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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
ท่ี  ๒๙๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑  

ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 
…………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ไดมอบหมายให ศูนย พัฒนาคุณภาพวิชาการ  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  ดําเนินการจัดแขงขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ เพ่ือเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกถึง
ความรูความสามารถ ซ่ึงนับเปนผลสําเร็จของการจัดการศึกษาท่ีครูผูสอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงานเชิงประจักษ
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพรผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน โดยกําหนดจัดการแขงขันระหวาง  
วันท่ี  ๑๓ – ๑6  พฤศจิกายน  ๒๕๖1  ณ  โรงเรียนท่ีเปนศูนยแขงขัน 
  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑  ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  ดังนี้ 

    ๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑. นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ประธานกรรมการ 

                                                  มัธยมศึกษา เขต ๒              
๒.  นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         รองประธานกรรมการ 

       มัธยมศึกษา เขต ๒            
๓.  นายวีระศักดิ์  ศรีสังข  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม      กรรมการ 

       และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 4. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ    ศึกษานิเทศกชํานาญการ                         กรรมการ 
 5. ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา           กรรมการ 
 6. ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)                         กรรมการ 

7. ผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา        กรรมการ 
          8. ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง         กรรมการ 
           9. ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ        กรรมการ 
           ๑0. ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร         กรรมการ 

11. ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา              กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา  สงเสริมสนับสนุน  ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ ของศูนยพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

  

/๒.คณะกรรมการ... 
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2. คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา               ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา       กรรมการ 
 3. ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)                         กรรมการ 

๔. ผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา        กรรมการ 
          ๕. ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง         กรรมการ 
          ๖. ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       กรรมการ 
 7. ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร        กรรมการ 
 8. รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      กรรมการ 
 9. รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      กรรมการ 
 10.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)      กรรมการ 
          11.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา         กรรมการ 
 12.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง          กรรมการ 
 13.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       กรรมการ 
          ๑4. รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร                 กรรมการ 
          15. นางสาวปวีณา  หรั่งมา คร ูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา               กรรมการ 
  16. นางสาวภชันิภา พูนดังหวัง    คร ูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา              กรรมการ 
           17. นางสาวจีนภา บุบผา   คร ูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา     กรรมการ 
           18. นายกมลพัธน  หลักหาญ   ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา     กรรมการ 
           19. นายทัศนันต  หงษทอง  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา     กรรมการ 
 20. นางสาวญาตาวี  เรืองตระกูล นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 
 21. นางสาวนุศรา  อาสา  นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 

22. นางสาวนริสรา  เกิดพุม นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 
23. นายรุงโรจน  แสงสวาง นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 

