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ค ำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง 
ที่  ๒๔๔๓  / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกและประเมินหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่น 
ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS)  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก จังหวัดอ่ำงทอง 
------------------------------------------     

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประกวดรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับ
ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ ๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยด ำเนินกำรประกวดในระหว่ำงวันที่    
๒๒ – ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตัดสินกำรประกวดหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่
ประจักษ์เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ ๔ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมถูกต้อง และเป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๑ นำยปวิณ  ช ำนิประศำสน์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๒ นำยวีระศักดิ์  ประภำวัฒน์เวช รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๓ นำยขจรชัย  วัฒนำประยูร  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๔ พล.ต.ต.สุคุณ  พรหมำยน  ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๕ นำยบรรเจิด  อนุเวช  ปลัดจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๖ นำยสิญจน์  เวชไพจิตร  หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๗ นำยศักดิ์ดำ  บรรดำศักดิ์  นำยอ ำเภอเมืองอ่ำงทอง 
    ๑.๘ นำยชัย  สุวพันธุ์   นำยกเทศมนตรีเมืองอ่ำงทอง 
    ๑.๙ นำยทรงวุฒิ  หุตำมัย  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๑๐ นำยแพทย์ยุทธชัย  ตริสกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอ่ำงทอง 
    ๑.๑๑ พ.อ.ธนำอัศม์  จงใจรักษ์โกเศส รองผู้อ ำนวยกำรกองกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร 
     จังหวัดอ่ำงทอง 
    ๑.๑๒ นำงมณฑ์ธวัล  วุฒิวิชญำนันต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๒.๑.  นำยเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
      ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๒. นำยบุญสืบ กลิ่นธรรม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 

 



๒ 
 

 

   ๒.๓. นำยสมปอง  คงอ่อน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๔. นำยนพปฎล  บุญพงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๕.  นำยนันทภพ  เคหำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๖  นำยสมเกียรติ  แก้วมณี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๗  นำงกัลยำ  มำลัย   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๘  นำงสำวปุณญอุษำ  ผดุงหมำย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๙ นำยสมพงษ์  เมืองวัฒนะ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้ำพระยำ  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๐ นำยบุญสม  แช่มชื่น  ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๑ นำยดิเรก  บ ำเพ็ญ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนเกษไชโย   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๒ นำยสุวรรณ์  คงมีทรัพย์  ประธำนกลุ่มโรงเรียนไชโยบูรพำ   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๓ นำยธีรวุฒิ  บุญสอน  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระต ำหนัก   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๔ นำยเอนกพงษ์  อ่วมรอต  ประธำนกลุ่มโรงเรียนจินดำมณี   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๕ นำยศรำวุธ  ดีชัย  ประธำนกลุ่มโรงเรียนขุนอินท์   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๖ นำยวิทยำ  รัตนธำรำกร  ประธำนกลุ่มโรงเรียนป่ำโมก   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๗ นำงส ำเริง  ยอดม่ิง  ประธำนกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๘ นำยวิทยำ  มีสกุล  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๑๙ นำยพนม  สุทธิพงษ์  ประธำนกลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๒๐ นำยสำมำรถ  คงสุข  ประธำนกลุ่มโรงเรียนแสงหำพัฒนำ  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๒๑ นำยสรวง  นิลดี   ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำยแท่น  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 



๓ 
 

 

   ๒.๒๒ นำยสำร สังข์ทองวิเศษ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนสำมโก้   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๒๓ นำยวินัย  ปำนแดง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๒๔ นำยวัฒนชัย  พันธุ์พร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๒๕ นำยวินัย  อินทร์สวัสดิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณ”ี  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๒๖ นำยรณชัย  นิ่มกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๒๗ นำยบรรลือ  พลมำลำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมโก้วิทยำคม  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๒๘ นำยประสิทธิ์  รักงำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๒๙ นำยสุเทพ  สังข์วิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำโมกข์วิทยำภูมิ  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๐ นำงมยุรี  แพร่หลำย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโยธินบูรณะอ่ำงทอง  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๑ นำยมงคล บกสกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแสวงหำวิทยำคม  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๒ นำยบรรจบ  เฉลยมรรค  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๓ นำยยุทธศิลป์  แย้มเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนริ้วหว้ำวิทยำคม  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๔ นำงสำววินัฏฐพัทธิ์  โพธิ์เพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยำคม  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๕ นำยคเชนทร  ทรงชน  ครโูรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๖ นำยส ำเนำ  แย้มจ ำนัน  ครโูรงเรียนไผ่วงวิทยำ    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
   ๒.๓๗  นำยสมบัติ  กลิ่นกุหลำบ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๓๘  ว่ำที่ ร.ต.จิรวัฒน์  นำคพนม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๓๙  นำยณนพพล  เสนำะดนตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๔๐  นำยอำรักษ์  อินทร์พยุง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
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   ๒.๔๑  นำงชลธิชำ  พงศ์ศรี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๔๒  นำงจันทรำ  จันท์พันแจ้ง    รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๔๓ นำยสมชำย  สุทธิพันธุ์   ศึกษำนิเทศก ์    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๒.๔๔ นำยสมชัย  ปำนผำสุข  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   กรรมกำรและ 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง           เลขำนุกำร 
   ๒.๔๕ นำยอดิศักดิ์  พรหมศร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      กรรมกำรและ 

    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๔๖ นำงจำรุณี  ปำนแดง  ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำรและ 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๔๗  นำยเชต  บุญมี   ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำรและ 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๔๘  นำงสำวกัญจน์กมล  โพธิ์บุญ ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำรและ 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๔๙ นำยโสรส  มั่นดี   ศึกษำนิเทศก ์        กรรมกำรและ 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๕๐ นำงนิทรำ  อุ่นทรัพย์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและ 

    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๒.๕๑ นำงนพวรรณ  ดนตรี  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร        กรรมกำรและ 

    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      มีหน้าที่  
  ๑) อ ำนวยกำร วำงแผน ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรค ให้กำรสนับสนุน

     ทรัพยำกร บุคลำกร และวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 ๒) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ และประจ ำอยู่กองอ ำนวยกำร 

 ๓) วำงแผนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 ๖) จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประกวดให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๗) แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกรณีท่ีมีกำรทักท้วง 
 ๘) รับรองผลกำรตัดสินและพิจำรณำผลกำรตัดสินกรณีมีกำรทักท้วง 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
    ๓.๑ นำยสมชัย  ปำนผำสุข รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง         
    ๓.๒ นำยอดิศักดิ์  พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         รองประธำนกรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
      



๕ 
 

 

    ๓.๓ นำงนิทรำ  อุ่นทรัพย์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
    ๓.๔ นำงอุทัย  จงประเสริฐ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๕ นำงนันทยำ  โสภณสรญัญำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๖ นำงสภุำพ  ตรุณวัฒน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๗ นำงสำวนำถอนงค์  อ่อนจิตร  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๘ นำงเพ็ญศรี  พรพึงพระกำฬ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๙ นำงธมกร  ธรณ์ภวัต นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๑๐ นำงสำวเจริญ  วงษอ่์อน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 ๓.๑๑ นำงอรจิรำ  พุ่มพฤกษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๓.๑๒ นำยปัญจพงษ์  สมสำร์ นิติกรปฏิบัติกำร      กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๑๓ นำงสำวสำวิตรี  โตตะเภำ นิติกรปฏิบัติกำรช่วยรำชกำร     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๓.๑๔ นำงสุรสิทธิ์  ภูแฉล้ม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
   ๓.๑๕  นำงนพวรรณ  ดนตรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
   ๓.๑๖ นำงสำวเพ็ญศรี สว่ำงเดือน  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                กรรมกำรและ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง      ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
      
 มีหน้าที ่
 วำงแผนกำรด ำเนินงำน เตรียมกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ประสำนงำนทั่วไป 
และด ำเนินงำนให้กำรคัดเลือกและประเมินให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดกุลาง 
    ๔.๑ นำยบุญสืบ  กลิ่นธรรม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่   ประธำนกรรมกำร 
     กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๒ นำงชลธิชำ  พงศ์ศรี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  รองประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 



