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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ที่ 892/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประจาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
....................................................
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กาหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระหว่างวันที่ ๗- ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น
เพื่อให้ การดาเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุ ประสงค์ที่ กาหนดไว้ จึง แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ประจาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.1 นายพิทยา ไชยมงคล
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 33
1.2 นายสาเริง บุญโต
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
รองประธานกรรมการ
1.3 นายจาลอง ผู้สมเก่า
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
รองประธานกรรมการ
1.4 นายกฤษ ละมูลมอญ
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
รองประธานกรรมการ
1.5 นายทวีศักดิ์ สนสี
ประธานสหวิทยาเขต 1
กรรมการ
1.6 นายองอาจ สุจินพรัหม
ประธานสหวิทยาเขต 2
กรรมการ
1.7 นายไพชยนต์ จันทเขต
ประธานสหวิทยาเขต 3
กรรมการ
1.8 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ประธานสหวิทยาเขต 4
กรรมการ
1.9 นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ประธานสหวิทยาเขต 5
กรรมการ
1.10 นายปริญญา พุ่มไหม
ประธานสหวิทยาเขต 6
กรรมการ
1.11 นายชูเดช อาพันทอง
ประธานสหวิทยาเขต 7
กรรมการ
1.12นายสุนทร พลศรี
ประธานสหวิทยาเขต 8
กรรมการ
1.13 นายลาย สมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ

-๒1.14 นายสนอง สินโพธิ์
1.15 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี
1.16 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช
1.17 นายจตุพร พรอัจฉริยกุล
1.18 นายองอาจ ดีประดวง
1.19 นายวัชรา สามาลย์

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์
กรรมการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.20 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ ประชุม วางแผน จัดตารางการแข่งขัน ดาเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
การนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
2.1 นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2.2 นายนิเวศ ทิวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา
รองประธาน
2.3 นายสมโภชน์ สุขเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนตานีวิทยา
รองประธาน
2.4 นายอายุ คิดดี
ผู้อานวยการพระแก้ววิทยา
รองประธาน
2.5 นางจารุวรรณ บุญโต
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
รองประธาน
2.6 นายพศิน บัวหุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
รองประธาน
2.7 นายอาทร เสาสูง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
2.8 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
2.9 นายพิจิตร อุตตะโปน
ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
2.10 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
2.11 นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
2.12 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.13 นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.14 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.15 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
3.1 นายสุเมธ มังจันทึก
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
3.2 นายสังเวียน ประคองชื่อ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3.3 นางพัสณีย์ บุญยง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดทาเอกสารในการแข่งขัน พิมพ์บัตรประจาตัวของ
กรรมการ จัดทาเอกสารการรายงานตัวของกรรมการดาเนินงาน กรรมการตัดสิน นักเรียนและครูผู้ควบคุม
ประกอบด้วย

-๓4.1 นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
4.2 นางลักขณา คุณมาศ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.3 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.4 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.5 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรับรายงานตัว มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ห้องปฏิบัติการ(คอมพิวเตอร์) ห้อง
แข่งขัน และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องเสียง ป้ายกากับ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นให้มี
ความสะดวก ความพร้อมและเพียงพอในการแข่งขัน และรับรายงานตัวกรรมการตัดสิน นักเรียนและครูผู้ ควบคุม
ประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดสถานที่ใต้ถุนอาคาร 6 และรับรายงานตัวกรรมการตัดสินทุกประเภท
1. นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3. นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายไกรลาส พรจินดาสกุล
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5. นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจั ด สถานที่ คอมพิ ว เตอร์ 4 และรั บ รายงานนั ก เรี ย นและครู ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น การแข่ ง ขั น
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางศุภวรรณ โสวภาค
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นางวรรธณีย์ ทองนรินทร์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3. นางสาววรางคณา สมพัว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
4. นายสังเวียน ประคองชื่อ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจัดสถานที่ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 และรับรายงานนักเรียนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นายยอดชาย เพียรดี
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3. นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4. นางรติมา จิตรแม้น
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจั ดสถานที่ห้อง ใต้ถุน อาคาร 6 และรั บรายงานนักเรี ยนและครู ผู้ค วบคุม การแข่งขัน โครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นายประสิทธิ์ สุขโข
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3. นางวิไลจิตร นพพิบูลย์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4. นายขวัญชัย แก้วเขียว
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ

-๔คณะกรรมการจั ด สถานที่ ห้ อ ง 622-623-624 และรั บ รายงานนั ก เรี ย นและครู ผู้ ค วบคุ ม การแข่ ง ขั น
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางวรารัตน์ สัทธวงศ์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3. นายสมพิศ สายแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
4. นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจัดสถานที่ 642 และรับรายงานนักเรียนและครู ผู้ควบคุม การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางจริน พรมสี
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2 นางกวีวรรณ อรัญเวศ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3. นายเกริกวิทย์ จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการตัดสินศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.1 คณะกรรมการกลางประจาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ ทิวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา
รองประธาน
3. นายสมโภชน์ สุขเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนตานีวิทยา
รองประธาน
4. นางจารุวรรณ บุญโต
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
รองประธาน
5. นายพศิน บัวหุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
รองประธาน
6. นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี
ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
7. นางภัทรา ประดับศรี
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
8. นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
9. นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายชเรนทร์ จิตติพุทธาง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาหารือ แนะนา เป็นกรรมการตัดสินกรณีกรรมการไม่มา ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้การดาเนินการประกวดแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. นายว่องไว ธุอินทร์
ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ผดุงศาสตร์
ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา เสาทอง
ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.นายพิชัย น่วมจะโป๊ะ
ครูโรงเรียนหนองสนิทวิทยา
ประธานกรรมการ

