คําสั่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ที่ ๑๑ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นการศึกษา สหวิทยาเขต ๑-๔
(ภาษาต่างประเทศ)
(ปรับปรุงคําสั่งใหม่จากการยกเลิกคําสั่งที่ ๔/๒๕๕๗)
……………………………………………….
ตามที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดําเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สหวิทยาเขต ๑ – ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ –๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยมอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดําเนินการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เข้าร่วมประกวด แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๔
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักบริหารงานการศึกษาตอนปลาย (สมป.) ที่กําหนดระเบียบปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และเพื่อให้การดําเนินงานจัดกิจกรรม
การประกวดแข่งขันในแต่ละรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการของศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาํ ปรึกษา อํานวยความสะดวกให้ขวัญและกําลังใจ ประกอบด้วย
๑. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๒. นายสําเริง บุญโต
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๓. นายจําลอง ผูส้ มเก่า
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๔. นายวุฒิ อุดมสินานนท์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๕. นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต ๑
๖. นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร ประธานสหวิทยาเขต ๒
๗. นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ประธานสหวิทยาเขต ๓
๘. ดร.แสน แหวนวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประธานสหวิทยาเขต ๔
๙. นายองอาจ ดีประดวง
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพม. ๓๓
๑๐. ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๑๑. ผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ในสหวิทยาเขตที่ ๑ – ๔ สพม. ๓๓
-๒-

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย
๑.๑ นายชูเดช อําพันทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
๑.๒ นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายวิทยา เพ่งเล็งดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
รองประธานกรรมการ

๑.๔ นายสมาน ขุมทอง
๑.๕ นายถนอม บุญโต
๑.๖ ว่าที่ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ
๑.๗ นางสุจินดา สินโพธิ์
๑.๘ นายชิน ไทยยิ่ง
๑.๙ นายชิโนรส สุภาสัย
๑.๑๐ นายประยุทธ มะลิงาม
๑.๑๑ นางศิวพร นิลเนตร
๑.๑๒ นางสาวเสาวภา ทองนํา
๑.๑๓ นางสาวสุรัตนา จินดาศรี
๑.๑๔ นางราตรี พาหา

รองผอ.โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ดูแลประสานห้องแข่งขันทักษะกับโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน ให้เพียงพอรวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
๒.๑ นายสมาน ขุมทอง
รองผอ.โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายถนอม จินดาศรี
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๒.๓ นายบุญทัน สาระ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๒.๔ นายนภดล หมายถูก
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๒.๕ นางราตรี พาหา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันและถ่ายภาพ
กิจกรรมตลอดงาน ประกอบด้วย
๓.๑ นายนภดล หมายถูก
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสมชาย จันทนร์สมุทร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๓.๓ นายนภดล บุตรลักษณ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๓.๔ นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการตัดสินทักษะภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่ตัดสินการแข่งขันในทักษะ ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
๔.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Inpromptu Speech)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางอภิญญา วงค์คําจันทร์
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางอวยพร จันทร์มาลี
ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
๓. นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
๔ .Miss Janelle Kleftis
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
๕. นางประภาศรี สุพรรณ์
ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
กรรมการและเลขานุการ

-๓ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางกรรณิการ์ ถมปัทม์
๒. นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
๓. นางรัชนีพร มุ่งเจริญพร
๔. Mr. Matthiev Gvinguene
๕. นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส

ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูโรงเรียนสิรินธร
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๒ การแข่งขัน Spelling Bee
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางวัลลดา วรทัต
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๒. นางเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์
ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
๓. นางทัศวรรณ เดวิส
ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา
๔. Mr. Christopher John Gallanger ครูต่างชาติโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๕. นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นายกีรติ จรจรัญ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๒. นางพจนีย์ มีมาก
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๓. Miss Elizabeth Ann Auwood ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร
๔. นางละเอียด เกิดศิลป์
ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
๕. นางสาวเสาวภา ทองนํา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๓ การแข่งขัน Story Telling
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางนพรัตน์ วิวาสุขุ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
๒. นางชริตา ภาวสิทธ์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๓. นางจิตรา สุขคุ้ม
ครูโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
๔. นางสาวดวงเดือน ชํานิจ
ครูโรงเรียนนาดีวิทยา
๕. นางแสงเดือน แก้วปลั่ง
ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นายถนอม จินดาศรี
๒. นางเนตรหทัย เรืองสุข
๓. นางพลอยมณี ลาภจิตร
๔. นางสาวสุพรรณี มณีศรี

ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา
ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-๔๔.๔ การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางสายสุนีย์ สมทรัพย์
ครูโรงเรียนสิรินธร
๒. นางจิตติมา ชูทรงเดช
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๓. นายมานพ เสร็จพร้อม
ครูโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
๔. Mr. Brian Davis
อาสาสมัครชาวต่างชาติ
๕. นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางนารีรัตน์ รับงาม
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๒. นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๓. นายบุญทัน สาระ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
๔. Mr. Eric Linderman
ครูต่างชาติโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๕. นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง ครูโรงเรียนบุแกรง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๕ การแข่งขัน Skit
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางลัดดา ม่วงอร่าม
๒. นางอลิษา พิมวงษา
๓. นางกานต์สินี ดอกคําธิติพันธ์
๔. Miss Nanyia Jote Geissel
๕. นางสาวปาลินน์ ชมเมิน
๖. นางบังอร ชูแก้ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑ .นางรัตติยา ทัดศรี
๒. นางแม้นมาส อัครัตตัญญู
๓. นางสมใจ ฉิมพูล
๔. นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
๕. Mr. Doug Rineheart
๕. นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สขุ

ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูโรงเรียนสิรินธร
ครูโรงเรียนสุรนิ ทร์พิทยาคม
ครูต่างชาติโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครูโรงเรียนสิรินธร
ครูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
ครูโรงเรียนท่าสว่างวิทยา
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูต่างชาติโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

๔.๖ การแข่งขัน ASEAN Quiz
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางสมร แสงชํานิ
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๒. นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์
ครูโรงเรียนสิรินธร
๓. นางจันทร์ฉาย หืนกระโทก
ครูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔. นางวริษฐา ริ้วทอง
๕. Ms.Flogeliza P. Pilongo
๖. นางสาวรสกร ใบบัว

-๕ครูโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางปรารถนา นิสังรัมย์
๒. นางศิริวรรณ จงภักดี
๓. นางวรวรรณี ขาวเจริญ
๔. Miss Cloudine Ebob Ashu
๕. นางสาววันทนีย์ สร้อยนาก

ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
ครูต่างชาติโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครูโรงเรียนสิรินธร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔.๗ การแข่งขัน Crossword
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางสุชาดา เทียมเลิศ
๒. นางถาวร ทองนํา
๓. นางอัษฎาพร ราชนู
๔. นายทองอ่อน เสาเวียง
๕. นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง

ครูโรงเรียนสิรินธร
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูโรงเรียนสิรินธร
ครูโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางฉันแข รัตตัญญู
ครูโรงเรียนสิรินธร
๒. นายดิเรก บุญเชิด
ครูโรงเรียนแตลศิรวิทยา
๓. นางพรเพ็ญ สุขพูล
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๔. นางรัตนา รัตนกาญจน์
ครูโรงเรียนสิรินธร
๕. นางสาวปภาวี พุ่มไหม
ครูโรงเรียนสิรินธร
๔.๘ การแข่งขันภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
๒. Miss Wie Xia Lin
๓. Miss. Fu Jie
๔. นายสมชาย จันทร์สมุทร

ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร
ครูต่างชาติโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นายนภดล หมายถูก
๒. Miss. Bai Lanfu
๓. Miss . Li Min

ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครูต่างชาติโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ครูต่างชาติโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔. Miss Tian Qing

-๖ครูต่างชาติโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

๔.๙ การแข่งขันญี่ปุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
๒. Miss. Yumi Sanaya

ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นายสมปอง ประทุมปี
๒. Mr. Kazuhiko Mutsuo

ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

๔.๑๐ การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นางสาวศศิวิมล พูนชัย
ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
๒. Mr. Gaduski Browne
ครูต่างชาติโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นางภากุน เมืองแก้ว
๒. นางสาวขนิษฐา สมานสวน
๓. Mr.Zwene Bonga

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครูสิรินธร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครูต่างชาติโรงเรียนสิรินธร

๕. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ติดต่อเบิก-จ่ายงบประมาณจากต้นสังกัด จัดทําบัญชีรายรับ-จ่าย
ประกอบด้วย
๕.๑ ว่าที่ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ
รองผอ.โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๕.๓ นางถาวร ทองนํา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๕.๔ นางราตรี พาหา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทํา คําสั่ง หนังสือราชการแจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆ จัดทําเกณฑ์
การแข่งขัน รวมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกําหนดการ ประกอบด้วย
๖.๑ นางนพรัตน์ วิวาสุขุ
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเสาวภา ทองนํา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๖.๓ นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๖.๔ นางสาวสุรัตนา จินดาศรี
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ นางราตรี พาหา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๗๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ บริการและอํานวยความสะดวกในด้านอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ประกอบด้วย
-๘๗.๑ นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกัญญารัตน์ สุขแสวง
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๗.๓ นางสาวภัทธิรา สุมาลี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๗.๔ นางสาวสุพรรณี มณีศรี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการประเมินผลและจัดทําเกียรติบัตร มีหน้าที่จัดทําแบบประเมิน รวบรวมแบบประเมิน แปลผล รายงาน
ผลการประเมินและจัดทําเกียรติบัตรให้กรรมการดําเนินงาน กรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
๘.๑ นางถาวร ทองนํา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๘.๓ นางบังอร ชูแก้ว
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๘.๔ นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๘.๕ นางสาวสุพรรณี มณีศรี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป และสรุป รายงานผลการดําเนินงาน มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการแข่งขันทักษะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และรายงานผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๙.๑ นางสาวสุรัตนา จินดาศรี
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางราตรี พาหา
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
๙.๓ นางบังอร ชูแก้ว
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๙.๔ นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข
ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการที่ ได้รั บ การแต่งตั้ ง ปฏิบัติหน้ าที่ ที่ ได้รั บมอบหมายอย่างเต็ม กําลัง ความรู้ค วามสามารถ เพื่ อ
ประโยชน์อันจะเกิดกับทางราชการและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นายเลิศชาย สุขประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