๖ 
 

 

    ๔.๓ นำงสำวอรุณี  จึงสวัสดิ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๔ นำงสำววำรุณี  พวงสุวรรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร      กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๕ นำงสำวสุภำ  พงษ์หวั่น  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๖ นำงธัญญำรัตน์  จันทร์แก้ว นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๗ นำงอัมพรรณ  หอมกรุ่น  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๘ นำงอังคณำ  อินสุวรรณ์  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๔.๙ นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๔.๑๐ นำงอรนุช  ชูเทียน  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   

      มีหน้าที่  

  ๑) วำงแผน เตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิก-จ่ำยเงิน  ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
จัดซื้อ จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ำยเงินพร้อมสรุปรำยกำรเบิกจ่ำย และกำรส่งใช้เงินยืมรำชกำรให้แล้วเสร็จ  
ตำมก ำหนด 

๒) จัดเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรประกวด 
๓) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรประกวดทุกประเภท 
๔) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๕.  คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน    
    ๕.๑. นำยสมชัย  ปำนผำสขุ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ          ประธำนกรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง                    
    ๕.๒  นำยอดิศักดิ์  พรหมศร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  รองประธำนกรรมกำร  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง                  
    ๕.๓. นำงนิทรำ  อุ่นทรัพย์   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                           กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๕.๔  นำงนพวรรณ  ดนตรี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                  กรรมกำร   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๕.๕ นำงสำวเพียงระวี  จันทร์ไทย ครูโรงเรียนวัดท ำนบ กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง      
    ๕.๖ นำงสำวพัชรินทร์  ปำนหงส์ ครูโรงเรียนวัดไผ่วง กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
 



๗ 
 

 

    ๕.๗  นำงสำยพิณ  ผลไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดอบทม กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๕.๘  นำงสำวจตุพร หรือตระกูล ครูโรงเรียนวัดนำงช ำ กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
   ๕.๙  นำงสำวศิรินทร์  ขจรศรี ธุรกำรโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๕.๑๐ นำงสำวธัญญำลักษณ์  พงษ์ชุบ ธุรกำรโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๕.๑๑ นำยวุฒิพงษ์  คงชนะ ธุรกำรโรงเรียนวัดสี่ร้อย กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๕.๑๒ นำงเพ็ญศรี  สว่ำงเดือน นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๕.๑๓ นำงสำวบุบผำ  เพ็งอำทิตย์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๕.๑๔ นำงสมคิด  ชีระภำกร เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

  
      มีหน้าที ่  
  ๑) ด ำเนินกำรเก่ียวกับประสำนกำรประกวด กำรบันทึกคะแนนกำรประกวด ประมวลผล 
กำรประกวด กำรพิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลกำรแข่งขันในระบบบริหำรกำรแข่งขันและประสำนงำนให้บริกำร                      
กำรช่วยเหลือด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 

๒) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรประกวด 
๓) รับผลคะแนนและบันทึกคะแนน 
๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๖. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์อ านวยการประสานงานกลางประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
    ๖.๑. นำงสำวปุณญอุษำ  ผดุงหมำย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ประธำนกรรมกำร 

           ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๒. นำยบุญสม  แช่มชื่น  ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์  รองประธำนกรรมกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๓. นำยสมพงษ์  เมืองวัฒนะ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้ำพระยำ    รองประธำนกรรมกำร 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๔. นำยธงไชย  หงษส์งวนศรี       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอรัญญิกำวำส  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๕. นำยสุขสวัสดิ์  ไพรสุวรรณ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำผึ้ง   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๖. นำยปัญญำ  ลำวัลย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมะขำม   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
  



๘ 
 

 

    ๖.๗. นำงจำรุณี  ปำนแดง   ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๘. นำงสำวพัชรินทร์  ชยูิ่งสกุลทิพย์   ธุรกำรโรงเรียนวัดตำลเจ็ดช่อ   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๙. นำงกมลวรรณ  พำดีวงศ์  ธุรกำรโรงเรียนวัดท้ำยย่ำน   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๐. นำงสำวอัจฉรำ  ฤกษ์ฉวี  ธุรกำรโรงเรียนวัดไผ่ล้อม    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๑. นำงวชัรี  มำมำตรศรี  ธุรกำรโรงเรียนวัดถนน    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๒. นำงอรสำ  จันทนำ  ครโูรงเรียนวัดมะขำม    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๓. นำงสำวเสำวลักษณ์  ผลหำญ ธุรกำรโรงเรียนวัดมะขำม    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๔. นำงอัมพร  หลีประไพ  ครโูรงเรียนวัดมะขำม    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๕. นำงสำวสุมำลี  จิลดล  ครโูรงเรียนวัดมะขำม    กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
    ๖.๑๖. นำงสำวกรวิภำ  แสงนำค นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๑๗. นำงวัฒนำพร  อินทร์ไทร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๑๘. นำงสุณี  บุญเลิศ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๑๙. นำงสุฑำวรรณ  สิรอัิคคะโชติ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๒๐. นำงสำวสภุำวรัตน์  สมำนพันธ์สกุล นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๒๑. นำงวรำภรณ์  บุญใส  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๒๒. นำงอรจิรำ  พุ่มพฤกษ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๒๓. นำงสำวสมรัก  ยวงเกตุ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๖.๒๔. นำงดำวรุ่ง  บุญถนอม  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
    ๖.๒๕. นำงสำวรฐัพร  งำมรุ่งโรจน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 



๙ 
 

 

    ๖.๒๖. นำงจิตรลดำ  ลลีำกร  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๖.๒๗. นำยสมบัติ  กลิ่นกุหลำบ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
   ๖.๒๘. นำงมำนพ  มณีโชติ  นักจดักำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วย 
                                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เลขำนุกำร                                                 
   ๖.๒๙. นำงสมคิด  ชีระภำกร  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน           กรรมกำรและผู้ช่วย 
                                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เลขำนุกำร                                                
   ๖.๓๐. นำยเฉลิม  เจริญวิถ ี ช่ำงสี ช ๔                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

    มีหน้าที่ 
 ๑) ประจ ำศูนย์ประสำนงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เพ่ือติดต่อ
ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
 ๒) ดูแลต้อนรับคณะจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำง ๆ 
 ๓) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ และให้ข้อมูลกับคณะกรรมกำร
ส่วนกลำง 
 ๔) จัดท ำโล่  เกียรติบัตร  และของที่ระลึกให้ผู้มี อุปกำรคุณกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทองในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกและประเมินหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่น ประสพผลส ำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) 
  
๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
    ๗.๑. นำงสำวปุณญอุษำ  ผดุงหมำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
     ประถมศึกษำอ่ำงทอง   
    ๗.๒. นำยสมบัติ  กลิ่นกุหลำบ  ผู้อ ำนวยกลุ่มอ ำนวยกำร        รองประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๗.๓. นำงสำวอวัตถำ  กลิ่นเทียน   ครโูรงเรียนสตรีอ่ำงทอง               กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
    ๗.๔. นำยศักรินทร์  ละออเอ่ียม  อัตรำจ้ำงโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๗.๕. นำยวิเชียร  เดชฟุ้ง      ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดสว่ำง            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
    ๗.๖. นำงสุฑำวรรณ  สิริอัคคะโชติ      นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
    ๗.๗. นำงสำวสภุำวรัตน์  สมำนพันธุ์สกุล นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
 
 



๑๐ 
 

 

          มีหน้ำที่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนกำรประกวดหน่วยงำนและผู้ที่มีผลงำนดีเด่นประสพ
ผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (Obec Awards) ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 
ครั้งที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ทุกช่องทำงและเผยแพร่
ทำงสื่อมวลชนแขนงต่ำง ๆ   ให้เป็นที่รับทรำบของสำธำรณชน  รวมทั้งเชิญสื่อมวลชนร่วมท ำข่ำวในพิธีเปิด  
 