-๕2.นางสาววรรณา กมุติรา
ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
กรรมการ
3.นางสาวสุพัตรา ทองแม้น
ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
6.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.นายสุริเยส กิ่งมณี
ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
ประธานกรรมการ
2.นางสาวณัฐณิชา ดาบุตรดี
ครูโรงเรียนรัตนบุรี
กรรมการ
3.นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์
ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการและเลขานุการ
6.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.นางสุพิศ จันทร์มาลี
ครูโรงเรียนรัตนบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายคมกริช สุขแก้ว
ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
กรรมการ
3. นางยุวดี ชมชื่นดี
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการและเลขานุการ
6.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. นายธนวัฎ สิงห์แป
ครูโรงเรียนสังขะ
ประธานกรรมการ
2. นายภากรณ์ นามสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสุภา คิดนุนาม
ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
6.7 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.ว่าที่ รต. พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ประธานกรรมการ
2.นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ครูโรงเรียนสาโรงทาบพิทยาคม
กรรมการ
3.นายสมพร สุทธิ
ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
กรรมการและเลขานุการ
6.8 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.นางสาวนิตยา จินดาศรี
ครูโรงเรียนสิรินธร
ประธานกรรมการ
2.นายธนพล อาจจุฬา
ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา
กรรมการ
3.นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
กรรมการ
4.นางสาวคาแพง บุญไพโรจน์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา
กรรมการ
5.นายกิตติกร จาปางาม
ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการและเลขานุการ
6.9 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.นายครรชิต วงศ์เหิม
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
2.นายสุริเยศวร์ พิศิลป์
ครูโรงเรียนสังขะ
กรรมการ
3.นางจินตนา ชัยทอง
ครูโรงเรียนรัตนบุรี
กรรมการ

-๖4.นางสาวณัฐกฤตตา ปัตตาลาโภ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา
กรรมการ
5. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไวย
ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
กรรมการและเลขานุการ
6.10 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.นางณาตยา ผสมวงศ์
ครูโรงเรียนนารายณ์คาผง
ประธานกรรมการ
2.นางแอนนา ยงแสง
ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยา
กรรมการ
3.นางน้าฝน บุญมาก
ครูโรงเรียนสาโรงทาบพิทยาคม
กรรมการ
4.นายวินิตย์ พงคะอุ่มดี
ครูโรงเรียนตาเบาวิทยา
กรรมการ
5.นางจิรานุช นาคีสังข์
ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
6. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
7. นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอย ครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี
กรรมการ
8. นางเพ็ญนภา โสติยา
ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายประสงค์ เสริมศรี
ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา
กรรมการ
10. นางอมรรัตน์ สมบัติ
ครูโรงเรียนรัตนบุรี
กรรมการ
11. นายวิจิตร สุขเกษม
ครูโรงเรียนหนองอียอวิทยา
กรรมการ
12. นางจริน พรมสี
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
6.11 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางจงจิตต์ สมสวย
ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
ประธานกรรมการ
2.นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์
ครูโรงเรียนดอนแรดวิทยา
กรรมการ
3.นายสุริยะ สาแก้ว
ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
กรรมการ
4.นางมลิวรรณ์ วิวัฒน์วรนัย
ครูโรงเรียนนาดีวิทยา
กรรมการ
5.นางสาวพรสุดา ขุมทอง
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
6. นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม ครูโรงเรียนรัตนบุรี
กรรมการ
7. นางกิรณา แม่นผล
ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา
กรรมการ
8. นายถนัด มงคลสาร
ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา
กรรมการ
9. นายสิทธิพร พวงสด
ครูโรงเรียนโคกยางวิทยา
กรรมการ
10. นางอรอุมา หอมจันทร์
ครูโรงเรียนวังข่าพัฒนา
กรรมการ
11. นางสาวชนิดาภา สรรพวุธ ครูโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
กรรมการ
12. นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัว ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการแข่งขัน โดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ควบคุม
กากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ จัดทาแบบกรอกคะแนนตาม
เกณฑ์ การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส
สรุป รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๗7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม ต้อนรับคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
7.1 นางลักขณา คุณมาศ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
7.2 นางรติมา จิตรแม้น
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
7.3 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
7.4 นางวิไลจิตร ทางดี
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
7.5 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
7.6 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
7.7 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูผู้ช่วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
7.8 นางพัสณีย์ บุญยง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
7.9 นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าที่ จัดระเบียบการจราจร อานวยความสะดวกสถานที่จอดรถ ประกอบด้วย
8.1 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
8.2 นายประจิตร บูรณ์เจริญ
ยาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
8.3 นายสุบรรณ บุญรอด
ยาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
8.4 นายภูวนัย ไหมทอง
ยาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
8.5 นายเกริกวิทย์ จันทเขต
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุการแข่งขัน มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันและ
อานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย
9.1 นายอาทร เสาสูง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
9.2 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
9.3 นางลักขณา คุณมาศ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
9.4 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
9.5 นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลานุการ
10. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน มีหน้าที่ รับผลการแข่งขันจากกรรมการตัดสินการแข่งขันทุก
รายงาน ตรวจทานคะแนน บันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขันในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย
10.1 นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
10.2 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองประธานกรรมการ
10.3 นางครองศรี นามพูน
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
10.4 นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
10.5 นางลักขณา คุณมาศ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
10.6 นางพัสณีย์ บุญยง
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
10.7 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
10.8 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๘ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบและเคร่งครัด ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559 และเกิด
ผลประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ห น่ ว ยงานราชการ หากมี ปัญ หาใด ๆ ให้ ร ายงานผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ทราบทันที
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(นายพิทยา ไชยมงคล)
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