
 
 
 
 
 

                       ค ำสั่งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัยธมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์ 
              ที่ 08/๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนมหกรรมวิชำกำร สพม.สุรินทร์ ประจ ำปี ๒๕๖๕” 
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

…………….………………………….…… 
 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์และเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์ ก ำหนดจะจัดงำน “มหกรรมวิชำกำร สพม.สุรินทร์ ประจ ำปี ๒๕๖๕”(Saren Soft Power Expo 
๒๐๒๒” ในวันที่  ๒๒ – ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนสุรวิทยำคำร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยมีกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน รำงวัลทรงคุณค่ำ 
สพฐ. (Pre-Obec Awards) นิทรรศกำร Saren Soft Power Expo ๒๐๒๒    กำรน ำเสนอผลงำนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) และงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูโดยศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้ง ๙ ศูนย์  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ส ำคัญตำมโครงกำร อำศัย
อ ำนำจตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องกำรจัดตั้งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจดั
กำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร“สพม.สุรินทร์ประจ ำปี ๒๕๖๕” (Saren Soft 
Power Expo ๒๐๒๒) ของศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ วำงแผน ก ำหนดนโยบำย สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย      

 ๑.๑ นำยส ำเริง  บุญโต     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์   
 ๑.๒ นำงปติมำ  กำญจนำกำศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 
 ๑.๓ นำงสุเนตร  ขวัญด ำ         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 
 ๑.๔ นำยวิเชียร  วำพัดไทย       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 
 ๑.๕ นำงชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๑.๖ นำงสำวชูจิตร ชูทรงเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  
 ๑.๗ นำยเสนอ  ประพันธ์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 ๑.๘ นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
 ๑.๙ นำยสุชำติ  ค ำบุญฐิติสกุล   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  
 ๑.๑๐ นำยวัชรำ  สำมำลย์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๑.๑๑ นำงปฤษณำ  อรรถเวทิน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
 ๑.๑๒ นำงประดิษฐำ ธนรุ่งเรืองทวี ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๑.๑๓ นำยสมศักดิ์  บุญโต   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร ประธำนสหวิทยำเขต ๑  
 ๑.๑๔ นำยสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร ประธำนสหวิทยำเขต ๒  
 ๑.๑๕ นำยแชม  มุ่งดี        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ประธำนสหวิทยำเขต ๓  
 ๑.๑๖ นำยบุญศักดิ์  บุญจูง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประธำนสหวิทยำเขต ๔    
 ๑.๑๗ นำยวิชัย  สำลีงำม         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ ประธำนสหวิทยำเขต ๕ 
 ๑.๑๘ นำยยรรยง วงค์ค ำจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัตนบุรี ประธำนสหวิทยำเขต ๖     
 ๑.๑๙ นำยจีระพรรณ  เพียรมี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำทวิทยำคำร ประธำนสหวิทยำเขต ๗  
        ๑.๒๐ นำยพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ ประธำนสหวิทยำเขต ๘     
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 ๑.๒๑ นำยธีรภำพ  วลำมิตร       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร ผู้ช่วยเลขำนุกำรเครือข่ำย ม. ปลำย 
 ๑.๒๒ ว่ำที่ร.ต.ทองดี  ศรีวิเศษ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ผู้ช่วยเลขำนุกำรเครือข่ำย ม. ปลำย 

๑.๒๓ นำยกฤษฎำกร  แก่นดี       ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 

  2.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำน ดูแลและแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ตลอดจนให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร บุคลำกรและวัสดุอุปกรณ์ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 2.๑ นำยพิศิษฐ์   ไพรสินธุ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยวำยุคล  จุลทัศน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระเทียมวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำงกชพร ชุมเพชร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวเชดวิทยำ   กรรมกำร 
 2.4 นำยขันติ  จำรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม  กรรมกำร 
 2.5 นำยธีรัตม์   ใจกล้ำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

 2.6 นำยธีระพล ประทุมโต       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง กรรมกำร 
                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระแก้ววิทยำ     