๘. คณะกรรมการประจ าสถานที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ . 
(OBEC AWARDS) 
    ๘.๑ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ ๙๐ สพป.อ่ำงทอง เป็นสถำนที่ประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ประเภท สพป./สพม.ยอดเยี่ยม   ผู้อ ำนวยกำรสพป./สพม.ยอดเยี่ยม  รองผู้อ ำนวยกำร
สพป./สพม.ยอดเยี่ยม   

 ๘.๑.๑ คณะกรรมการด าเนินการ 
๑. นำยสมชัย  ปำนผำสุข    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยพนม  สุทธิพงษ์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตลำดใหม่        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยภูดิศ  พัดพิน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองพูล        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงส ำเริง  ยอดม่ิง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท ำนบ        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยประจวบ  อุ่นน้อย     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยนิวัติ  ทรัพย์มำก    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหลักแก้ว     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยกิตติรัตน์  กลัดแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวันอุทิศ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำยพงษ์ศักดิ์  ทองศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชสกุณำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำยบุญมำ  เปรมปรี    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหัวตะพำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำยธีรวฒุิ  จิระโภคิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงมณี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำยสมชำย  วรีะวรรรณ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดขุมทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๒. นำยสมบูรณ์  สุวรรณภูม ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๓. นำยช ำนำญ  สกุลณี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดน้อย    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๔. นำยสมนึก  ค ำแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยคล้ำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 



๑๑ 
 

 

 
๑๕. นำยภำณุพงศ์  ธูปประสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิทธำรำม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๖. นำงสำวจิรำภรณ์  นำมมะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไผ่วง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๗. นำยวำทิต  ทองเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดห้วยโรง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๘. นำยณรงค์ศักดิ์  ฉัตรเจริญพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำงช ำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๙. นำยวิศิษฐ์  รวยทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดน้ ำพุ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๐. นำยสุรินทร์  หลำบขำว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงจักร    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๑. นำยปรีชำ  ปุลวัน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๒. นำยพิพัฒน์  ขวัญมงคล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่หมูขวิด   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๓. นำยวิทยำ  มีสกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอบทม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๔. นำยสงัด  พ่ึงประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองส ำโรง      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยกำร วำงแผนจัดกำรประกวด ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้  
กำรประกวดส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 ๒) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) วำงแผน กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในจุดประกวดนั้น 
 ๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประกวดให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 ๖) แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกรณีท่ีมีกำรทักท้วง 
 ๗) ตรวจสอบผลกำรตัดสิน และรับรองผลกำรตัดสินเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
  
 ๘.๑.๒ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน 
๑. นำยนิวัติ  ทรัพย์มำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหลักแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยสมนึก  ค ำแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยคล้ำ        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
๓. นำงจุฑำทิพ อุ่นน้อย  ครูโรงเรียนวัดขุมทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 



๑๒ 
 

 

๔. นำงศศิธร สิทธิกุล  ครูโรงเรียนวัดอบทม     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงวัฒนำ  ทองกัญชร  ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยกมลชัย  เพ็งสุข  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดคลองส ำโรง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยสมทบ  ศรีสุวรรณ์  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดคลองพูล    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำยบรรเจิด  สวยสม  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดหลักแก้ว    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำยพงษ์ศักดิ์  พ่ึงประสิทธิ์ ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดท ำนบ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำยศักดิ์ดำ  บรรณสำร ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดแปดแก้ว    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำยศิริชัย  หลำบขำว ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดวันอุทิศ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๒. นำยชูชำติ  บัวคุ้ม  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดห้วยคนัแหลน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๓. นำยมนตรี  วงษ์ทองดี ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๔. นำยเฉลิมวุฒิ  ดีนุช  พนักงำนพิมพ์ดีด      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๕. นำยสงัด  พ่ึงประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคลองส ำโรง             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๖. นำยบุญมำ  เปรมปรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหัวตะพำน        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) ติดต่อประสำนงำน จัดสถำนที่ส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องอ ำนวยกำรควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกวด และเครื่องเสียงพร้อมคนควบคุมกำรใช้ 
 ๓) จัดท ำป้ำย แผนผังแสดงสถำนที่ประกวด ป้ำยบอกสถำนที่ประกวดและป้ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

 ๘.๑.๓. คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด 
๑. นำยประจวบ  อุ่นน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยพิพัฒน์ ขวัญมงคล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่หมูขวิด       รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำงพัชรินทร์  ทรงควำมเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 



๑๓ 
 

 

๔. นำงจิรำพร  พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดอบทม     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงนันทิยำ  นำคพนม  ครูโรงเรียนวัดสิทธำรำม     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงส ำเนียง  ค ำแก้ว  ครูโรงเรียนวัดห้วยโรง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงสุภำพ  นำคพนม  ครูโรงเรียนวัดน้อย     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำยสมชำย  วีระวรรณ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดขุมทอง        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำงจำรุณี  ปำนแดง  ศึกษำนิเทศก์                                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำยเชต  บุญม ี ศึกษำนิเทศก์                                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำเอกสำรรับรำยงำนตัว รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประกวดในจุดประกวดที่รับผิดชอบ พร้อมจัดส่งให้
คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๒) ตรวจสอบเอกสำรของผู้เข้ำประกวด พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผู้เข้ำประกวดไปยังจุดประกวด 
 ๔) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดในทุกเรื่อง  
 ๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๑.๔ คณะกรรมการต้อนรับ อาหาร และเครื่องดื่ม 
๑. นำยสมบูรณ์  สุวรรณภูมิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยภำณุพงศ์  ธูปประสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิทธำรำม        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำงปรำณี  ภู่เจริญ  ครูโรงเรียนวัดขุมทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงโสภ ี ฉิมฉวี  ครูโรงเรียนวัดวันอุทิศ     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงสำวศิรีลักษณ์ เพ็งโอภำส รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน   กรรมกำร
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงศรนีวล  ศรีอ่ ำ  ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงจำรี    กำบเครือ  ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำงสมใจ  ศรีประจันต์  ครูโรงเรียนวัดคลองส ำโรง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 



๑๔ 
 

 

๙. นำงจุไร  กลั่นเรืองแสง  ครูโรงเรียนวัดคลองพูล     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำงยุพดี  ทองพันชั่ง  ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำงพรเทพ  หรือตระกูล ครูโรงเรียนวัดหลวง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๒. นำงส ำเริง  ยอดม่ิง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท ำนบ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๓. นำงสำวจิรำภรณ์  นำมมะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไผ่วง        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 มีหน้าที่ 
 ๑) ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
 ๒) รับรำยงำนตัวคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทุกประเภทในกำรประกวดนั้น ๆ 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องที่พัก จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวด 
 ๔) จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำประกวดและผู้ร่วมงำนในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๑.๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นำยปรีชำ  ปุลวัน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน   ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยกิตติรัตน์  กลัดแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวันอุทิศ        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยณรงค์ศักดิ์  ฉัตรเจริญพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำงช ำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยปัญญำ  เพ็งแจ่มศรี ครูโรงเรียนวัดวันอุทิศ     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงสมจิตร์ เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงสำวเมทินี ตำตะสมิธ ครูโรงเรียนวัดอบทม     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยชูชำติ  คุ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดคลองส ำโรง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำยวุฒิกำนต์  แสงทอง ธุรกำรโรงเรียนวัดต้นทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำยพงษ์ศักดิ์  ทองศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชสกุณำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
 



๑๕ 
 

 

