
 
 
                          
 

    คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธาน ีเขต ๒ 
                                                      ที ่    259     / ๒๕60 
         เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดและแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ปการศึกษา ๒๕60                                                   
                                   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กลุมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
                                             …………………………………..………………….. 
 ดวย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี  เขต ๒ กําหนดใหมกีารจดัประกวดและ               
แขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ปการศึกษา ๒๕60 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อใหครู นักเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะทางดานวชิาการ  วชิาชีพ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผูมีความสามารถเปนตัวแทนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต ๒  ไปแขงขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ตอไป 
 เพื่อใหการดําเนินการแขงขัน  ของศูนยพัฒนากิจกรรมพฒันาผูเรียน  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพทิยาคม                      
ในวันจันทรที ่11 กันยายน พ.ศ. ๒๕60  เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

         1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต ๒    ประธานกรรมการ                                             
๑.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  รองประธานกรรมการ  
๑.3 นางจติสุภา  อนุรักษ ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
1.4 นางสายชล จ่ันทองคํา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ กรรมการ  
๑.5 นางวนัทนา  สุขษาสุณ ี เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน สพป.ปท.๒ กรรมการ 
๑.6 นางปณวรรธน  เดชกลา ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ     

มีหนาที ่  ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ                             
ฝายตางๆ และคณะทาํงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ   

 2. คณะกรรมการดําเนินการ   ประกอบดวย 
2.1 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2     ประธานกรรมการ 
2.2 นางปณวรรธน  เดชกลา  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพทิยาคม       รองประธานกรรมการ 
2.3 นายจตุรงค  สโรบล   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดสนุน   กรรมการ 
2.4 นายวโิรจน  กรีถาวร   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมลูจินดาราม  กรรมการ 
2.5 นางจติสุภา  อนุรักษ    ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ             กรรมการ 
2.6 นางสายชล  จั่นทองคํา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ             กรรมการ 
2.7 นางตวงรักษ  รับพร   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.8 นางอติพร  บุญบาง   นักวชิาการศึกษาชํานาญการ   กรรมการ 
2.9 นางวนัทนา  สุขษาสุณ ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สพป.ปท.2           กรรมการ  
2.10 นายสกล  ศิริบุตร         เจาหนาที่อํานวยการ     กรรมการ 
2.11 นายสํานวน  พุมจนัทร       ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม                 กรรมการ 
2.12 นายคชกฤต  สาสนะสุข  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพทิยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นางสาวอภิสรา  ชวยรอด              ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการฝายตางๆและคณะทาํงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ                           
มีประสิทธภิาพ                   

                                                                                       /3. คณะกรรมการ… 
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 3. คณะกรรมการฝายสถานที ่ ประกอบดวย  
3.1 นางปณวรรธน  เดชกลา ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
3.2 นางสารภ ี เพญ็ประพฒัน ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม          รองประธานกรรมการ  
3.3 นายสรายุทธ  ทมุเชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม                      กรรมการ  
3.4 นางสาวอารีย   หอมทอง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม   กรรมการ 
3.5 นางสาวสุภรัตน  รักษาธรรม ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม   กรรมการ 
3.6 นางสาวกนกวรรณ  อยูสุข ครูธรุการโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
3.7 นายพรรณเชษฐ  พมิพปด ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม      กรรมการ 
3.8 นางสาวรณกร  พานิชย ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม      กรรมการ   
๓.9 นายกําธร  โพธิ์คํา ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม    กรรมการ 
3.10 นายสํานวน พุมจนัทร ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม   กรรมการ 
3.11 นางสาวอภิสรา  ชวยรอด ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม   กรรมการ 
3.11 นายสําราญ  มาเจริญ ชางปูนระดับ 4 โรงเรยีนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่จดัทาํแผนผังในการดําเนินการแขงขัน และจดัสถานที่แขงขันใหเรียบรอยพรอมใชเพื่อ                                    
การดําเนินการแขงขันทกุกิจกรรม   

  