 2.7 นำยภำนุวัฒน์  แป้นจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ  กรรมกำร 
 2.8  นำยเอกชัย  บ ำรุงแคว้น     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน  กรรมกำร 
 2.9 นำยวุฒิศักดิ์  ชำวนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04  กรรมกำร 
 2.10 นำยบุญช่วย  ถ้วยทอง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 
 2.11 นำยประสงค์  ตอนศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 
 2.12 นำงสำวภิญญำพัชญ์  แบบอย่ำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ  กรรมกำร 
   ๒.๑3  นำยวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร  กรรมกำร 
 ๒.๑4 นำยอำทร  เสำสูง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร  กรรมกำร 
   2.15 นำยวัชรำ สำมำลย ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 2.16 นำงนำถสุดำ จินดำศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 2.17 นำยสุพิน  บุญเยี่ยม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.18 นำงจรรยำ  โคตรชัย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ขนำดมอญพิทยำคม  
 2.19 นำยสุริเยศวร์  พิศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.20 นำงสำววีณำ  แววกระโทก  ครูโรงเรียนสังขะ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
   

  3. คณะกรรมกำรประเมินผลงำน OBEC AWARDS  ประกอบด้วย 
ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรคัดเลือก PRE OBEC AWARD   ตำมเกณฑ์กำรประเมิน OBEC AWARD   โดยอนุโลม   

ในวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนำคม  ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร คณะกรรมกำรตัดสินจะพิจำรณำจำกกำรน ำเสนอ                      
ไม่เกิน ๗ นำที ซักถำม ๓ นำที และไฟล์เอกสำรประกอบเป็นรูปเล่มไม่เกิน ๑๐ หน้ำ โดยจัดระดับคุณภำพ  ประกอบด้วย 
  ด้ำนวิชำกำรยอดเยี่ยม  
    1) นำยวำยุคล  จุลทัศน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระเทียม  ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงนิภำ    หลิมศิริวงษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร   รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำงสุมำลย์  แคลนกระโทก ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ด้ำนบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
    1) นำยกชพร ชุมเพชร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวเชดวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสำวศัลย์ทนีย์ กัญญำพันธ์ ครูโรงเรียนประสำทวิทยำคำร  รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำงบุปผำ  ศรีตัมพวำ ครูโรงเรียนรำมวิทยำรัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน  
    1) นำยภำนุวัฒน์  แป้นจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงยุภำพรรณ  เกศเมือง ครูโรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำงสำววรัญญำ  นิยมพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑) จัดเตรียมกำรจัดกำรประกวดผลงำน เนื่องในงำน“มหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม.สุรินทร์  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕”“Saren Soft Power Expo ๒๐๒๒” ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

                ๒) ก ำหนดเกณฑ์ในกำรประกวด และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
       ๓) ด ำเนินกำรจัดกำรประกวดและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
        ๔) สรุปรำยงำนผลกำรประกวดแข่งขัน 

  4.คณะกรรมกำรประเมินผลงำน BEST PRACTICE (วิธีปฏิบัติที่เลิศ) 
  4.1 คณะกรรมกำรประเมินผลงำน BEST PRACTICE (วิธีปฏิบัติที่เลิศ) ด้ำนวิชำกำร,ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรชั้นเรียน,ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มครูและพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำ
จ้ำง 

ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ในวันที่ ๑๓–๑๕  
มีนำคม ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนสังขะ คณะกรรมกำรตัดสินจะพิจำรณำ  จำกคลิปวีดีโอ และไฟล์เอกสำรประกอบ โดยจัดระดับ
คุณภำพ  ประกอบด้วย 