 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำป้ำยชื่อกิจกรรมกำรแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน 
 ๒) ประสำนข้อมูลกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำประกวดทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในวันแข่งขัน 
 ๔) บันทึกภำพเหตุกำรณ์และขั้นตอนส ำคัญตลอดกำรด ำเนินกำรประกวด  
 ๕) อยู่ประจ ำห้องประกวดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนกำรประกวด 
 ๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๑.๖. คณะกรรมการการเงนิและพัสดุ 
๑. นำงนิทรำ  อุ่นทรัพย์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
๒. นำงอุทัย  จงประเสริฐ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
๓. นำงนันทยำ  โสภณสรัญญำ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
๔. นำงสำวนำถอนงค์  อ่อนจิตร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร          กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอ 
๕. นำงอัมพรรณ  หอมกรุ่น เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน   กรรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรประกวดในแต่ละจุด 
 ๓) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๑.๗. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
๑. นำยช ำนำญ  สกุลณี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดน้อย   ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยอธิพัชร ล้อประดิษฐ์กุล อัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดขุมทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยวุฒิภูมิ  ปรชีำ  อัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดท ำนบ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยชโลม ผิวผุด  ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยอธิพัชร ล้อประดิษฐ์กุล อัตรำจ้ำงฯ โรงเรียนวัดขุมทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงสำวพัชรำวรรณ  ร ำมะพ้อ ธุรกำรโรงเรียนวัดหลักแก้ว    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
 



๑๖ 
 

 

๗. นำงกัญญำรัตน์  แสงทอง ธุรกำรโรงเรียนวัดหัวตะพำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำงสำวชญำนิศ  ทิพวำรี ครูโรงเรียนวัดสิทธำรำม         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 มีหน้าที่ 
 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมประกวด 
 ๒) ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ๓) รำยงำนผลกำรประกวดในจุดประกวดนั้น ๆ ให้หน่วยประมวลผลกลำงทรำบ 
 ๔.) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๑.๘. คณะกรรมการจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๑. นำยธีรวุฒิ  จิระโภคิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงมณี            ประธำน กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยส ำรำญ  คงมิยำ  ครูโรงเรียนวัดหัวตะพำน               รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยภรำดร  นันทำรัมภ ์ ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยสมชำย  ใจเฉื่อย  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยคล้ำ     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยเลอสรร  อ่อนอุ่น  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดใหม่ทำงข้ำม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยศิริวัฒน์  สระบุปผำ ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดนำงช ำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗ .นำยเฉลิม หรือตระกูล  ครูโรงเรียนวัดศำลำดิน                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรจรำจรแก่คณะกรรมกำรตัดสิน ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๒) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลสถำนที่จอดรถแก่ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๓) จัดสถำนที่จอดรถให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๔) จัดท ำบัตรจอดรถ VIP ส ำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๕) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก ำหนดจุดจอดรถเพ่ือให้ผู้เข้ำประกวดน ำอุปกรณ์กำรประกวด          
     ลงจำกรถยนต์ 

     ๘.๒ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เป็นสถานที่ประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ . 
(OBEC AWARDS) ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษา
ยอดเยี่ยม 
 ๘.๒.๑. คณะกรรมการด าเนนิการ 
๑. นำงกัลยำ  มำลัย    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 



๑๗ 
 

 

๒. นำยสมหมำย  เก่งกำร      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง          รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยฉลอง  จันทร์ทอง      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยมำนะ  สำระภี          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงเพลินพิศ  ดีชัย      ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                               กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงวันทนำ  บุญพงษ์        ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                               กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงสุนันท์  ฤกษ์วิธี          ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                               กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำงสำวขนิษฐำ  จุลพันธ์วฒันำ  ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                                  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำงรัชนีพร  ลือสมุทร        ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                                   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำงมณทิรำ  บุญประดิษฐ์   ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                                    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำยปรำโมทย์  พึ่งทรัพย์    ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                                กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
๑๒. นำงสำวกำนต์ฤทัย  ชลวทิย์  ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                    กรรมกำร                          
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๓. นำงสุรำงค์  เทียนดี           ศึกษำนิเทศก์                                    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๔. นำงวนิดำ  อุดมวิชิตกุล    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                               กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๕. นำงสำวกัลยรักษ์ เรียบร้อย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                 กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๖. นำงสำววันทนีย์  ไถ้เงิน      เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ        กรรมกำร 
    ส ำนักงำนส ำนักงำนคุรุสภำจังหวัดอ่ำงทอง   
๑๗. นำงวรำภรณ์ บุญใส         เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๘. นำยสมชำย  สุทธิพันธุ์        ศึกษำนิเทศก์                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๙. นำงวำรีทิพย์   คงศรี  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๐. นำยเสนำะ  อ ำไพ            ศึกษำนิเทศก์                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 



๑๘ 
 

 

๒๑. นำงประทีปโชติ  มำกสินธุ์   ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๒. นำยไตรรงค์    เฉวียงหงส์   ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  

 มีหน้าที่ ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกและประเมินประเภทบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยอดเยี่ยม
โดยก ำกับดูแลแก้ปัญหำทำงจัดกิจกรรมให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนี้ 
 ๑) อ ำนวยกำร วำงแผนจัดกำรประกวด ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรค     
ให้กำรประกวดส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 ๒) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) วำงแผน กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในจุดประกวดนั้น 
 ๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประกวดให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 ๖) แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกรณีท่ีมีกำรทักท้วง 
 ๗) ตรวจสอบผลกำรตัดสิน และรับรองผลกำรตัดสินเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๘.๒.๒. คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน 
๑. นำยปรำโมทย์  พึ่งทรัพย์  ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                   ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยอรรถพร  นุ่มประไพ  ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                 รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยทศวรรษ  ขวัญอยู่       ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง       กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงมำนิดำ  สุวพันธ์            ครูจ้ำงสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                         กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยประสงค์  กิตติมำสกุล     ครูจ้ำงสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                                      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงสำววำรุณี  พุฒิโชติ   ครูช่วยสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) ติดต่อประสำนงำน จัดสถำนที่ส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องอ ำนวยกำรควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกวด และเครื่องเสียงพร้อมคนควบคุมกำรใช้ 
 ๓) จัดท ำป้ำย แผนผังแสดงสถำนที่ประกวด ป้ำยบอกสถำนที่ประกวดและป้ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 
 
 



๑๙ 
 

 

 ๘.๒.๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
๑. นำงวำรีทิพย์  คงศรี    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง            ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงอุษำ  เห็นชื่อ              ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง         รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยอุเทน  ทองเศรษฐี       ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงรัตนรัตน์  ละออเอ่ียม       ครูจ้ำงสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงสำววัลยำ  ภู่สุวรรณ       ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงสำวปำริชำติ  กิตติมำสกุล ครูจ้ำงสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำเอกสำรรับรำยงำนตัว รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประกวดในจุดประกวดที่รับผิดชอบ พร้อมจัดส่งให้
คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๒) ตรวจสอบเอกสำรของผู้เข้ำประกวด พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผู้เข้ำประกวดไปยังจุดประกวด 
 ๔) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดในทุกเรื่อง  
 ๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๒.๔. คณะกรรมการต้อนรับ อาหาร และเครื่องดื่ม 
๑. นำงรัชนีพร  ลือสมุทร      ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงเพลินพิศ  ดีชัย             ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                   รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำงมนฑิรำ บุญประดิษฐ์        ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงนิษฐำ  บุญโกสุมภ์           ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงสุนทรี  กติติมำสกุล          ครูจ้ำงสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง        กรรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
 ๒) รับรำยงำนตัวคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทุกประเภทในจะประกวดนั้น ๆ 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องที่พัก จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมกำร 
              ตัดสินกำรประกวด 
 ๔) จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำประกวดและผู้ร่วมงำนในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 



๒๐ 
 

 

