
 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ที ่ 856/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  

ปีการศึกษา 2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
ประจ าศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 

.................................................................. 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ระหว่างวันที่ ๗ -  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙          
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ประจ าศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ประกอบด้วย 
 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

๑.๑ ว่าที่ร.ต.บัญญัติ  สมชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายวรพงศ์ มีมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนนาดีวิทยา                รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายสมชัย  นามสว่าง          ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา          รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นายธรรมนูญ  มีเสนา          ผู้อ านวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา             รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นายบุญศักดิ์  บุญจูง           ผู้อ านวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร          รองประธานกรรมการ 
 ๑.๖ นายกิตติชัย แผ่นจันทร์        ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา   รองประธานกรรมการ 

 ๑.๗ นายบุญชู  ดัชถุยาวัตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม กรรมการ 
๑.๘ นางสุทิน  ไกรเพชร  รก.รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม กรรมการ 
๑.๙ นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
๑.๑๐ นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
๑.๑๑ ดร.ชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๑.๑๒ นายภูมินทร์  เจริญสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓ นางวรรณา  ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔ นางรุ่งทวิา  ผลเกิด  ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๕ นายกิตติพงษ์  เตียวเจริญกุล ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๖ นางดวงตา  บุติมาลย์ ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที ่ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและดูแลตลอดการด าเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 



๒ 

 

๒.๑  นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางดวงตา  บุติมาลย์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายพุทธวรรษ  พันชนะ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๔  นายเด่น  ทรงศิลป์  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๕  นายนิวัติ  โสแก้ว  คร ูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๖  นางวิไลวรรณ  โสแก้ว ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๗  ว่าที่ร.ต.สุทธิพจน์  พุฒวัจน์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๘  นายศุภชัย  บุติมาลย์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ  
๒.๙  นายอรุณ  ประทัยงาม พนักงานราชการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม กรรมการ 
๒.๑๐  นายณกรณ์  บ ารุงธรรม พนักงานราชการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม กรรมการ 
๒.๑๑  นายอดูนเดช  ค านุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการ 
๒.๑๒  นางรุ่งทิวา  ผลเกิด คร ูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓  นางวรรณา  ทรงศิลป์ คร ูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๔  นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๕  นางสาววิภาดา  จ าปาทอง  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓.  คณะกรรมการตัดสินศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) 
     ๓.๑ คณะกรรมการกลางประจ าศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) 

๑. ว่าที่ร.ต.บัญญัติ  สมชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.  นายพุทธวรรษ  พันชนะ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๓.  นายเด่น  ทรงศิลป์  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๔.  นายนิวัติ  โสแก้ว  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๕.  นางวิไลวรรณ  โสแก้ว  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๖.  นางวรรณา  ทรงศิลป์  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๗.  นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๘.  ว่าที่ร.ต.สุทธิพจน์  พุฒวัจน์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
๙.  นายศุภชัย  บุติมาลย์  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ .   
๑๐. นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๑. นางดวงตา  บุติมาลย์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด  ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๑๓. นางสาววิภาดา  จ าปาทอง    ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาหารือ แนะน า เป็นกรรมการตัดสินกรณีกรรมการไม่มา รับรายงาน
ตัวกรรมการตัดสิน รับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ควบคุมการแข่งขัน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพ่ือให้การด าเนิน
กาประกวดแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๓.๒  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-๓ 
  ๑.  นายบุญส่ง  งามสะอาด ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายช านาญ  เกตุโสระ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย์ กรรมการ 
  ๓.  นายพีรเดช  เลิศงาม  ครู โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 



๓ 

 

    ๓.๓  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-๖ 
  ๑.  นางพัชรา  ศิริเลิศพงศ์พันธุ์     ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางศภุริน  บุญพั่ว       ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา       กรรมการ 
  ๓.  นายเรืองยศ  สารกิจ  ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓   
  ๑.  นายอภิสิทธิ  ตรงศูนย์     ครู โรงเรียนนาดีวิทยา       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายชุมพล  สติมั่น       ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม     กรรมการ 
  ๓.  นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ     ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖   
 ๑.  นายสัมฤทธิ์  เสาทอง      ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายประเทียร แก้วชนะ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย์ กรรมการ 
 ๓.  นางสุมาลย์  แคลนกระโทก ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๓.๖  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม. ๑-๓ 
 ๑.  นางสายปัญญา  อนันตกาล     ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางผ่องศรี  พัวพันธ์       ครู โรงเรียนสิรินธร  กรรมการ 

