
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ที่ ๔๓๑ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  

วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” 
.......................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์) ก าหนดจัด    
“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑”         
เพ่ือการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโครงการ“งานมหกรรมความสามารถ    
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” โดยก าหนดด าเนินการแข่งขัน    
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (พิษณุโลกกลุ่ม ๑) จ านวน ๑๙ โรงเรียน  ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชินสีห์และห้องปฏิบัติการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการ “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครู
ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้          
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์   เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๖ นางดวงพร       เพ็ชรบัว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๗ นางสมศรี แซ่เล้า     ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๘ นางธิติมา พรามพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๙ นางสุภาพ     อมรประภา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางอโณฌา   บุญโสภา ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามกิจกรรม 
 ๒. คณะกรรมการพิธีการ 
  ๒.๑ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔ นายสมนึก ใยศิลป์ ครผูู้ทรงคุณค่า กรรมการ 



๒ 

 

 

  ๒.๕ นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๖ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ เป็นพิธีกร เตรียมเอกสารกล่าวรายงานและกล่าวเปิด  
 ๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
  ๓.๑ นางสาวยุพิน คงคอน ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นางสาวธรรมรัตน ์ ราชรองเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๓.๕ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๓.๖ นางณัชภัทร วงศ์จีน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ต้อนรับและรับรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแจกเอกสาร อุปกรณ์และเกณฑ์การตัดสิน 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
  ๔.๑ นางดวงเดือน กิติประสาท ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางรุ่งรว ี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางดวงเดือน เร่งเจริญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๔ นางสาวศิริรัตน์ มูลติด นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๔.๕ นางสาวอาภาพร คีรีวัน นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๔.๗ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัว และเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๕.๑ นางสมศรี แซ่เล้า     ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นางกหุลาบ ลอยเวหา ลูกจ้างประจ า กรรมการ   
  ๕.๔ นางสีนวล  กระเซ็น ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
  ๕.๕ นางสาวสุชาวดี พิมหานาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นไป 
    ด้วยความเรียบร้อย 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
       ๖.๑ ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์  ค าทา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
    ๖.๒ นางสุดาภรณ์    ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ     
  ๖.๓ นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์  ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๖.๔ นักการภารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
  ๖.๕ นายคุณากร สนองวงศ์ ลูกจ้างประจ า กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี บริเวณหอประชุม สถานที่แข่งขัน และการให้บริการเครื่องเสียง  
              อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 



๓ 

 

 

 ๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชน 
     ๗.๑ นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   ครเูชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางพนิตนาฏ รัตนพนิต ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ      
  ๗.๓ นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์โครงการ บันทึกภาพตามความเหมาะสม ประสานสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ 
     และเผยแพร่ข่าวสาร 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินโครงการ และแบบสอบถาม  
      ๘.๑ นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓ นายสมนึก ใยศิลป์ ครผูู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
  ๘.๔ นางสาวมณี แซ่ท่อ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๘.๕ นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  ๘.๖ นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ       
  มีหน้าที ่ จัดท าแบบประเมิน และออกแบบสอบถาม 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ  
เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
         สั่ง  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
  (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหต ุ  - ขอเชิญชวนคณะกรรมการด าเนินงานแต่งกายด้วยเสื้องานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ  
                   หรือเสื้อสีชมพูเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 