 ๘.๒.๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นำยฉลอง  จันทร์ทอง     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง            ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงนฤมล  เนียมสุข             ครโูรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยประภำสกร  แก้วกระจำย ครูจ้ำงสอนโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                           กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยศักรินทร์  ละออเอ่ียม    อัตรำจ้ำงโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำป้ำยชื่อกิจกรรมกำรแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน 
 ๒) ประสำนข้อมูลกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำประกวดทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในวันแข่งขัน 
 ๔) บันทึกภำพเหตุกำรณ์และขั้นตอนส ำคัญตลอดกำรด ำเนินกำรประกวด  
 ๕) อยู่ประจ ำห้องประกวดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนกำรประกวด 
 ๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๒.๖. คณะกรรมการการเงนิและพัสดุ 
๑.นำงอังคณำ  อินสุวรรณ์  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน           ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
๒. นำงจิระนันท์  ปำนผำสุข       ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                             กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรประกวดในแต่ละจุด 
 ๓) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๒.๗. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
๑. นำยเสนำะ  อ ำไพ      ศึกษำนิเทศก์                                  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยไตรรงค์    เฉวียงหงส์   ศึกษำนิเทศก์                              รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยศักรินทร์  ละออเอ่ียม   อัตรำจ้ำงโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง       กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
๔. นำงสมพิศ   ขวัญจิต     ธุรกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงสำวมณีรัตน์  สิทธิโชต ิ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยำฯ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงสำวเมธินี  ตำตะสมิธ   ครูโรงเรียนวัดอบทม     กรรมกำร 



๒๑ 
 

 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยธรำนนท์  คงสมบูรณ์  ธุรกำรโรงเรียนวัดยำงช้ำย                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   

 มีหน้าที่ 
 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมประกวด 
 ๒) ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ๓) รำยงำนผลกำรประกวดในจุดประกวดนั้น ๆ ให้หน่วยประมวลผลกลำงทรำบ 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

 ๘.๒.๘. คณะกรรมการจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๑. นำยมำนะ  สำระภี      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง           ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยไพโรจน ์   เรืองโรจน์แข ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                                  รองประธำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยจุมพล  สมภำค              ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง                กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง        กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยมนัส  แย้มสรวล           ช่ำงสี่ ช ๔ โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง         กรรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรจรำจรแก่คณะกรรมกำรตัดสิน ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๒) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลสถำนที่จอดรถแก่ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๓) จัดสถำนที่จอดรถให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๔) จัดท ำบัตรจอดรถ VIP ส ำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๕) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก ำหนดจุดจอดรถเพ่ือให้ผู้เข้ำประกวดน ำอุปกรณ์กำรประกวด 
              ลงจำกรถยนต์ 

    ๘.๓ โรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นสถานที่ประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
  ๘.๓.๑ คณะกรรมการด าเนนิการ 
๑. นำยนันทภพ  เคหำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    รองประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยวินัย  ปำนแดง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๔. นำงวิภำ  ส่ำงสำร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 



๒๒ 
 

 

๕. นำยวิโรจน ์ รวมสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๖. นำยวัชรพงษ์  แพร่หลำย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๗. นำงรัชนี  เงินเอี่ยม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๘. นำยกษิดิ์เดช  พุ่มสำขำ  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๙. นำยถวัลย์  พุ่มสำขำ  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๐. ว่ำที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  นำคพนม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำงสำวปรำณี  อยู่สุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๒. นำงวิภำ  สำธิตะกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยกำร วำงแผนจัดกำรประกวด ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรค ให้
กำรประกวดส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 ๒) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) วำงแผน กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในจุดประกวดนั้น 
 ๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประกวดให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 ๖) แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกรณีท่ีมีกำรทักท้วง 
 ๗) ตรวจสอบผลกำรตัดสิน และรับรองผลกำรตัดสินเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๘.๓.๒. คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน 
๑. นำยวินัย ปำนแดง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒  นำยวัชรพงษ์  แพร่หลำย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง       รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๓  นำงวิภำ  ส่ำงสำร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๔. นำยวิโรจน ์ รวมสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๕. นำงจุฑำมำศ  เมฆเจริญ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๖. นำยวศิน  เกิดด ี ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
 



๒๓ 
 

 

๗. นำยจิรำนุวัฒน์  บุญยะคงรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   .  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๘. นำยบูรฉัตร  เร่งเทียน  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๙. นำยสมเกียรติ  สงวนวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๐. นำยอนุพันธุ์  ทุ่งทอง  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๑. นำยอนุพงษ์  เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   .  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๒. นำงจินตนำ กัลปพฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๓. นำงสงวน  เถกิงผล  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๔. นำงอำรมณ์  ม่วงอ ำพล ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๕. นำยยุทธภูมิ  ไชยสิทธิ ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๖. นำยธิติ  พันธุ์ศุภผล  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๗. นำยมำนะ  ประสำทศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๘ นำยธัชชน  ค ำชู  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๙. นำยกอบเกียรติ  แก้วสวำท ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   .  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๐. นำยอภิภู  อำวรณ์  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   .  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๑. นำยสมชำย  สุจรสัเศรษฐ์เมธำ  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๒. นำยพิษณุ  ทรัพย์อนันต์ ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๓. นำยยงยุทธ  สว่ำงเนตร ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๔. นำยนิพนธ์  ทุ่งทอง  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๕. นำยชัยชำญ  สีงำม  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
 



๒๔ 
 

 

มีหน้าที่ 
 ๑) ติดต่อประสำนงำน จัดสถำนที่ส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องอ ำนวยกำรควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกวด และเครื่องเสียงพร้อมคนควบคุมกำรใช้ 
 ๓) จัดท ำป้ำย แผนผังแสดงสถำนที่ประกวด ป้ำยบอกสถำนที่ประกวดและป้ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

          ๘.๓.๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  นำคพนม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงวัชรี  ปัทมโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำงเกษรำภรณ์  นิ่มพันธุ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงสำวจรุงจิตต์  ทองรุ่ง  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำงวิภำ  สำธิตะกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำงเครือมำศ  เจียรนัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            กรรรมกำรและผู้ช่วย   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง           เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำเอกสำรรับรำยงำนตัว รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประกวดในจุดประกวดที่รับผิดชอบ พร้อมจัดส่งให้ 
     คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๒) ตรวจสอบเอกสำรของผู้เข้ำประกวด พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผู้เข้ำประกวดไปยังจุดประกวด 
 ๔) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดในทุกเรื่อง  
 ๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

         ๘.๓.๔. คณะกรรมการต้อนรับ อาหาร และเครื่องดื่ม 
๑. นำยวัชรพงษ์  แพร่หลำย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒. นำงสำวรัตนำ  แก้วสว่ำง ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
 



๒๕ 
 

 

๓. นำงสำวศศิกำญจน์  ทองประจวบ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๔. นำงดรุณี  สุภำวิมล  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๕. นำยสมคิด  จิตร์ไทย  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๖. นำยวัฒนำ  ศุภกิจ  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๗. นำงดุษฎี  สังข์วิเศษ  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๘. นำงบุญสนอง  ชูวิไล  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๙. นำงสำววิจิตรำ  ศริรำนรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๐. นำงสำวไพลิน  อิงคนินันท์ ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๑. นำงสำวชนมน  ใจทน ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๒. นำงสำวปทิตตำ  มีบ ำรุง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๓. นำงสำวจุฬำลักษณ์  รอดเจริญ  ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๔. นำงกิตติยำ  พุ่มสำขำ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๕. นำงเรณู  ขวัญจิตร์  ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๖. นำงสำวธัญญำพัชร์  ร่มโพธิ์ชี ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๗. นำงสำวเทียมแข นำคยรรยงค์ ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๘. นำงวัชรี  ปัทมโรจน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๙. นำงเกษรำภรณ์  นิ่มพันธุ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๐. นำงไพฑูรย์  จิตใส  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๑. นำงกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๒. นำงสำวจรุงจิตต์  ทองรุ่ง  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน   กรรมกำร 