 24. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                 กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวสุภาภรณ   เพ็งพุฒ    ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวสุพัตรา  สุขไชย        ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี     ๑.  วางแผน กําหนดแนวคิด รูปแบบในการดําเนินการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ 
      ๒.  สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันทางวิชาการ 
      ๓.  ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการประกวดแขงขันและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
3. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 3.1 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
         รายการการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมช่ัน ( 2D Animation )ระดับช้ัน ม.๑– ม.๓ 
 สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  พัฒนาการ  
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       กรรมการ 
 3.นายพิศิษฐ   บุญประเสริฐศักดา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   กรรมการ 
 4.นางสาวปาริชาต  จันทรวิบลูย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
 5.นางสาวปราณี นิลเหม  ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ     กรรมการ 
 6.นางสาวนพรัตน  ธิสานนท  ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง     กรรมการ 
                   /7.นางสาวพรรณี... 
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 7.นางสาวพรรณี  สิมอุด  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 8.นายพัฒนพงษ  จิตรเท่ียง  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ     กรรมการ 
 9.นางสาวนลิน  คําแนน  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
          รายการการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 
 สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 ๑.ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา       กรรมการ 
 3.นายอมรรัตน  กลีบบัว  ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย     กรรมการ 
 4.นางอรทัย  กองปญญา  ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน    กรรมการ 
 5.นางสาวนงคราญ  คําลัยวงษ  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 6.นางสาวบังอร  สาระวรรณ  ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง     กรรมการ 
 7.นายพิชญเมธี  แสงดี  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 8.นางดวงกมล  เวียงวะลัย  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
          รายการการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 
 สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 ๑.ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา       กรรมการ 
 3.นายวิเชียร  พุมพวง   ครูโรงเรียนศรีพฤฒา      กรรมการ 
 4.นายชัยวัฒน  บุญถูก  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 5.นายเวชชกิจ  แกวศรีหาวงศ  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒     กรรมการ 
 6.นางสาวนัยนา  มุสิตัง  ครูโรงเรียนสายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ    กรรมการ 
 7.นายคฑาหัตส  ดวงสุดา  ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง     กรรมการ 
 8.นางสาวเมธาวี  เดชชัย  ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
          รายการการแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖  
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 ๑.ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา       กรรมการ 
 3.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 4.นายวีรยุทธ  คุมโภคา  ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี      กรรมการ 
 5.นางสาววิรวรรณ   หิรัญพานิช ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ     กรรมการ 
 6.นายอนุชา  สุระถา   ครูโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม     กรรมการ 
 7.นายพงษธร  คูณสวัสดิ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕ กิจกรรมกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
          รายการการแขงขันการตัดตอภาพยนตร ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นางสาวสุภาภรณ  เพ็งพุฒ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
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 4.นางสาวจิตอารีย  สุขงาม  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ     กรรมการ 
 5.นางสาวสุพรรษา  ประมนต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 6.นายสุวิจักขณ  พลพิทักษ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  กรรมการ 
 7.นางสาวกมลชนก  สิงหคํา  ครูโรงเรียนราชดําริ      กรรมการ 
 8.นางสาวจุฑามาศ   บรรจบ  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ     กรรมการ 
 9.นางจุฑามาศ  พรมวาส  ครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
         รายการการแขงขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร ระดับช้ัน ม.๑– ม.๓ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)                  กรรมการ 
 3.นายฐิฏิภัทร เดชพิพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 4.นางสาววัฒนา มะปรางค  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) ๔    กรรมการ 
 5.นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ ครูโรงเรียนเทพลีลา      กรรมการ 
 6.นางอุทัย คงดี   ครูโรงเรียนสายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ    กรรมการ 
  7.นางสาวณัฏฐณิชา ทวมจันทร ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง    กรรมการ 
 8.นายวัชรพงษ ลวนอุดมศิริ  ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
          รายการการแขงขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวร ระดับช้ัน ม.4– ม.6 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)                  กรรมการ 
 3.นางสาวสายชล แสงจันทอง  ครูโรงเรียนราชดําริ      กรรมการ 
 4.นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง    กรรมการ 
 5.นางสาวสุจินดา คุมตลอด  ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา     กรรมการ 
 6.นางสาวสริภรณ แจมใส  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 7.นายสถาพร มอญวัด   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒     กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
  การแขงขันการสรางการตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ระดับช้ัน ม.๑– ม.๓ 
 สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
 3.นายอัญชัน สุคาร ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก     กรรมการ 
 4.นางสาวอินทีวร ชัยกูล ครูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง    กรรมการ 
 5.นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) ๔    กรรมการ 
 6.นางสาวศิริพร พวงพิศ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย     กรรมการ 
 7.นายอภิชาติ พูลสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) ๒    กรรมการ 
 8.นางสาวบังอร ชํานาญเวช ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 9.นางสาวณัฐาศิริ สุวรรณกลาง ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง     กรรมการ 
 10นายพงษศักดิ์ บัวหุง ครูโรงเรียนสารวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
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 3.9 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
  การแขงขัน Motion Infographic ระดับช้ัน ม.4– ม.6 
 สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
 3.นายนนทปวิธ เพชระ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
 4.นางสาวสุรารักษ มานะประสพสุข ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวยุวดี แยมเกษร  ครูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง    กรรมการ 
 6.นางสาวพัชรินทร  มลสันเทียะ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒    กรรมการ 
 7.วาท่ีรอยตรีมหาดไทย บุษยเหม ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา     กรรมการ 
 8.นางสาวกมลวรรณ ลาภประกอบกิจ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก     กรรมการ 
 9.นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) ๔     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.10 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
           รายการการแขงขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๑– ม.๓ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนหอวัง 
  1.ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง         ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง         กรรมการ 
 3.นางสาวณัฐปภัสร ธนากิจไพศาล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร    กรรมการ 