    1) นำงสำวภิญญำพัชญ์  แบบอย่ำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงนิตยำ  ทองสระคู ครูโรงเรียนสังขะ   รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำยอนัน  ขำวงำม  ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 
    4) นำงสำววีณำ   แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   4.2 Best Practices ด้ำนวิชำกำร,ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน,ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มครูและพนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง 
  ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำมเกณฑ์กำรประเมิน  
ในวันที่ ๑๓ – ๑๕  มีนำคม ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนสังขะ คณะกรรมกำรตัดสินจะพิจำรณำ   จำกคลิปวีดีโอ และไฟล์เอกสำร
ประกอบ โดยจัดระดับคุณภำพ  ประกอบด้วย 
    1) นำงสำวภิญญำพัชญ์  แบบอย่ำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงนิตยำ  ทองสระคู ครูโรงเรียนสังขะ   รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำยอนัน  ขำวงำม  ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 
    4) นำงสำววีณำ   แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  4.3.Best Practices ด้ำนวิชำกำร,ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน,ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี                      
เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มครูผู้ช่วย  
  ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำมเกณฑ์กำรประเมิน  
ในวันที่ ๑๓ – ๑๕  มีนำคม ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนสังขะ คณะกรรมกำรตัดสินจะพิจำรณำ   จำกคลิปวีดีโอ และไฟล์เอกสำร
ประกอบ โดยจัดระดับคุณภำพ  ประกอบด้วย 
   1) นำงสำวภิญญำพัชญ์  แบบอย่ำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ ประธำนกรรมกำร 
   2) ว่ำที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน ครูโรงเรียนกำบเชิงวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
   3) นำยชนินทร์ยศ   มั่นหมำย ครูโรงเรียนสวำยวิทยำคำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   ๑) จัดเตรียมกำรจัดกำรประกวดผลงำน เนื่องในงำน“มหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม.สุรินทร์       
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ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕”“Saren Soft Power Expo ๒๐๒๒” ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
           ๒) ก ำหนดเกณฑ์ในกำรประกวด และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
  ๓) ด ำเนินกำรจัดกำรประกวดและตัดสินผลกำรแข่งขัน 
    ๔) สรุปรำยงำนผลกำรประกวดแข่งขัน 

  5. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรด ำเนินงำนและรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
         5.1 นำยพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ  ประธำนกรรมกำร 
    5.2 นำยสุพิน  บุญเยี่ยม      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย รองประธำนกรรมกำร  
     5.3 นำงวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์  ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ   กรรมกำร 
    5.4 นำยอนัน  ขำวงำม      ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
    5.5. นำงยุพำพรรณ เกษเมือง   ครูโรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
    5.6 นำงรุ่งลำพร  เรืองจันทร์   ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยำ  กรรมกำร 
     5.7 นำงสำวอรพรรณ จันทร์สิงห์   ครูโรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
     5.8 นำงเสำวลักษณ์  บัวบำน  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
     5.9. นำงสำวชมพูนุท ฉลำดเฉลียว ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
     5.10 นำงจินดำพร  บุญหมั่น  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
     5.11  นำงเสำวลักษณ์  กูลรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
                 5.12 นำงสำวกุลจิรำ เทียนชัย ครโูรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
     5.13 นำยประสงค์  ตอนศรี  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     5.14 นำยสุริเยศวร์  พิศิลป์  ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     5.15 นำงสำววีณำ  แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     5.16 นำงสำวณัฐธิดำ  มหำวงษ์ ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     5.17 นำยจิตรภณ  บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่  1. ประสำนงำน ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดวำงผลงำน ของผู้น ำเสนอ 
     2. จัดท ำเอกสำร อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตัดสิน และอ่ืน ๆ 
     3. รับลงทะเบียนผู้น ำเสนอผลงำน และคณะกรรมกำร คณะด ำเนินงำน 
     4. ดูแล ต้อนรับ คณะกรรมกำรประเมิน ผู้เข้ำร่วมชม ผลงำน และแขกผู้มีเกียรติ 

