คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่ 300 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-----------------------------------------------------------ตามที่ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต 2 จัดการแข่ ง ขัน “งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรีย น
ครั้งที่ 69” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย
ให้ศูนย์พัฒนาวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ หน่วยจัดการแข่งขันและเป็นศูนย์การจัดการ
แข่งขันหลัก เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็ น ไทย พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเสริ ม สร้ า งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 12 ประการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม จึง แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนิน การจัดการแข่ง ขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่ 69” ประจาปีการศึกษา
2562” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รองประธานกรรมการ
อุบลราชธานี เขต ๔ ช่วยราชการ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓. นายชนะ
สุ่มมาตย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
๔. นายวีระศักดิ์
ศรีสังข์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
5. ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
6. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
9. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
11. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
12. ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กรรมการ
13. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
14. ผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
15. นางสาวมาเรียม ซอหมัด
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวณัฐสินี ภานุศานต์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คาปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุน และอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และบรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
2.1 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
1. นายประดิษฐ์
โสภาประดิษฐ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล
อินทรพิชัย รองผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส เจริญโพธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
4. นางสาวสริณยา ขันทโรจน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
5. นางจิรนันท์
ทับศิลา
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1. นางจิรนันท์
ทับศิลา
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์
พุ่มศิริ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
รองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุดา
อิสโม
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
4. นายสมพร
ฤทธิ์อยู่
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
5. นายชัยภัทร
อาจละออ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
6. นายถิรวัฒน์
รัตโนภาส ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
7. นางจงดี
จั่นคา
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
8. นางสาววิรวรรณ
หิรัญพาณิช ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ
บรรจบ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
10. นางสาวจุราวรรณ ดวงพรม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
11. นางสาวสุฑามาศ แก้วมรกต ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
12. นางสาวภาวดี
รัศมีทอง ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
13. นายศรัณ
สังข์ทอง ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
14. นายประวิทย์
สุภาพ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการรับสมัคร - รายงานผล
1. นางจิรนันท์
ทับศิลา
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุราวรรณ ดวงพรม ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
รองประธานกรรมการ
3. นายจิรเดช
เกิดศิริ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย
ภูน้าย้อย ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
5. นางสาวตรีเนตร
หิมพาน
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
6. นางสาวภาวดี
รัศมีทอง ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมเอกสารในการรายงานผลและบันทึกคะแนนให้กับคณะกรรมการตัดสิน

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือเชิญและเกียรติบัตร
1. นางสาวภาวดี
รัศมีทอง ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ ยิ้มโปรยคา พนักงานราชการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ใจอุ่น
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
4. นางสาวพิชญธิดา ชาติสาราญ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายวางแผน และจัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทั้งหน่วยงานในและภายนอก
2. จัดทาข้อมูลสาหรับการพิมพ์เกียรติบัตรสาหรับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และลงทะเบียน
1. นางศรีสุดา
อิสโม
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
2. นางสาววิรวรรณ
หิรัญพาณิช ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
3. นางสาวสุฑามาศ
แก้วมรกต ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
4. นางสาววิภาพรรณ ยิ้มโปรยคา พนักงานราชการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
5. นางสาวสมฤทัย
ภูน้าย้อย
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
6. นางสาวตรีเนตร
หิมพาน
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
7. นางสาวพิชญธิดา ชาติสาราญ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
8. นายจิรเดช
เกิดศิริ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน
10. นางสาวจุฑามาศ บรรจบ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียน
2. รับลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางสาววิลาสินี
คลับคล้าย ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนสา
เดชสุวรรณ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
3. นางสาวอาภา
ผดุงเวียง
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
2. เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
๑. นางเบญจมาส
ผิวเหลือง ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนสา
เดชสุวรรณ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์
มรรคผล ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดทาคากล่าวเปิด - ปิดการแข่งขัน
2. เป็นพิธีกรในพิธีการเปิดการแข่งขัน และตลอดการแข่งขัน
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

8. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1. นายนิติพงษ์
ค่าม่วง
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
2. นางวรนุช
ค่าม่วง
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
3. นางสาวสุฑามาศ
แก้วมรกต ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
4. นายศรัณ
สังข์ทอง
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
5. นายจิรเดช
เกิดศิริ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
6. นักพัฒนาทุกคน
7. นายประวิทย์
สุภาพ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
หน้าที่ 1. สนับสนุนจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ
2. จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
9. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
1. นางสุพิชฌาย์
พุ่มศิริ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
๒. นางสาวจุราวรรณ ดวงพรม
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
3. นางศิริพร
อนุกูลประโยชน์ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
4. นางเกศรินทร์
สุทธิรอด
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
๓. นางสาวเนติชา
วงศรีลา
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
๔. นายศรัณ
สังข์ทอง
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
หน้าที่ 1. อานวยความสะดวกในการให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ
2. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
3. จัดเตรียมสถานพักผ่อนที่สาหรับครูผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน
4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
10. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. นายวศกร
เพ็ชรช่วย
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
2. นายจตุพล
พยุหะ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
3. นักเรียนช่วยงานโสตทัศนศึกษา
4. นายจักรพงษ์
ทองอยู่
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับสถานที่การจัดการแข่งขัน
2. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม
๓. อานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน
11. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ
2. นางสุนีย์
อินทรพาณิชย์
3. นางสาวแสงระวี โคตรหานาม
4. นางชื่นกมล
อินทรศรี
5. นางสาวชนิตา
เซ็นติมา
6. นางสาวศุภิสรา ถาโคตร
7. นางจงดี
จั่นคา
8. นายนรากรณ์
ฤทธิรณ

ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ 1. เบิกจ่าย พัสดุในการกิจกรรมการแข่งขัน
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
12. คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1. นายธนัญชัย
ขาปาน
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
2. นายวิทยา
คลับคล้าย
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
3. นายจตุพล
พยุหะ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
4. นายจักรพันธ์
โพธิ์นอก
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
5. นายสกานต์
เพ็ชรนิล
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
6. นายจักรกฤต
วรรณวงษ์
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
7. นายสิทธิเดช
บัญติ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
8. นายจิรา
เนตยารักษ์
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
9. ยามรักษาการณ์
10. ว่าที่ร้อยตรีวินัย เลี้ยงชื่นใจ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
11. นายปรมินทร์ สุวรรณกูฎ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
หน้าที่ 1. วางแผนในการอานวยความสะดวก และจัดการจราจร
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1. นางสาวสโรชา
ภาระจ่า
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรดา
กันทะวัง
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. อานวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
14. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. นางสาววิภาพรรณ ยิ้มโปรยคา
พนักงานราชการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
2. นางจงดี
จั่นคา
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
3. นางชื่นกมล
อินทรศรี
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
4. นายโสภณ
อยู่เกิด
ลูกจ้างประจาโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
5. นายสมชาย
สมานกุล
ลูกจ้างประจาโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
6. นายประจวบ
ดวงประทุม
พนักงานขับรถโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
7. นายทวีศักดิ์
พงค์รัตน
พนักงานขับรถโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
8. นายอานาจ
แสงคาคม
พนักงานขับรถโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
9. นางคนิวัลย์
ธีระวงศ์ประเวศ ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมยานพาหนะในการซื้อของเตรียมงานและในวันจัดกิจกรรมการแข่งขัน
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
15. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. นางสาวจุฑามาศ บรรจบ
2. นางสาวสุฑามาศ แก้วมรกต
3. นางสาววิภาพรรณ ยิ้มโปรยคา
4. นางสาวสมฤทัย ภูน้าย้อย
5. นางสาวตรีเนตร หิมพาน

ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
พนักงานราชการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. นางสาวพิชญธิดา ชาติสาราญ
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการ
๗. นางสาวจุราวรรณ ดวงพรม
ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดทาแบบประเมินในการจัดการแข่งขัน
2. รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และจัดทาแฟ้มสรุปงานเพื่อนาเสนอฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