 4. คณะกรรมการรับรายงานตัว  ประกอบดวย 
4.1 นางลักขณา  ทุมเชื้อ  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      ประธานกรรมการ 
4.2 นางทพิยา  เอี่ยมอํ่า  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
4.3 นางสาววญิา  จรัณยานนท       ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม                  กรรมการ 
4.4 นางสาวพึ่งบุญ  เจรุวฒัน        ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
4.5 นางวมิลมาศ  พงศชนะ        ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
4.6 นางสาวโสภิน  อารมคง  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม    กรรมการ 
4.7 นางสาวกมลชนก  ฤทธ์ิสมบัต ิ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม    กรรมการ 
4.8 นางนันธิดา  ปกกังเวสงั  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม                  กรรมการ 
4.9 นางสาวพชัรี  ลาวิลัย   ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม                  กรรมการ 
4.10 นางวราภรณ  สุขยิ่ง  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
4.11 นางสาวสิริวมิล  ราชคมน  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
4.12 นางสาวสาริณ ี บัวราช  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
4.13 นางปภัสศรี  จอกเกร็ด  ครูผูทรงคุณคาโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม กรรมการ 
4.14 นางสาวมณรัีตน  ตระการโกวทิ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม              กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ รวบรวมและจดัทําบัญชีลงเวลาแกนักเรียนที่เขารับการแขงขัน ครูและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
แขงขนั  จาํแนกตามรายการแขงขัน  พรอมทั้งแนะนําสถานที่ในการดําเนินการแขงขัน  

 5. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน บันทึกคะแนนและสรุปผลการแขงขัน ประกอบดวย 
5.1 นางกีรต ิ ศรีสะเทือน    ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      ประธานกรรมการ 
5.2 นายเศรษฐพล  บัวงาม  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
5.3 นางสาววญิา  จรัณยานนท  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
5.4  นางสาวพัชรี  ลาวิลัย  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
5.5 นางสาวประภัสสร  พนัเพช็ร  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
5.6 นายกิตติธชั  ทองขาว  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
           /5.7 นางสาว... 
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5.7 นางสาวศิริรัตน  สุวรรณกิจ  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
5.8 นายพรรณเชษฐ พมิพปด  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
5.9 นายวศิรุต  ใจภักด ี   ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม      กรรมการ 
5.10 นางสาวเพชรมณวีรรณ  กอบขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม               กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ รวบรวมสถิตินักเรียนที่สมัครเขารับการแขงขัน ผลคะแนนการแขงขันแตละรายการ การสงผลคะแนน
ผานโปรแกรมออนไลน   รายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวลัที ่  1,  2,  3   พรอมทั้งภาพถายนักเรียนที่ไดรับรางวลั ที ่1,2,3 
ดวย ทั้งน้ีใหระบุโรงเรียน  ครูที่ฝกซอม และหมายเลขโทรศัพทครูที่ฝกซอมและรายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวลัเหรียญทอง   
เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  รวมถึงภาพถายบรรยากาศในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรม  และสรุปปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินการและวธิกีารแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปไดและอื่นๆ  โดยสรุปผลการดําเนินการแขงขันในรูปแบบ
รูปเลมและในรูปไฟลนํามาสรุปเปนเลมผลการดําเนินการในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินการ ณ หองประชุม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 

 6. คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินผลการแขงข ัน  ประกอบดวย 
 6.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีและยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 

คณะกรรมการดําเนินการและที่ปรึกษา 
6.1.1 นายปรีชา  กล่ํารัศม ี  ผูตรวจการคณะลูกเสือแหงชาต ิ   ประธานกรรมการ 
6.1.2 นายฉัตรชัย  ผองสุวรรณ  ผูบริหารโรงเรียนผองสุวรรณวทิยา              รองประธานกรรมการ 
6.1.3 นายปริญญา แชมชมดาว     ผูชวยผูตรวจการคณะลูกเสือแหงชาต ิ  กรรมการ 
6.1.4 นายวโิรจน  กรีถาวร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมลูจินดาราม     กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 

 กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 
6.1.5 นายฉัตรชัย  ผองสุวรรณ  ผูบริหารโรงเรียนผองสุวรรณวทิยา   ประธานกรรมการ 
6.1.6 นายประดิษฐ  ปาเลย  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ   กรรมการ 
6.1.7 นางวันทนา   สุขษาสุณ ี  เจาพนักงานธุรการชํานาญการ สพป.ปท.2  กรรมการ 
6.1.8 นายสุริยา  เด็นลีเมาะ  ครูโรงเรียนเจริญดีวิทยา    กรรมการ 
6.1.9 นายโยธนิ  ฉายแสง  ครูโรงเรียนวดัมลูจินดาราม   กรรมการ 
6.1.10 นางปวีณทพิย  อนลําพอง  ครูโรงเรียนวดัอัยยิการาม    กรรมการ 
6.1.11 นายชวาล  ออนแสง  ครูโรงเรียนวดัอัยยิการาม    กรรมการ 
6.1.12 นายวิวฒัน  บดีรัฐ  ครูโรงเรียนวดัแสงสรรค    กรรมการ 
6.1.13 นายนรุติชัย  เกิดบุญ  ครูโรงเรียนวดันพรัตนาราม   กรรมการ 
6.1.14 นางสาวชุติมา  แกวไพฑรูย ครูโรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม   กรรมการ 
6.1.15 นางสาว อังศณา   บรรจมาตย ครูโรงเรียนวดัคลองชัน    กรรมการ 
6.1.16 นางสาววิญา  จรัณยานนท          ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน นางสาวอภิสรา  ชวยรอด  ทาํหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม  
    

 กิจกรรมการใชเข ็มทศิและการคาดคะเน  และการสะกดรอย 
6.1.17 นางสาวพูลสุข  เลิศไกร      ผูตรวจการคณะลูกเสือแหงชาต ิ   ประธานกรรมการ 
6.1.18 นายศราวุธ  จนิดาสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลทาโขลง   กรรมการ 
6.1.19 นายสมยศ วงษรักสันต ิ    ครโูรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจาสิริกิต์ิ กรรมการ 
     พระบรมราชินีนาถ  
          /6.1.19 นาง... 
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6.1.20 นางรุงฤด ี ทรัพยเพิ่ม  ครูโรงเรียนวดัเขียนเขต    กรรมการ 
6.1.21 นายอิศรา   สีสัน   ครูโรงเรียนวดัปทุมนายก    กรรมการ 
6.1.22 นายสกล  ชัยชวย  ครูโรงเรียนวดัมลูจินดาราม   กรรมการ 
6.1.23 นางสาวจรัญ  อยูสมศรี  ครูโรงเรียนวดันาบุญ    กรรมการ 
6.1.24 นางระเบียบ กรวยในเมือง ครูโรงเรียนวดันาบุญ    กรรมการ 
6.๑.๒5 นายเกรียงไกร  ผาดไธสง  ครูโรงเรียนสหราษฎรบํารุง   กรรมการ 
๖.๑.๒6 นายนฤทธ์ิศร  อุบลพืช  ครูโรงเรียนวดัเกตุประภา    กรรมการ 
6.1.27 นายคชกฤต  สาสนะสุข  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน นายพรรณเชษฐ  พมิพปด ทาํหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 