  6. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 
     6.1 นำยประสงค์  ตอนศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ  ที่ปรึกษำ  
     6.2 นำงศิริพร   ศรีน้อย  ครูโรงเรียนสังขะ    ประธำนกรรมกำร 
     6.3 นำงสำววีณำ  แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ         รองประธำนกรรมกำร 
     6.4 นำยไผ่  พรเพชร  ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร                กรรมกำร 
       6.5 นำยชัยศิริ  รุ่งเรือง                  ครูโรงเรียนสุรวทิยำคำร                 กรรมกำร 
       6.6 นำยจำรุวัฒน์  ภูนะยำ              ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร                กรรมกำร 
       6.7 นำยเมธำ  สุขวิทย์              ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร                กรรมกำร 
       6.8 นำยสัมฤทธิ์  เสำทอง       ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร               กรรมกำร 

      6.9 นำงสำวชมทิพำ  กะภูทิน      ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร               กรรมกำร                     
      6.10 นำงปัทยำวดี  ขวัญรัมย์      ครโูรงเรียนสังขะ  กรรมกำร 

     6.11 นำงนิตยำ  ทองสระคู  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       6.12 นำยสุทัศน์  ใจศีล  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
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       6.13 นำยวิทยำ  รอบรู้  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       6.14 นำยอนัน  ขำวงำม  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       6.15 นำงวีณำ  แววกระโทก  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
                6.16 นำงจินดำพร บุญหมั่น      ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 

      6.17 นำยเมธำวี  บริสทุธิ์  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       6.18 นำยกิตวัฒน์  สมสิทธิ์  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       6.19 นำงสำวณัฐธิดำ  มหำวงษ์ ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
                6.20 นำงกุลจิรำ  เทียนชัย   ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
                6.21 นำงสำวดรุณี  เหมำะหมำย ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       6.22 นำยอนุสรณ์  ธรรมมะ  ช่ำงไม้ 4 โรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 

         6.23 นำงสำวบุญธิตำ กล้ำแข็ง         นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์               กรรมกำร 

6.24 นำงสำววันเพ็ญ   พอกพูน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์               กรรมกำร 

6.25 นำงสำวอรอุมำ   ภำสวัสดิ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์               กรรมกำร 

6.26 นำงสำวอำทิตยำ สมเพรำะ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์               กรรมกำร 

          6.27 นำยวิทยำ  รอบรู้  ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       2.28  นำงสำวอัมพวรรณ  อุรำรื่น ครูโรงเรียนสังขะ       กรรมกำรและผู้ช่ำยเลขำนุกำร 
                2.29  นำงสำวเขมิสรำกำญน์ สมถวิล  ครูโรงเรียนสังขะ       กรรมกำรและผู้ช่ำยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมสถำนที่ ในวันที่  ๒๒ – ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
     2. จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง  
     3. จัดตกแต่ง สถำนที ่จัดผ้ำโต๊ะ และดูแลจัดวำงอุปกรณ์ ให้มีควำมพร้อมใช้งำน และสวยงำม              
     4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  7. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ประกอบด้วย 
     7.1 นำงสำววีณำ  แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ    ประธำนกรรมกำร 
     7.2 นำงปัทยำวดี  ขวัญรัมย์  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
     7.3 นำงนิตยำ  ทองสระคู  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
     7.5 นำงสำวแคทรียำ  วังเย็น           ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
       7.6 นำงสำวณัฐธิดำ  มหำวงษ์ ครูโรงเรียนสังขะ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     7.7  นำงสำวบุญธิตำ  กล้ำแข็ง         นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
               โรงเรียนสังขะ 
     7.8 นำงสำวอรอุมำ  ภำสวัสดิ์          นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      โรงเรียนสังขะ 
  

    มีหน้ำที่  1. จัดหำอำหำร เครื่องดื่ม เพื่อบริกำรคณะกรรมกำรตัดสิน 

      8. คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลออนไลน์ บันทึกคะแนน และรำยงำนผล ประกอบด้วย 
     8.1 นำยสุริเยศวร์  พิศิลป์ ครูโรงเรียนสังขะ    ประธำนกรรมกำร 

8.2 นำงสำววีณำ  แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ         รองประธำนกรรมกำร 
8.2 นำงสำวชมพูนุท ฉลำดเฉลียว  ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 