๒๖ 
 

 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๓. นำงสำวอำรีย์  บุญเสริม   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๔. นำงเครือมำศ  เจียรนัย    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๕. นำงสำวจินตนำ  กัลปพฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒๖. นำงสำวไพบูลย์  ภู่พวง ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
 มีหน้าที่ 
 ๑) ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
 ๒) รับรำยงำนตัวคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทุกประเภทในจะประกวดนั้น ๆ 
 ๓) จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
 ๔) จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำประกวดและผู้ร่วมงำนในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๓.๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นำงรัชนี  เงินเอี่ยม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง            ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒. นำงระพีร์  ปิยะจันทร์  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๓. นำยสมปอง  พ่ึงเนตร  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงไพฑูรย์  จิตใส   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยวิเชียร   เดชฟุ้ง   ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดสว่ำง    กรรมกำร
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงสำวนฤมล  ชักน ำ  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๘. นำงสำวพัดชำ  ณ พัทลุง ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง       กรรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำป้ำยชื่อกิจกรรมกำรแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน 
 ๒) ประสำนข้อมูลกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำประกวดทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในวันแข่งขัน 
 ๔) บันทึกภำพเหตุกำรณ์และขั้นตอนส ำคัญตลอดกำรด ำเนินกำรประกวด  
 ๕) อยู่ประจ ำห้องประกวดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนกำรประกวด 
 ๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 



๒๗ 
 

 

 ๘.๓.๖. คณะกรรมการการเงนิและพัสดุ 
๑. นำงสำวอรุณี  จึงสวัสดิ์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงสำวปรำณี  อยู่สุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำงเครือมำศ  เจียรนัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงสำววำรุณี  พวงสุวรรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรประกวดในแต่ละจุด 
 ๓) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๓.๗. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
๑. นำยกษิดิ์เดช  พุ่มสำขำ ครโูรงเรียนสตรีอ่ำงทอง              ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒. นำงสำวจรสพร  สิริอัคคะโชติ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๓. นำงวิสำขำ  แก้วสำรถี  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๔. นำงสำววริมณ  ปั้นงำม ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๕. นำงดำวรุ่ง  บุญถนอม   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงรัชนีกรณ์  ภำคพิบูลย์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยกิตติศักดิ์  กลับขยำย ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

มีหน้าที่ 
 ๑) เกบ็รวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมประกวด 
 ๒) ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ๓) รำยงำนผลกำรประกวดในจุดประกวดนั้น ๆ ให้หน่วยประมวลผลกลำงทรำบ 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 ๘.๓.๘. คณะกรรมการจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๑. นำยวิโรจน์  รวมสุวรรณ รองผู้อ ำนวยโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง    ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๒. นำยมนตรี  ผลแย้ม  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๓. นำยชูชำติ  มงคลไวย์  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๔. นำยชัยวัฒน์  จันทร์หง่อม ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๕. นำยเริงฤทธิ์  วงษำวดี  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   .  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๖. นำยเอกภพ  มลิวรรณำงกูร ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๗. นำยธิติ  พันธุ์ศุภยล  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๘. นำงศรินยำ  แสงสว่ำง  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๙. นำยชำญวิทย์  แย้มเทศ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๐. นำยณรงคศ์ักดิ์  ผ่องคณะ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๑. นำยบัญชำ  โล้โดง  ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๒. นำยนิพนธ์  ดวงแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๓. นำยสุพจน์  สุวรรณผดุง ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๔. นำยโยธิน  แสงทอง  ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๕. ด.ต.เกรียงไกร  เกษรัต ผู้บังคับหมู่กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓ กรรมกำร 
๑๖. จ.ส.ต.สธุีร  โพธิ์สุวรรณ ผู้บังคับหมู่กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๓ กรรมกำร 
๑๗. นำยวุฒิ  แก้วสำรถี  ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๑๘. นำยยุทธภูมิ  ไชยสิทธิ ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรจรำจรแก่คณะกรรมกำรตัดสิน ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๒) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลสถำนที่จอดรถแก่ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๓) จัดสถำนที่จอดรถให้คณะกรรมกำรตัดสิน 



๒๙ 
 

 

 ๔) จัดท ำบัตรจอดรถ VIP ส ำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๕) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก ำหนดจุดจอดรถเพ่ือให้ผู้เข้ำประกวดน ำอุปกรณ์กำรประกวดลงจำก 
              รถยนต์ 

 ๘.๓.๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 
๑. นำยนันทภพ  เคหำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยสมเกียรติ  แก้วมณี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    รองประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยสรวง  นลิดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนแก    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยสำมำรถ  คงสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสิทธิวิทยำฯ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยสมพร ทับสิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแสวงหำ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยวิเชียร  ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนพรำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยสมดี  เพียรกำรค้ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำยสมบัติ  พูลกสิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทองเลื่อน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำยสมชัย  ยิ้มช้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนกร่ำง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำยส ำฤทธิ์  ส ำลีอ่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังน้ ำเย็น    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำยณุภำพล  ตรีธนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองยำง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๒. นำงชนำลักษณ์  โคงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจันทร์มณี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๓. นำยประภำส  วรรณคำม ครูโรงเรียนวัดวังน้ ำเย็น     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๔. นำงทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองยำง     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๕. นำยจ ำเนียร  แจ่มอ ำพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดม่วงคัน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๖. นำงบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดบ้ำนแก     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๗. นำงสำวสุดำรัตน์  เผ่นโผน ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๘. นำยเดชำ  วิลัยรส  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดข่อย    กรรมกำร 



๓๐ 
 

 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๙. นำยวิเชียร  เดชฟุ้ง  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดสว่ำง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๐. นำยสนธิรักษ์  ศรีเมฆ ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๑. นำยกมล  รอตแสง  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยำรำม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๒. นำยไมตรี  ทองขจร  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดทองกลำง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๓. นำยอำมิตร  จันท์พันแจ้ง ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๔. นำยสุพจน์  ขยันยิ่ง  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดโบสถ ์   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๕. นำยวิชัย  เดชฟุ้ง  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดยำงทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๖ นำยสุชำติ  ชินศร ี ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดโพธิ์รำษฎร์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๗. นำยฉลอง  ตอสูงเนิน ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดม่วงคัน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๘. นำยค ำรณ  ดวงเกตุ  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดม่วงคัน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๙. นำยดอกรัก  เที่ยงแท้ ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓๐. นำยอนันต์  โตลำภ  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดลั่นทม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓๑. นำยเสน่ห์  พ่วงวิเศษ  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดค ำหยำด    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓๒. นำยอำรมณ์  เชื้อบุญ  ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดโคกพุทรำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓๓. นำยเกษม  แจ้งกระจ่ำง ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓๔. นำยณโรม  เอ่ียมส ำอำงค์ ช่ำงสี ช ๔ โรงเรียนวัดน้ ำอำบ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓๕. นำยบุญยิ่ง  เชื้อนิล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสีบัวทอง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 มีหน้าที่ 
 จัดเตรียมพิธีกำร/ขั้นตอนพิธีเปิด กำรแสดงบนเวที ตกแต่บริเวณเวทีกำรแสดงระบบแสงเสียง/       
เอฟเฟกเวทีกำรแสดง จัดตกแต่งซุ้มทำงเข้ำและจุดส ำหรับถ่ำยรูปภำยในงำน 
  
    ๘.๔ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) เป็นสถานที่ประประเมินรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 
 ๘.๔.๑. คณะกรรมการด าเนนิการ 
๑. นำยสมปอง  คงอ่อน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยนพปฎล  บุญพงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    รองประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยณนพพล  เสนำะดนตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยโสรส  มั่นด ี ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยเฉลียว  เงินดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไชโย    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยปรีชำ   แสงไข่  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยณรงค์  สังข์สอำด  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำงวัฒนำพร  อินทร์ไทร   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำงศิริพร  โพธิ์ชื่น  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยกำร วำงแผนจัดกำรประกวด ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรค  
ให้กำรประกวดส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 ๒) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) วำงแผน กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในจุดประกวดนั้น 
 ๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประกวดให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 ๖) แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกรณีท่ีมีกำรทักท้วง 
 ๗) ตรวจสอบผลกำรตัดสิน และรับรองผลกำรตัดสินเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๘.๔.๒. คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน 
๑. นำยนพปฎล  บุญพงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยสมชัย  บุญอิ่ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 



๓๒ 
 

 