 กิจกรรมการจัดคายพักแรม 
6.1.28 นายพนิิษฐา  บุญจริง     ขาราชการบํานาญโรงเรียนทองพูลอุทิศ                ประธานกรรมการ 
6.1.27 นายสมเดช  วรศิริ  ขาราชการบํานาญโรงเรียนวัดทศทศิ  กรรมการ 
6.1.28 นายประจนัทร  อาชวาคม ครูโรงเรียนธญัสิทธศิิลป    กรรมการ 
6.1.29 นายสกล  ศิริบุตร   อัตราจางสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2   กรรมการ  
6.1.30 นางสาวพขัรินทร   กลอมสุริวงศ ครูโรงเรียนวดัคลองชัน    กรรมการ   
6.1.31 นายวิเชษ  ไชยรินทร  ครูโรงเรียนวดันิเทศน    กรรมการ 
6.๑.๓2 นางวลิาวัณย  นัยนา  ครูโรงเรียนวดัปญจฑายิกาวาส   กรรมการ 
6.๑.๓3 นายศุภกิจ  วิเศษนคร  ครูโรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม   กรรมการ 
6.1.34 นายวิชัย  พรหมสุรินทร  ครูโรงเรียนวดัทศทศิ    กรรมการ   
6.1.35 นายสํานวน พุมจนัทร            ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน นางสาวศิริรัตน  สุวรรณกิจ   ทาํหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 
มีหนาที ่ ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการแขงขันของแตละประเภท  โดยดําเนินการสรางเคร่ืองมอืที่ใชใน                  
การแขงขันควบคุมการดําเนินการแขงขันใหดําเนินไปดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม ตรวจสอบผลการดําเนินการแขงขัน   
พรอมทั้งรวบรวมผลการแขงขันสงผูประสานงานเพื่อนําสงคะแนนผานระบบออนไลน 

 6.2 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 กิจกรรมการแขงข ันการทาํหนังสือเลมเล็ก ระดับประถมศึกษา 
6.2.1 นางพนมวัน  วรดลย  ครูโรงเรียนวดันาบุญ    ประธานกรรมการ 
6.2.2 นางสาวสุพตัรา  กองเปง  ครูโรงเรียนเฟองฟาวทิยา    กรรมการ 
6.2.3 นายวชิรุณกรณ  กมทุชาต ิ        ครูโรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวทิยาคาร  กรรมการ 
6.2.4 นางเสาวนิตย  เสารสมยา  ครูโรงเรียนวดัคลองชัน    กรรมการ 
6.2.๕ นางสาววนิดา   วสิารทวศิิษฏ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 กิจกรรมการแขงข ันการทาํหนังสือเลมเล็ก ระดับมัธยมศึกษา 

6.2.๖ นางสุนทรี  ทองอยู          ครูโรงเรียนวดัลาดสนุน           ประธานกรรมการ        
6.2.๗ นางสุพรรนีย  เทยีมขุนทด  ครูโรงเรียนชุมชนวดัทาํเลทอง   กรรมการ 
6.2.๘  นางศิริพร พงษเนตร  ครูโรงเรียนเจริญดีวิทยา    กรรมการ 
6.2.9 นางศรุดา  วทิยาอุปถัมภ    ครูโรงเรียนวดัปญจฑายิกาวาส   กรรมการ 
6.2.10 นางก่ิงกนก  ฉัตรแกวมณ ี ครูโรงเรียนวดัพชิิตปติยาราม       กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน นางสาวมณีรัตน  ตระการโกวทิ    ทาํหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 

 มีหนาที ่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการแขงขันของแตละประเภท  โดยดําเนินการสรางเคร่ืองมอืที่ใชใน                  
การแขงขันควบคุมการดําเนินการแขงขันใหดําเนินไปดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม ตรวจสอบผลการดําเนินการแขงขัน   
พรอมทั้งรวบรวมผลการแขงขันสงผูประสานงานเพื่อนําสงคะแนนผานระบบออนไลน 
           /6.๓ กิจกรรม... 
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 6.๓ กิจกรรมสภานักเรียน 
6.3.1 นางสาวเกศิณี   ยอดแกว  ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา    ประธานกรรมการ 
6.3.2 นางศรีวรรณ  รอดสวสัดิ ์        ครูโรงเรียนวดักลางคลองสี ่     กรรมการ 
6.3.3 นางสาวพรสวรรค  จันทกลิ่น ครูโรงเรียนสหราษฎรบํารุง   กรรมการ 
6.3.4 นายวาทิต  อิสสะอาด  ครูโรงเรียนวดัปญจฑายิกาวาส   กรรมการ 
6.3.5 นางสาวสุรินทร  เอ่ียมสอาง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม  กรรมการ 
6.3.6 นายอนุเดช  บานสระ  ครูโรงเรียนวดัพชิิตปติยาราม   กรรมการ 
6.3.7 นายนิพนธ   เปาประจาํเมอืง ครูโรงเรียนวดัคลองชัน    กรรมการ 
6.3.8  นางวราภรณ  สุขยิ่ง  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน นายกิตติธชั  ทองขาว ทําหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 
 มีหนาที่  ดําเนินงานเกี่ยวกับการจดัการแขงขันของแตละประเภท   โดยดําเนินการสรางเคร่ืองมอืที่ใชใน                        
การแขงขันควบคุมการดําเนินการแขงขันใหดําเนินไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ตรวจสอบผลการดําเนินการแขงขัน    
พรอมทั้งรวบรวมผลการแขงขันสงผูประสานงานเพื่อนําสงคะแนนผานระบบออนไลน 

