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คําสั่งเครืรือข่ายส่งเสริริมประสิทธิภาาพการจัดการรศึกษามัธยมศึกษา จังหวัวัดสุรนิ ทร์
ที่ 3 / 25577
เรื่อง แตต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินงานการแข่
น
งขันงานศิลปหหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 664 ปีการศึกษา
ษ 2557
ระดับเขตพพืน้ ที่การศึกษษา สหวิทยาเเขต 1-4 (คอมพิวเตอร์)
…………………………………………………
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษา เขต 33
3 จะดําเนินงานจั
น ดงานศิศิลปหัตถกรรมมนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 สหหวิทยาเขต 1 - 4 ระหว่างงวันที่ 18 - 199 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสิสิรินธร และโรรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยมมอบหมายให้เครือข่ายส่งเสสริมประสิทธิภภาพการจัดกาารศึกษา
มัธยมศึกกษา จังหวัดสุรินทร์ และศูศูนย์พัฒนากลุลุ่มสาระการเรีรียนรู้ดําเนินกาารเพื่อคัดเลือ กนักเรียนเป็นตั
น วแทน
ของสํานักั งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
ธ กษา เขตต 33 เข้าร่วมประกวด
ม
แขข่งขันในงานศิลลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวัันออกเฉียงเหหนือ ครัง้ ที่ 644
อาศัยอํานาจตตามระเบียบสสํานักบริหารงงานการศึกษาตอนปลาย (สสมป.) ที่กําหนนดระเบียบปฏิฏิบัติการ
จัดตั้งศูนนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี
ส
ยนรู
น ้ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติ
เ ม พ.ศ. 25554 เครือข่ายยส่งเสริมประสิสิทธิภาพ
การจัดกาารศึกษามัธยมมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และะเพื่อให้
การดําเนินินงานจัดกิจกรรมการประก
ก
กวดแข่งขันในนแต่ละรายกาารเป็นไปด้วยคความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
จึงแต่งตั้งงคณะกรรมกาารของศูนย์พฒนากลุ
ัฒ ่มสาระการเรียนรูการงานอาชี
้ก
พและเทคโนโลยี
แ
ยี (คอมพิวเตออร์) ดังนี้
1. คณะกรรรมการที่ปรึกษา
ษ มีหน้าที่ เสสนอแนะให้คาปรึ
ํา กษาเพื่อการดํ
ก าเนินงานนจัดงานศิลปหหัตถกรรม
2 กลุ่มสาาระการเรียนรูรู้การงานอาชีพและเทคโนโ
พ
ลยี (คอมพิวเตตอร์) จังหวัดสุสรินทร์
นักเรียน ปีการศึกษา 2557
ประกอบบด้วย
1.1 นายไพศศาล วุฑฒิลานนนท์ ผู้อํานวยการสํานัักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธธยมศึกษา เขต 33
รองผผู้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษาา เขต 33
1.2 นายสําเริงิ บุญโต
1.3 นายจําลอง
ล ผู้สมเก่า
รองผผู้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษาา เขต 33
1.4 นายวุฒิ อุดมศินานนนท์
รองผผู้อํานวยการสสํานักงานเขตพพื้นที่การศึกษษามัธยมศึกษาา เขต 33
ศ
สุขประะเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรีรียนสุรวิทยาคคาร ประธานนเครือข่ายส่งเสริม
1.5 นายเลิศชาย
ประสิทธิภาพการจัดการศึ
ก กษามัธยยมศึกษาตอนนปลาย จังหวัดสุ
ด รินทร์ ปประธานสหวิทยาเขต
ท
1
ช กิจเจริญ ผผู้อํานวยการโโรงเรียนสิรินธร
ธ
ปประธานสหวิทยาเขต
ท
2
1.6 นายสมเเกียรติ พาณิชย์
1.7 นายชูเดช
ด อําพันทอง ผูอ้ ํานวยการรโรงเรียนจอมมพระประชาสสรรค์
ปประธานสหวิทยาเขต
ท
3
1.8 นายแสนน แหวนวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรีรียนศีขรภูมิพสัิ ย
ปประธานสหวิทยาเขต
ท
4
1.9 นายองออาจ ดีประดววง
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามมและประเมินนผล สพม.33
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2. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ ประชุม วางแผน ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย
2.1 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายธนชัย สุทธิยานุช
ผู้อํานวยการโรงเรียนโชคเพชรวิทยา รองประธานคณะกรรมการ
2.3 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
กรรมการ
2.4 นายขันติ จารัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กรรมการ
2.5 นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
2.6 นายชัยณรงค์ บุญคุม้
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
2.7 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
2.8 นายอาทร เสาสูง
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
2.9 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
2.10 นายวัชรา สามาลย์
ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