๓. นำยศรำวุธ  ดีชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดท่ำอิฐ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยมนู  สุโธ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยวิชำ  จิตชื่น  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทำงพระ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำยณนพพล  เสนำะดนตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำงวัฒนำพร อินทร์ไทร   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) ติดต่อประสำนงำน จัดสถำนที่ส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องอ ำนวยกำรควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
              กำรประกวด และเครื่องเสียงพร้อมคนควบคุมกำรใช้ 
 ๓) จัดท ำป้ำย แผนผังแสดงสถำนที่ประกวด ป้ำยบอกสถำนที่ประกวดและป้ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

 ๘.๔.๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
๑. นำยสมปอง  คงอ่อน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยเฉลียว  เงินดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไชโย        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยมนู  สุโธ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยดิเรก  บ ำเพ็ญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเยื้องคงคำรำม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงสำวกำญจนำ  ใจยืน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวงษ์ภำศน์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงสำรี่  คงอ่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำชุมนุม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๗. นำยสมชัย  บุญอิ่ม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๘. นำยศรำวุธ  ดีชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดท่ำอิฐ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๙. นำงสำวไพเรำะ  คงรอต ครโูรงเรียนวัดไชโย     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๐. นำงขวัญจิรำ  อินทร์เอ่ียม ครโูรงเรียนวัดไชโย     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๑. นำงประณีต  ญำณโกมุท     ครโูรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 



๓๓ 
 

 

๑๒. นำงสำวมณีรัตน์ พูลทรัพย์  ครโูรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๓. นำงทัศนีย์  อินถำ    ครูโรงเรียนวัดเทวรำช     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๔. นำงสำวเกศินี  งำมสมพล   ธุรกำรโรงเรียนวัดเยื้องคงคำรำม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๕. นำงสำวชันษำ  กลับหอม   ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดวงษ์ภำศน์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๖. นำงสำวอัจฉรำรักษ์ บุรีรักษ์ ธุรกำรโรงเรียนวัดจ ำปำหล่อ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๗. นำยวิวัฒน ์ จันทรำภิรมย์   อัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๘. นำงบุญสมบัติ  ผลทับทิม  อัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๑๙. นำงสำวสำวิตรี  บ ำเพ็ญทำน  ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่ำอิฐ     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๐. นำงสำวจิรำพร  แก้วสว่ำง   ธุรกำรโรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๑. นำงสำวศริิพร  ทับเกตุแก้ว   ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่ำชุมนุม          กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๒. นำงสำวพรปวีณ์  บรรจง   ครโูรงเรียนวัดท่ำชุมนุม                กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๓. นำยโสรส  มั่นดี  ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำเอกสำรรับรำยงำนตัว รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประกวดในจุดประกวดที่รับผิดชอบ พร้อมจัดส่งให้
คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๒) ตรวจสอบเอกสำรของผู้เข้ำประกวด พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผู้เข้ำประกวดไปยังจุดประกวด 
 ๔) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดในทุกเรื่อง  
 ๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๔.๔. คณะกรรมการต้อนรับ อาหาร และเครื่องดื่ม 
๑. นำยโสรส  มั่นดี  ศึกษำนิเทศก์     ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยปรีชำ  แสงไข่  ศึกษำนิเทศก์          รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยณรงค์  สังข์สอำด  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 



๓๔ 
 

 

๔. นำงสำวกำญจนำ  ใจยืน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวงษ์ภำศน์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำยณนพพล  เสนำะดนตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงศิริพร  โพธิ์ชื่น  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
 ๒) รับรำยงำนตัวคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทุกประเภทในกำรประกวดนั้น ๆ 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องที่พัก จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวด 
 ๔) จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำประกวดและผู้ร่วมงำนในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๔.๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นำยสุวรรณ์  คงมีทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดก ำแพง    ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยบุญเตือน  ศัพท์เสวี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมหำนำม        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยเกรียงศักดิ์  บุญเชิด  ครโูรงเรียนวัดไชโย     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำยชำตรี  สร้อยสะอำด ครโูรงเรียนวัดบ้ำนป่ำ     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงรจนำ  จันทร์ทอง     ครโูรงเรียนวัดบ้ำนป่ำ     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๖. นำงมำลินี  บุญมีโชติ     ครโูรงเรียนอนุบำลวัดสระเกษ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำป้ำยชื่อกิจกรรมกำรแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน 
 ๒) ประสำนข้อมูลกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำประกวดทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในวันแข่งขัน 
 ๔) บันทึกภำพเหตุกำรณ์และขั้นตอนส ำคัญตลอดกำรด ำเนินกำรประกวด  
 ๕) อยู่ประจ ำห้องประกวดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนกำรประกวด 
 ๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๔.๖. คณะกรรมการการเงนิและพัสดุ 
๑. นำงธัญญำรัตน์  จันทร์แก้ว นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร       ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงศิริพร  โพธิ์ชื่น  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  



๓๕ 
 

 

๓. นำงสำวสุภำ  พงษ์หวั่น นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรประกวดในแต่ละจุด 
 ๓) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๔.๗. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
๑. นำยโสรส  มั่นดี  ศึกษำนิเทศก์               ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำยปรีชำ  แสงไข่  ศึกษำนิเทศก์          รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๓. นำยณรงค์  สังข์สอำด  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๔. นำงวัฒนำพร  อินทร์ไทร  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๕. นำงศิริพร  โพธิ์ชื่น  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
 มีหน้าที่ 
 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมประกวด 
 ๒) ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ๓) รำยงำนผลกำรประกวดในจุดประกวดนั้น ๆ ให้หน่วยประมวลผลกลำงทรำบ 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๔.๘. คณะกรรมการจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๑. นำยณนพพล  เสนำะดนตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒. นำงวัฒนำพร  อินทร์ไทร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรจรำจรแก่คณะกรรมกำรตัดสิน ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๒) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลสถำนที่จอดรถแก่ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๓) จัดสถำนที่จอดรถให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๔) จัดท ำบัตรจอดรถ VIP ส ำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๕) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก ำหนดจุดจอดรถเพ่ือให้ผู้เข้ำประกวดน ำอุปกรณ์กำรประกวด 
              ลงจำกรถยนต์ 
 



๓๖ 
 

 

    ๘.๕. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  เป็นสถานที่ประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ . (OBEC 
AWARDS) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และลูกจ้าง       
ยอดเยี่ยม 
 ๘.๕.๑ คณะกรรมการด าเนินการ 
๑. นำยบุญสืบ  กลิ่นธรรม     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             ประธำนกรรมกำร 
    ประถมศึกษำอ่ำงทอง                
๒.  นำยวัฒนชัย  พันธุ์พร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม     รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕  
๓.  นำยปรำโมทย์  เทพไทย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕            
๔.  นำยอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕  
๕.  นำงสมศรี  เฉลยมนต์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕            
๖. นำยอำรักษ์  อินทร์พยุง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๗. นำยไฉน  กระจำ่งคุณ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๘. นำงสำวกัญจนกมล  โพธิ์บุญ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
๙. นำยสมปอง  พ่ึงเนตร  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๐. นำยปัญญำ  ปรำงค์ทอง ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
๑๑. นำยเฉลิมชัย  อ้อเสถียร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชปักษี    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๒. นำยประจักษ์  เกษมสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเมืองอ่ำงทอง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๓. นำงรสสุคนธ์  ติณกุลก ำจร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเซิงหวำย    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
๑๔. นำยชัยชำญ  พงษ์พัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
๑๕. นำยก่อเกียรติ  เครือเมฆ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๖. นำยธงไชย  หงษ์สงวนศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอรัญญิกำวำส   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๗. นำยกิตติ  ต้องประสงค์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไทรย์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
  



๓๗ 
 

 