 4.นางสาวพรพิมล จารุอนันตกุล ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 5.นางหนูเพียร โกมลสุรกุล  ครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม     กรรมการ 
 6.นายอนันต สุโพธิ์    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการ 
 7.นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ    กรรมการ 
 8.นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน  ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.11 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
           รายการการแขงขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๔– ม.๖ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนหอวัง 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง         ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง         กรรมการ 
 3.นางสาวสุภัชชา ศรีชอุม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ    กรรมการ 
 4.นางลัดดาวัลย กุฎีรัตน   ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย     กรรมการ 
 5.นางสาววิภาดา คงเมือง   ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒     กรรมการ 
 6.จาอากาศตรีฐิติ วงษไพร  ครูโรงเรียนศรีพฤฒา      กรรมการ 
 7.นางสาวสุพัตรา สุขไชย  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 8.นายสัญชยั วชัรพรรณ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการ 
 9.นางสาววิมล สายทองมี  ครูโรงเรียนหอวัง        กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑2 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
           รายการการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ระดับช้ัน ม.๑– ม.๓ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนนทรีวิทยา 
 1. ผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา        ประธานกรรมการ 
 2. รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา         กรรมการ 
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 3.นายธเดช   ทิสานนท  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
 4.นายนฤศรณ  วิมลประสาร  ครูโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม     กรรมการ 
 5.นายอนรรฆ  สาสุข   ครูโรงเรียนเทพลีลา      กรรมการ 
 6.นางสาวธัญญารัตน   พิมสา ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต       กรรมการ 
 7.นางสาวสกุลรัตน  โรจนพรพิรักษ ครูโรงเรียนปทุมคงคา      กรรมการ 
 8.นายพีระเทพ  กาวินชัย  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย    กรรมการและเลขานุการ 
    ๓.๑3 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
     รายการการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ม.๑– ม.๓       
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนนทรีวิทยา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา        ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา         กรรมการ 
 3.นางสาวปวิตตา  ทองลอง  ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม     กรรมการ 
 4.นางสาวศริญญา  เข่ือนแกว  ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม     กรรมการ 
 5.นางสาวจีระภา  ชินภักด ี  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 6.นางสาวภัทรวรรณ มากโภคา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
 7.นางสาววนิดา  นาพยัพ  ครูโรงเรียนปทุมคงคา       กรรมการและเลขานุการ 
     ๓.๑4 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร 
            รายการการแขงขันการสราง Web Applications ระดับช้ัน ม.๔– ม.๖ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนนนทรีวิทยา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา        ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา         กรรมการ 
 3.นายนพล  สระแกว   ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒     กรรมการ 
 4.นายอภิชาติ ศุภลักษณ  ครูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน    กรรมการ 
 5.นางสาวนัทธหทัย พรมวังขวา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นางสาวศันธิวา  ชั้นกลาง  ครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม     กรรมการ 
 7.นางนภัสรา  อุทปา   ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี      กรรมการ 
 8.นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย   กรรมการ 
 9.นางสาวสิริวรรณ ตันชูชีพ  ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย      กรรมการและเลขานุการ 
    ๓.๑๕ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
           รายการการแขงขันหุนยนตพ้ืนฐาน ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓  
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
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 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตพุร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
    17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๖ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
            รายการการแขงขันหุนยนตพ้ืนฐาน ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖  
 สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตุพร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
๓.๑7 กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต  
     รายการการแขงขันหุนยนตระดับกลาง ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
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 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตุพร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
๓.๑๘ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
        รายการการแขงขันหุนยนตระดับกลาง ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตุพร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
๓.๑๙ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
        รายการการแขงขันหุนยนตระดับสูง ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
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 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตุพร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
    ๓.๒๐ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
           รายการการแขงขันหุนยนตระดับสูง ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจรญิ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตพุร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
๓.๒๑ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
        รายการการแขงขันหุนยนตผสม ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
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 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตุพร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
๓.๒๒ กิจกรรมการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระหุนยนต 
        รายการการแขงขันหุนยนตผสม  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 
    สถานท่ีจัดการแขงขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 1.ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา      ประธานกรรมการ 
 2.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา        กรรมการ 
 3.นายปรัชญา พิมลภัทรกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป     กรรมการ 
 4.นายพันทูร  บุญยัง   ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต      กรรมการ 
 5.นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ    กรรมการ 
 6.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
 7.นายสงเสริม สุทัศนะพานนท  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร      กรรมการ 
 8.นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ ์  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒    กรรมการ 
 9.นายนันทวัฒน ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 10.นางสาววรวรรณ  แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
 11.นายไตรรงค ชัฎอนันต  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 12.นายสุรศักดิ์ สังขแยม  ครูโรงเรียนบางกะป      กรรมการ 
 13.นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล  ครูโรงเรียนวชริธรรมสาธิต      กรรมการ 
 14.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
 15.นายลัทธพล  ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
 16.นายจตุพร  ใจหาญ  ครูโรงเรียนสารวิทยา      กรรมการ 
 17.นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒          กรรมการ 
 18.นายสิทธา อารีพงษ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ      กรรมการและเลขานุการ      
๔. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

