขันกิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และเปนพิธีกร 

ประชาสมัพันธการดําเนินการแขงขันใหเปนไปตามตารางทีก่ําหนด 
2. อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความเหมาะสม 

(8) คณะกรรมการฝายประเมินผล – บันทึกภาพกิจกรรม 

1. นางพิมพพร  อุนผาง  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          ประธานกรรมการ 
2. นายรวิพล  อุนลอย  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิรังรอง  ทองวเิศษ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
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4. นางศิริวัฒนา ตอน ี  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการ 
5. นางจตุพร  จิตมาตย  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางรัชดาพร  จันฤาชา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. จัดทําเครื่องมือเกบ็ขอมลู วิเคราะห ประเมินผลการประกวดและจัดแขงขันกจิกรรม 
2. บันทึกภาพกจิกรรม สรปุผลการประเมินและจัดทํารายผลการดําเนินงาน 

 (9) คณะกรรมการฝายการเงิน 

  1.  นางปรานี มณีกานนท   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา         ประธานกรรมการ 
  2.  นางศศมน  มะปราง   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวรัตนาภรณ พลธรรม  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
  4.   นางสาวมลฤดี  มีโนนทอง  พนักงานราชการโรงเรียนชุมแพศึกษา        กรรมการ 
  5.  นางสาวจรรยา  พรมนิล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา          กรรมการ 
  6.  นายสนอง  สมเทศน   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสุภาภรณ  เลอยกุต        ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
                                            

สั่ง   ณ   วันที่ 26  กันยายน   พ.ศ.  255 ึ7 

             
                                                                        (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  