  8.3 นำงเสำวลักษณ์  บัวบำน ครูโรงเรียนสังขะ    กรรมกำร 
  8.4  นำยจิตรภณ  บูรณ์เจริญ  ครูโรงเรียนสังขะ               กรรมกำร 
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        8.5 นำงเสำวลักษ์    กูลรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          8.6 นำงจินดำพร  บุญหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่    1. บันทึกผลผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นสื่อกลำง กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  
   2. อ ำนวยควำมสะดวกตั้งแต่รับระบบกำรลงทะเบียน 

9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป  ประกอบด้วย 
  9.1 นำงสำวภิญญำพัชญ์  แบบอย่ำง   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ ประธำนกรรมกำร 

 9.2 นำยสุริเยศวร์     พิศิลป์       ครูโรงเรียนสังขะ                 รองประธำนกรรมกำร 
 9.3  นำงปัทยำวดี   ขวัญรัมย์                ครูโรงเรียนสังขะ  กรรมกำร 
 9.4 นำงนิตยำ    ทองสระคู                 ครูโรงเรียนสังขะ  กรรมกำร 
 9.5 นำยวิทยำ    รอบรู้   ครู โรงเรียนสังขะ  กรรมกำร 
 9.6 นำยอนัน     ขำวงำม   ครู โรงเรียนสังขะ  กรรมกำร 
 9.7 นำงเสำวลักษณ์   บัวบำน             เจ้ำหน้ำที่ Admin โรงเรียนสังขะ กรรมกำร  
 9.8 นำงสำวชมพูนุท  ฉลำดเฉลียว  เจ้ำหน้ำที่ Admin โรงเรียนสังขะ กรรมกำร  
 9.9 นำยจิตภณ   บูรณ์เจริญ   เจ้ำหน้ำที่ Admin โรงเรียนสังขะ กรรมกำร 

  9.10 นำงจินดำพร  บุญหมั่น        เจ้ำหน้ำที่ Admin โรงเรียนสังขะ กรรมกำร  
  9.11 นำงเสำวลักษณ์  กูลรัตน์               เจ้ำหน้ำที่ Admin โรงเรียนสังขะ กรรมกำร 
             9.12 นำงสำววีณำ  แววกระโทก   ครูโรงเรียนสังขะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              9.13 นำงสำวณัฐธิดำ  มหำวงษ์   ครูโรงเรียนสังขะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที่ ติดต่อประสำนงำนทั่วไป จัดท ำหนังสือประสำนรำชกำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย 
       10.1 นำยพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังขะ  ประธำนกรรมกำร 
  10.2 นำงสำววีณำ  แววกระโทก     ครูโรงเรียนสังขะ        รองประธำนกรรมกำร 
      10.3 นำงปัทยำวดี   ขวัญรัมย์     ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 
      10.4 นำงศิรประภำ   นอลำ     ครูโรงเรียนสังขะ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

 มีหน้ำที่  เบิก-จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินงำน  
 11. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และถ่ำยภำพ ประกอบด้วย 
      11.1 นำงนิตยำ   ทองสระคู  ครูโรงเรียนสังขะ    ประธำนกรรมกำร 
      11.2  นำงสำวดรุณี   เหมำะหมำย ครูโรงเรียนสังขะ        รองประธำนกรรมกำร 
       12.3  นำงสำวณัฐธิดำ  มหำวงษ์  ครูโรงเรียนสังขะ   กรรมกำร 
      13.4  นำงสำวบุญธิตำ  กล้ำแข็ง    นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯโรงเรยีนสังขะ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่ 1. ออกแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน และแจกแบบประเมิน สรุปผลรำยงำน 
     2. ถ่ำยภำพกำรด ำเนินกิจกรรม และจัดท ำประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน  

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  
เพ่ือประโยชน์อันจะเกิดกับทำงรำชกำรและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรแข่งขันต่อไป 
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                 (นำยสมศักดิ์   บุญโต) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร 
                              ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์ 