1.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      ประธานกรรมการ 
๒.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา               รองประธานกรรมการ 
3.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)           รองประธานกรรมการ   
4.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา                              รองประธานกรรมการ 
5.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง                                    รองประธานกรรมการ  
6.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            รองประธานกรรมการ  
7.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร          รองประธานกรรมการ  
8.นางทิตยา  ธนากิจเจริญ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา        กรรมการ 
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9.นายกฤษณัฐ  ครุฑพันธ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
10.นายรัฐภูมิ  ฉัตรวโิรจน  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
11.นายจักรพงษ  ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา              กรรมการ 
12.นางสาวสุพัตรา  สุขไชย  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา              กรรมการ 
13.นางมนทกานติ  เตชะสวัสดิ์วิทย ครโูรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา     กรรมการและเลขานุการ 
14.นางสาวอุฑามาศ  เมตตา  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑.  ประชาสัมพันธการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖8                      
 ปการศึกษา  ๒๕๖1 

            ๒.  บริการใหคําปรึกษา แนะนําและอํานวยการความสะดวกผูเขารวมประกวดแขงขันและผูเขารวมงาน 
๕. คณะกรรมการอาคารสถานท่ี 

1.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      ประธานกรรมการ 
๒.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา               รองประธานกรรมการ 
3.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)           รองประธานกรรมการ   
4.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา                              รองประธานกรรมการ 
5.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง                                    รองประธานกรรมการ  
6.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            รองประธานกรรมการ  
7.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร          รองประธานกรรมการ  

 8.นายดริ้ง  จะรุงคนธ   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
 9.นางสาวนพวรรณ  บวงนาวา  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
 10.นางสาวรัญชธิตา  พัฒนประภาพันธุ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
 11.นักการภารโรงและคนงาน  เจาหนาท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา            กรรมการ 
 12.นางพัชรินทร  เหมะธุลิน  ครโูรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา     กรรมการและเลขานุการ 
 13.นางสาวญาณิศา  แมลงภูทอง  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี     ๑.  วางแผน กําหนดและจําทําแผนผังสถานท่ีในการประกวดแขงขัน 
      ๒.  จัดเตรียมสถานท่ี โตะ เกาอ้ี และอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนในการประกวดแขงขัน 
๖. คณะกรรมการฝายบริหารระบบโปรแกรมประจําศูนยการแขงขัน 