2.11 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
2.12 นางจีรา ศรีไทย
ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
กรรมการ
2.13 นางปานชนก ขันอ่อน
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
2.14 นางอุรา กันพาณิชย์
ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
กรรมการ
2.15 นายสมเกตุ ใจเมือง
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
2.16 นายธีระวัฒน์ สุระศร
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการและเลขานุการ
2.17 นางนรินทร โพธิ์สิงห์
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ วางแผน ประสาน ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสิน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น ๆ ทีส่ ําคัญและจําเป็นต่องาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ให้การประกวด แข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบด้วย
3.1 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธาน
3.2 นายวัชรา สามาลย์
ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
3.3 นางปานชนก ขันอ่อน
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3.4 นางสาวกวิตา อินธิสาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
3.5 นายธีระวัฒน์ สุระศร
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการและเลขานุการ
3.6 นางนรินทร โพธิ์สิงห์
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะและด้าน
วิชาการ สรุปผลและรายงานการแข่งขันเพื่อส่งที่ฝ่ายจัดทําเกียรติบัตร ประกอบด้วย
4.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.1.1 นายส่งเสริม สุทศั นะพานนท์
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.1.2 นายชาญชัย กระแสโสม
ครู โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
กรรมการ
4.1.3 นางสาวอภิญญา ทัพไทย
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการ
4.1.4 นางสาวนัธมน วัฒนธรรม
ครู โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
กรรมการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.2.1 นายนิวัติ โสแก้ว
ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
4.2.2 นางอุมาภรณ์ ชายทวีป
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.2.3 นางอุดมสิน ชื่นใจ
ครู โรงเรียนยางวิทยาคาร
กรรมการ
4.2.4 นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.3 คณะกรรมการตัดสินการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.3.1 นายเชิด ชูตาลัด
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการ
4.3.2 นายเลข ทิวคู่
ครู โรงเรียนสินรินท์วิทยา
กรรมการ
4.3.3 นางวราภรณ์ เจียมเมืองปัก
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.3.4 นายประสิทธิ์ ตะวันหะ
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.4 คณะกรรมการตัดสินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.4.1 นางนฤมล ทิมแท้
ครู โรงเรียนสุรนิ ทร์ภักดี
กรรมการ
4.4.2 นางรุ่งทิวา ผลเกิด
ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
4.4.3 นางวิภาภรณ์ สวยรูป
ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
กรรมการ
4.4.4 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.5.1 ว่าที่ ร.ต.ธรรมจักร วีระพันธ์
ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กรรมการ
4.5.2 นายเอนก นรสาร
ครู โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
กรรมการ
4.5.3 ว่าที่ ร.ต.สุทธิพจน์ พุฒวัจน์
ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
4.5.4 นางสาวคําพันธ์ เสาะแสวง
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
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4.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.6.1 นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการ
4.6.2 นายไพรัตน์ ทองเถาว์
ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
กรรมการ
4.6.3 นางอุรา กันพานิชย์
ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
กรรมการ
4.6.4 นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.7 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.7.1 นางจีรา ศรีไทย
ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
กรรมการ