 6.4 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
6.4.1 นางจรา  เจยีมกมล          ครูโรงเรียนวดัแสงสรรค    ประธานกรรมการ 
6.4.2 นางสาวอํานวยพร  จนัทรไพศรี  ครูโรงเรียนวดัพรุิณศาสตร    กรรมการ 
6.4.3 นางสาวปาณิสรา  กาฬเสาร ครูโรงเรียนวดัพชิิตปติยาราม        กรรมการ 
6.4.4 นางสาวณัทภิญญา  พงษชินชญา ครูโรงเรียนวดัแสงสรรค    กรรมการ 
6.4.5 นางฐิตาภรณ  จันทรแสง  ครูโรงเรียนวดัประชุมราษฎร   กรรมการ 
6.4.6 นางสาวกัญญาณัช  กาวนํิา  ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน  นางสาวประภัสสร  พนัเพช็ร  ทําหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 
 มีหนาที่  ดําเนินงานเกี่ยวกับการจดัการแขงขันของแตละประเภท   โดยดําเนินการสรางเคร่ืองมอืที่ใชใน                    
การแขงขันควบคุมการดําเนินการแขงขันใหดําเนินไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ตรวจสอบผลการดําเนินการแขงขัน    
พรอมทั้งรวบรวมผลการแขงขันสงผูประสานงานเพื่อนําสงคะแนนผานระบบออนไลน 

 6.5 กิจกรรมยุวบรรณารักษ สงเสริมรักการอาน 
6.5.1 นางจินตนา  คําอาจ  ครูโรงเรียนวดัพรุิณศาสตร    ประธานกรรมการ 
6.5.2 นางสาวสิริกร  รุสิตานนท  ครูโรงเรียนวดัพชิิตปติยาราม   กรรมการ 
6.5.3 นางสาวอังคณา  ปกษา         ครูโรงเรียนวดักลางคลองสี ่     กรรมการ 
6.5.๔ นางสาววนิดา  อูสูงเนิน  ครูโรงเรียนวดัพชิิตปติยาราม      กรรมการ 
6.5.๕ นางสาวศรีเวยีง  เตาสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
ผูประสานงาน   นางสาวเพชรมณวีรรณ กอบขุนทด   ทําหนาที่รับสงคะแนน และอํานวยความสะดวกในกิจกรรม 
 มีหนาที่  ดําเนินงาน เกี่ยวกับการจดัการแขงขันของแตละประเภท   โดยดําเนินการสรางเคร่ืองมอืที่ใชใน                       
การแขงขันควบคุมการดําเนินการแขงขันใหดําเนินไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ตรวจสอบผลการดําเนินการแขงขัน    
พรอมทั้งรวบรวมผลการแขงขันสงผูประสานงานเพื่อนําสงคะแนนผานระบบออนไลน 
 

/ใหคณะกรรมการ... 
 
 
 
 



 

- ๖ - 
 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทกุคน ปฏิบัติหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวย                                    
ความเรียบรอย  บรรลุตามวตัถุประสงคเปาหมายที่กําหนดไว  และเกิดผลดีตอทางราชการ 

ทั้งน้ี    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง   ณ   วนัที ่     9      สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60  
                                                                         

 
                               (นายวชิัย  แสงศรี) 
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 