1.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      ประธานกรรมการ 
๒.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา               รองประธานกรรมการ 
3.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)           รองประธานกรรมการ   
4.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา                              รองประธานกรรมการ 
5.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง                                    รองประธานกรรมการ  
6.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            รองประธานกรรมการ  
7.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร          รองประธานกรรมการ  
8.นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
9.นางสาวอณิมา  รอตเสียงล้ํา  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
10.นายธเดช  ทิสานนท  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
11.นายนันทวัฒน  ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
12.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
13.นายนนทปวิธ  เพชระ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
14.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                  กรรมการ 
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15.นางสาวสุภาภรณ   เพ็งพุฒ   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา        กรรมการและเลขานุการ 
    16.นางสาวสุพัตรา  สุขไชย        ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี     ๑.  รับผิดชอบการใชโปรแกรมลงทะเบยีน และบันทึกคะแนนการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
           งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
           คอมพิวเตอร    
      ๒.  จัดพิมพเอกสารรับลงทะเบียนนักเรียน/ครูผูควบคุม เอกสารรับลงทะเบียนกรรมการตัดสิน                   
                     คณะกรรมการ ดําเนินงานแบบบันทึกคะแนน ทุกกิจกรรมผานโปรแกรมการลงทะเบียน 
      ๓.  บันทึกคะแนนและผลการตัดสินการแขงขัน ผานโปรแกรมฯ 
      ๔.  บันทึกรายชื่อผานโปรแกรมฯ คณะกรรมการดําเนินงาน และจัดพิมพเกียรติบัตรให                       
                              คณะกรรมการตามคําสั่ง 
๗. คณะกรรมการฝายการเงิน 

1.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      ประธานกรรมการ 
๒.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา               รองประธานกรรมการ 
3.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)           รองประธานกรรมการ   
4.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา                              รองประธานกรรมการ 
5.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง                                    รองประธานกรรมการ  
6.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            รองประธานกรรมการ  
7.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร          รองประธานกรรมการ  
8. นางรวีวรรณ  ประสพสุข  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
9. นางประภาณี  เฉยไสย  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
๑0.นายรพีพงศ  มาตยรุงเรือง  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
๑1.นางสาวปราณี  พรหมบุตร  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
๑2.นางสาวเกษณีย ศรีสถานรัชต ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
๑3.นางสาวเพ็ญพิทย  คงปรือ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
๑4.นางสาวปราณี  เคนสุข   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา             กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี     ๑.  วางแผนการใชจายงบประมาณตามกรอบวงเงินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                          

                        เขต ๒ จดัสรรให  
          ๒.  รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร และดําเนินการเบิก-จาย ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๘. คณะกรรมการฝายประเมินผลการดําเนินการจัดการแขงขัน 