4.7.2 นายวรวุฒิ โชติกาญจนวัฒน์
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.7.3 นางดวงตา บุติมาลย์
ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
4.7.4 นางรัตนา หมัดอาหลี
ครู โรงเรียนพญารามวิทยา
กรรมการ
4.8 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.8.1 นายอนุสรณ์ จันทสุข
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.8.2 นายประณต ชุบสุวรรณ
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
4.8.3 นางสาวอัมพร คนึงเพียร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.8.4 นายสุทธิพงศ์ สํานักนิตย์
ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
กรรมการ
4.9 คณะกรรมการตัดสินการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.9.1 นางสาวอุรัจฉา เตียงทอง
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการ
4.9.2 นายฉวิน บุญยงค์
4.9.3 นายวัชระ โกติรัมย์
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการ
4.9.4 นางภูริตา จันทสุข
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.10 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.10.1 นายชัยกร สุขนิรันดร์
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการ
4.10.2 นางสาวรุ่งนภา จันทา
ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
กรรมการ
4.10.3 นางประใพวรรณ สมจันทร์
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
4.10.4 นางทิวาพร หลอมประโคน
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
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4.11 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.11.1 นางสาวพรระวี บุญสุยา
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.11.2 นายศุภชัย นิเวศวรากร
ครู โรงเรียนพนาสนวิทยา
กรรมการ
4.11.3 นางทาริณีย์ บุญคล้อย
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
กรรมการ
4.11.4 นางสุรภา เสนาบูรณ์
ครู โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
กรรมการ
4.12 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.12.1 นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.12.2 นางกานต์ทิวา สาแก้ว
ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กรรมการ
4.12.3 นายชาญณรงค์ แผนพุทธา
ครู โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
กรรมการ
4.12.4 นายกฤษฎากร แก่นดี
ครู โรงเรียนแร่วิทยา
กรรมการ
4.13 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.13.1 นางจีรา ศรีไทย
ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
กรรมการ
4.13.2 นายวรวุฒิ โชติกาญจนวัฒน์
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.13.3 นางดวงตา บุติมาลย์
ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
4.13.4 นางรัตนา หมัดอาหลี
ครู โรงเรียนพญารามวิทยา
กรรมการ
4.14 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.14.1 นายศุภชัย ราชนู
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4.14.2 นายอานนท์ มุ่งดี
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.14.3 นายวิฑูรย์ อยู่ยืน
ครู โรงเรียนจารย์วิทยา
กรรมการ
4.14.4 นางมลิวัลย์ บุญเย็น
ครู โรงเรียนมหิธรวิทยา
กรรมการ
4.15 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนร่วม) ทุกประเภท
4.15.1 นายธีระวัฒน์ สุระศร
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
4.15.2 นางจิตติมา เกษีสังข์
ครู โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กรรมการ
4.15.3 นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร
กรรมการ
4.15.4 นางณัฐธิดา สมฤทธิ์
ครู โรงเรียนจารย์วิทยา
กรรมการ
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4.16 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุน่ ยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
4.16.1 นายสงัด ศรีผ่องงาม
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
4.16.2 นายพีระพันธ์ เสริมศิริ
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
4.16.3 นายวีรวัฒน์ วิทยอุดม
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
4.16.4 นายอนุสรณ์ จันทสุข
ครู โรงเรียนสิรนิ ธร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแข่งขัน
และสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องเสียง ป้ายกํากับ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่น
เป็นต้น ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการแข่งขัน ประกอบด้วย
5.1 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการ
5.2 นายอาทร เสาสูง
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รองประธานคณะกรรมการ
5.3 นายวัชรา สามาลย์
ศึกษานิเทศก์ สพม.33
กรรมการ
5.4 นางนรินทร โพธิ์สิงห์
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
5.5 นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.6 นายชัยพร สืบนุการณ์
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.7 นายศุภชัย ราชนู
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.8 นายสงัด ศรีผ่องงาม
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.9 นางดลนภา พุ่มพุฒ
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.10 นางวราพร เจียมเมืองปักษ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.11 นางสาวอัมพร คนึงเพียร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.12 นางอุมาภรณ์ ชายทวีป
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.13 นายสุทธิศักดิ์ กําจร
Lab boy โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
5.14 นางปานชนก ขันอ่อน
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
5.15 นางสาวกวิตา อินธิสาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดทําเอกสารการรายงานตัวของนักเรียน
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ให้รับรายงานตัวที่จุดแข่งขัน และรับผลการแข่งขันจากกรรมการตัดสินการ
แข่งขันทุกรายการเพื่อจัดทําเกียรติบัตรให้ผเู้ ข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน และคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
6.1 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานคณะกรรมการ
6.2 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อํานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการ
6.3 นายอาทร เสาสูง
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
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6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

นายยวัชรา สามาลย์
นางงปานชนก ขันอ่
น อน
นางงนรินทร โพธิธิส์ ิงห์
นายยธีระวัฒน์ สุระศร
นายยปิยพงษ์ อรััญสุด

กรรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพม.333
ครู โรงเรีรียนสุรวิทยาคคาร
กรรรมการ
ครู โรงเรีรียนวีรวัฒน์โยธิ
ยน
กรรรมการ
ครู โรงเรีรียนวีรวัฒน์โยธิ
ยน
กรรรมการและเลลขานุการ
ครู โรงเรีรียนวีรวัฒน์โยธิ
ย น กรรมกา รและผู้ช่วยเลลขานุการ

7. คณะะกรรมการฝ่ายประเมินผลลและสรุปรายงาน มีหน้าที่ จัดทําแบบสสอบถาม สํารววจและ
สรุปผลแแบบสอบถาม และสรุปผลกการแข่งขันและะรายงานผลกการดําเนินงานนเป็นรูปเล่ม นนําเสนอต่อ
คณะกรรรมการอํานวยการ ประกอบบด้วย
7.1 นายยณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้ออํานวยการโรงงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ปประธานคณะกรรมการ
7.2 นายยจีระพรรณ เพียรมี ผูอ้อํํานวยการโรงงเรียนบุแกรงวิวิทยา รองปประธานคณะกรรมการ
7.3 นางงณัฐชานันท์ พระทองสุขสสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนวีรวัฒน์โยยธิน
กรรรมการ
7.4 นายยวัชรา สามาลย์
ศึกษานิเทศก์ สพม.333
กรรรมการ
7.5 นางงปานชนก ขันอ่
น อน
กรรรมการ
ครู โรงเรีรียนสุรวิทยาคคาร
7.6 นางงนรินทร โพธิธิส์ ิงห์
ครู โรงเรีรียนวีรวัฒน์โยธิ
ยน
กรรรมการ
7.7 นายยธีระวัฒน์ สุระศร
ครู โรงเรีรียนวีรวัฒน์โยธิ
ยน
กรรรมการและเลลขานุการ
7.8 นางงประใพวรรณ
ณ สมจันทร์
ครู โรงเรีรียนวีรวัฒน์โยธิ
ย น กรรมกาารและผู้ช่วยเลลขานุการ
ใให้คณะกรรมมการที่ได้รับกาารแต่งตั้งตามมคําสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มกําลังความรู้
ความสามมารถ เพื่อประโยชน์ในการรพัฒนาคุณภาาพการศึกษา ให้
ใ มคี วามเจริญก้าวหน้า
ไ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บับัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือนกรกฎาาคม พ.ศ. 25557

(ลงชื่อ)
(นายเลิลิศชาย สุขปรระเสริฐ)
ผู้อํานวยกการโรงเรียนสุรวิ
ร ทยาคาร
ปประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิ
ป ทธิภาพกการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ษ
จังหวัดสุรินทร์