  ๓.  นางกนกอร  ชายกลาง ครู โรงเรียนธาตุศรีนคร  กรรมการและเลขานุการ 
    ๓.๗  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  บายศรีสู่ขวัญ ม. ๔-๖ 
  ๑.  นางนิภา  หลิมศิริวงษ์      ครู โรงเรียนสิรินธร  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางพัชนี  สารศรี   ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา  กรรมการ 
  ๓.  นางบุษรินทร์ วรมากุล ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและเขานุการ 
 ๓.๘  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-๓ 
  ๑.  นางส าราญ  สร้อยจิตร ครู โรงเรียนไทรแก้ววิทยา  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิทยา  ติงสะ       ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์      กรรมการ 
  ๓.  นางสุพิน  อินทร์งาม  ครู โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๙  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม. ๔ – ๖ 
  ๑.  นางสาวส าอาง  ใจใหญ่     ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอณัญญา  ค าสิน    ครู โรงเรียนนาดีวิทยา       กรรมการ 
  ๓.  นางสุทัศนี  ใจกล้า  ครู โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๐  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันจัดสวนถาด  การจัดสวนถาดแบบชื้น ม. ๑-๓ 
  ๑.  นายประยูร  ยวงแก้ว     ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสุรนนท์  เรืองไกล     ครู โรงเรียนพญารามวิทยา     กรรมการ 
  ๓.  นายจ ารูณ  สุขคุ้ม  ครู โรงเรียนสังขะ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๑  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันจัดสวนถาด  การจัดสวนแก้ว ม. ๔-๖ 
  ๑.  นางสาวละเอียด มีแก้ว    ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุมาลี  งามสง่า    ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา   กรรมการ 
  ๓.  นายวิทยา  รอบรู้  ครู โรงเรียนสังขะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๔ 

 

๓.๑๒  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม. ๑-๓  
  ๑.  นางปราณีต  เหล่าสกุล ครู โรงเรียนรัตนบุรี    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่น ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยา  กรรมการ 
  ๓.  นางดาเรศ อยู่สบาย  ครู โรงเรียนโคกยางวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๓  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม. ๔-๖  
  ๑.  นางจิตรา  เชื้อเจริญ  ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย์ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางเบญญา  เนื่องนิยม ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ 
  ๓.  นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์       ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๔  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการท าอาหาร  น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม. ๑-๓ 
  ๑.  นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ       ครู โรงเรียนสิรินธร  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจันทร์ฉาย  จวงจันทร์ ครู โรงเรียนโนนเทพ        กรรมการ 
  ๓.  นางยุไร  สังข์เงิน  ครู โรงเรียนดอนแรดวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๕  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการท าอาหาร  น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม. ๔-๖ 
  ๑.  นางพัชรี  ศุภเขตกิจ       ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางยุพาพรรณ เกษเมือง     ครู  โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
.    ๓.  นางกัญญา  สัญจรดี  ครู โรงเรียนตาเบาวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๖  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) 
             และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๑-๓ 

  ๑.  นางกอบกุล  บุญวร       ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอาภรณ์  สิงห์ค า  ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
  ๓.  นางระวีวรรณ  งามสะอาด ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๗  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) 
             และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.๔-๖ 

  ๑.  นางธนาตา  พะนงรัมย์     ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางละออ  กระแสโสม     ครู โรงเรียนพญารามวิทยา   กรรมการ 
  ๓.  นางจุฬาลัย   เวชสถล  ครู โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๘  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑-๓ 
  ๑.  นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร ์ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายอดิศักดิ์  พลศรี  ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นางเนตรชนก  ส าคัญยิ่ง     ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๙  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๔-๖ 
  ๑.  นางสมพร  สาระนิม       ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสรชา  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กรรมการ 
  ๓.  นางสุภัทรกุล  มั่นหมาย ครู โรงเรียนเมืองลีงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขัน โดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ควบคุม  
ก ากับการแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ จัดท าแบบกรอกคะแนนตาม
เกณฑ์การให้คะแนน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  สรุป 
รายงานผลการแข่งขัน โดยให้ปฎิบัติหน้าที่เต็มความรู้ ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 



๕ 

 

 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบและเคร่งครัด ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66  ประจ าปีการศึกษา  2559  และเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ หากมีปัญหาใด ๆ ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ทราบทันที 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   9   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559  
 
 
 
  

(นายพิทยา  ไชยมงคล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 