๑๘. นำยสุรศักดิ์  จันพลำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดลิ้นทอง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๙. นำยสมพงษ์  เมืองวัฒนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตำลเจ็ดช่อ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๒๐. นำงสุนทรี  ไพรสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรุ้ง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
๒๑. นำยสุขสวัสดิ์  ไพรสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำผึ้ง    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๒๒.  นำยสุเมธ  ลือสมุทร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจ ำปำหล่อ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๒๓.  นำยบุญสม  แช่มชื่น  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโพทูล    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๒๔. นำงนวลภรณ์  จันทร์ศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดปลดสัตว์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
๒๕. นำยนัฐวุฒ ิ นักสอน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธิวงษ์    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง        
๒๖.  นำงจันทรำ  จันท์พันแจ้ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยกำร วำงแผนจัดกำรประกวด ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ดูแล และแก้ไขปัญหำอุปสรรค      
ให้กำรประกวดส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 ๒) ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) วำงแผน กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในจุดประกวดนั้น 
 ๔) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรประกวดให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 ๖) แก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกรณีท่ีมีกำรทักท้วง 
 ๗) ตรวจสอบผลกำรตัดสิน และรับรองผลกำรตัดสินเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๘.๕.๒. คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน 
๑. นำยวัฒนชัย  พันธุ์พร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม       ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๒.  นำยอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕      
๓. นำยไฉน  กระจำ่งคุณ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๔. นำยทวีป  หยกประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม    กรรมกำร
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕    
๕. นำงณัฏฐิยำ  สำระจูฑะ ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   



๓๘ 
 

 

๖. นักกำรภำรโรงและลูกจ้ำง โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๗. นำยอำรักษ์  อนิทร์พยุง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
 มีหน้าที่ 
 ๑) ติดต่อประสำนงำน จัดสถำนที่ส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องอ ำนวยกำรควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกวด และเครื่องเสียงพร้อมคนควบคุมกำรใช้ 
 ๓) จัดท ำป้ำย แผนผังแสดงสถำนที่ประกวด ป้ำยบอกสถำนที่ประกวดและป้ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 

 ๘.๕. ๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
๑. นำงพรรณี  สีม่วง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ     ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๒. นำงผุสดี  แบนจำด  ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม          รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง           
๓. นำงพรรณนพพร  สินน้อย ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม            กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
๔. นำงพิมพ์นิภำ  ประยงค์แย้ม ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
๕. นำงศุจีภรณ์  อยู่สุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๖. นำงสำวสริมล พันธ์ชำติ  ครโูรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ     กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๗. นำงนำตยำ  นิลเลิศ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๘. นำงวรำภรณ์  นิลเลิศ  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๙. นำงสมถวิล  มั่นดี  ครโูรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๐. นำงอุไร  ไทยเจริญ ครูโรงเรียนวัดสำมประชุม     กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๑. นำงอุไรวรรณ์  อ่อนสอำด ครูโรงเรียนวัดสำมประชุม     กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๑๒. นำงสำวปรวี  อ่อนสอำด ครูโรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง    กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
๑๓. นำงสำวพลับพลึง ผลนัย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๑๔ นำงสำววรัญญำ  แต่งอ่อน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม กรรมกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   



๓๙ 
 

 

๑๕ นำงวลัยลักษณ์  กิติยวงษ์ เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนบริหำรทั่วไป โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม      กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๑๖ นำงสำวนำรีรัตน์  ภำคกินร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๑๗ นำงสำวอนุสรำ  คุ้มมณี เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล  โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม    กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๑๘. นำงสำวมัธนำ  งำมสมพล เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนวิชำกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม  กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๑๙. นำงสำวอนุสรำ  เดชพงษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนวิชำกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม  กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๒๐. นำงสำวอรวรรณ  เดชพงษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนวิชำกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม  กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๒๑. นำงสิริมำ  เต่ำค ำ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนแนะแนวโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๒๒. นำงมำริษำ  นำคประวิต เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนกิจกำรนักเรียนโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม      กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   

๒๓. นำงจันทรำ  จันท์พันแจ้ง   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
 

มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำเอกสำรรับรำยงำนตัว รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประกวดในจุดประกวดที่รับผิดชอบ พร้อมจัดส่งให้
คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๒) ตรวจสอบเอกสำรของผู้เข้ำประกวด พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผู้เข้ำประกวดไปยังจุดประกวด 
 ๔) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดในทุกเรื่อง  
 ๕) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

 ๘.๕.๕. คณะกรรมการต้อนรับ อาหาร และเครื่องดื่ม 
๑. นำงสมศรี  เฉลยมนต์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕  
๒. นำงวันเพ็ญ  ศุภกิจ  ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม       รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕         
๓. นำงจตุพร  น้อยโสภณ  ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๔. นำงลักขณำ  พงษ์พำนิช ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๕. นำงวรรณิษำ  ฤทธิ์สุทธิ ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๖.  นำงนิสำกร  รังษีภโนดร ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   



๔๐ 
 

 

๗.   นำงจริญ  เกตุสกุล  ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๘.  นำงนันทพร  วงษำวดี  ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕  
 มีหน้าที่ 
 ๑) ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
 ๒) รับรำยงำนตัวคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทุกประเภทในจะประกวดนั้น ๆ 
 ๓) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องที่พัก จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวด 
 ๔) จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำประกวดและผู้ร่วมงำนในจุดประกวดที่รับผิดชอบ  
 ๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

 ๘.๕.๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นำยปรำโมทย์  เทพไทย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๒. นำยไฉน  กระจำ่งคุณ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๓. นำยอำรักษ์  อินทร์พยุง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๔. นำยธิติพันธ์  สุภำพ  ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
๕. นำงจันทรำ  จันท์พันแจ้ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   
 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดท ำป้ำยชื่อกิจกรรมกำรแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน 
 ๒) ประสำนข้อมูลกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำประกวดทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ในวันแข่งขัน 
 ๔) บันทึกภำพเหตุกำรณ์และขั้นตอนส ำคัญตลอดกำรด ำเนินกำรประกวด  
 ๕) อยู่ประจ ำห้องประกวดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนกำรประกวด 
 ๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

 ๘.๕.๗. คณะกรรมการการเงนิและพัสดุ 
๑. นำงสำยสุนีย์  ควรมิตร  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    
๒. นำงศิริลักษณ์  ฉัฐประภำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๓. นำงสุธินี  มหำลำภ ี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕  
๔. นำงอรนุช  ชูเทียน  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   



๔๑ 
 

 

 มีหน้าที่ 
 ๑) จัดเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับกำรประกวด 
 ๒) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรประกวดในแต่ละจุด 
 ๓) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๕.๘. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
๑. นำงจันทรำ  จันท์พันแจ้ง   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร          ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๒.  นำงสำวธนพร  นำคอ ำไพ ครูโรงเรียนอนุบำลป่ำโมก        รองประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง           
๓. นำงวรำภรณ์  นิลเลิศ  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๔. นำงปวีณำ  คุ้มคง  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๕. นำยสุนทร  นิ่มมะนี  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๖.  นำงสำวสุฑำทิพย์  นำคอ ำไพ ครูโรงเรียนวัดรุ้ง      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง     
๗. นำงนำตยำ  นิลเลิศ    ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   

มีหน้าที่ 
 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมประกวด 
 ๒) ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ๓) รำยงำนผลกำรประกวดในจุดประกวดนั้น ๆ ให้หน่วยประมวลผลกลำงทรำบ 
 ๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ๘.๕.๙. คณะกรรมการจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๑. นำยเรืองศิลป์  เหลืองวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๒. นำยวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๓. นำยพิษณุ  ทับวงษ์  ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๔. นำยณฐพร  หลำกสุขถม ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
๕. นักเรียนอำสำจรำจร  โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   กรรมกำร
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕  
 
  



๔๒ 
 

 

 มีหน้าที่ 
 ๑) อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรจรำจรแก่คณะกรรมกำรตัดสิน ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๒) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลสถำนที่จอดรถแก่ผู้เข้ำประกวดและผู้มำร่วมงำน 
 ๓) จัดสถำนที่จอดรถให้คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๔) จัดท ำบัตรจอดรถ VIP ส ำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๕) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก ำหนดจุดจอดรถเพ่ือให้ผู้เข้ำประกวดน ำอุปกรณ์กำรประกวด 
              ลงจำกรถยนต์ 

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้ กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน บรรลุตำม วัตถุประสงค์        
ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดีต่อนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๑    เดือน   ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

 

           