1.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      ประธานกรรมการ 
๒.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา               รองประธานกรรมการ 
3.รองผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)           รองประธานกรรมการ   
4.รองผูอํานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา                              รองประธานกรรมการ 
5.รองผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง                                    รองประธานกรรมการ  
6.รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            รองประธานกรรมการ  
7.รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร          รองประธานกรรมการ  
8.นางมนทกานติ  เตชะสวัสดิ์วิทย ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา    กรรมการ 
9.นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
10.นางภาสินี ลังประเสริฐ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
11.นางมาลิณี นิลแจง   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
12.นางภัทรพร วงษถาวร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
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13.นางธันยธร  ตวงวาสนา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
14.นายภาวัต โชติสุภาพณ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
15.นายวีระชัย อัฐนาค  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
16.นายนิพรร สาลี   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
17.นางสาวปาริชาต จันทรวบิูลย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
18.นางสาวภัทรวรรณ มากโภคา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
19.นางสาวพรนิภา ฤทธิ์ผักแวน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
20.นางสาวสุธาทิพย นามเตี๊ยะ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
21.นางสาวภารดี  พิทยาวงศฤกษ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
22.นายกิตติพงษ  จงกิตติมหา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    กรรมการ 
23.นางสาวอณิมา รอตเสียงล้ํา  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
24.นางปุณยนุช ปญญาดิลก  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
25.นายปตุพงศ ฤทธิ์หมุน  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
26.นายชํานาญ เปตามะนัง  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
27.นางสาววรวรรณ แซซ้ิม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
28.นางสาวประภัสสร ดลดุสติา ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
29.นางณัฐริณีย ศรีสถาพร  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
30.นางสาวพรพิมล จารุอนันตกุล ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
31.นางสาวอรอนงค สุขอุดม  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
32.นางสาววิมล สายทองมี  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
33.นางสาวภคนันท ศิริลือสาย  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
34.นายณัฎฐพัฒน ทองศรี  ครูโรงเรียนหอวัง       กรรมการ 
35.นายธเดช  ทิสานนท  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
36.นางสาวภิราภรณ  ฝนเรือง  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
37.นางสาวรัชนู รุงเรือง  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
38.นางสาวคณิตา ซากัน  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
39.นางสาววัชรวีร  ธนกิจชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
40.นายเชษฐา  บุญสมยา  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
41.นางสาวละมุล เสนานุฤทธิ  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา      กรรมการ 
42.นายนันทวัฒน  ทรัพยเจริญ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
43.นายพิชญเมธี แสงดี  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
44.นางสาวพรรณี สิมอุด  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
45.นายลัทธพล ดานสกุล  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
46.นางสาววาสนา ผาสุกหัส  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
47.นางสาวประภาพรรณ แกวเหมือน ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
48.นางสาวชลนชิา โคตรสีหา  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)    กรรมการ 
49.นายศตวุธ  หรือโอภาส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
50.น.ส.ศริญญา นาคจันทร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
51.นายธนรฐั จันทรขาว  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
52.นายพินิจ สังสีมา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
53.นายวีรสานต  มีมูซอ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 

         /54.นายกิตติภูมิ... 
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54.นายกิตติภูมิ เรืองเสน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา    กรรมการ 
55.นายนนทปวิธ  เพชระ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
56.นางสาวกัญญามาศ  ศิริเลิศเจริญกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
57.นางดวงกมล  เวียงวะลัย  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
58.นางสาวณัฐปภัสร  ธนากิจไพศาล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
59.นายนนทปวิธ  เพชระ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
60.นางสาวปทุม  เอ่ียมสําอาง  ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
61.นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                  กรรมการ 

    62.นางสาวปวีณา  หรั่งมา  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา             กรรมการ 
63.นางสาวภัชนภิา พูนดังหวัง    ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
64.นางสาวจีนภา บุบผา    ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา          กรรมการ 
65.นายกมลพัธน  หลักหาญ    ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา      กรรมการ 
66.นายทัศนันต  หงษทอง   ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา     กรรมการ 
67.นางสาวญาตาวี  เรืองตระกูล  นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 
68.นางสาวนุศรา  อาสา  นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 
69.นางสาวนริสรา  เกิดพุม  นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 
70.นายรุงโรจน  แสงสวาง  นักศึกษาฝกประสบการณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   กรรมการ 
71.นายโมไนย อภิศักดิ์มนตรี  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา          กรรมการ 
72.นางสาวอารีรัตน  เชื้องาม  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา          กรรมการ 
73.นางสาวพณพร  พงษวิลัย  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
74.นายรพีพงศ  มาตยรุงเรือง  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา         กรรมการ 
75.นางสาวปราณี  เคนสุข   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา                 กรรมการ 
76.นางสาวสุภาภรณ   เพ็งพุฒ   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา       กรรมการและเลขานุการ 
77.นางสาวสุพัตรา  สุขไชย        ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   ๑.  ดําเนินการประเมินผลการจัดประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                         
                            ครั้งท่ี ๖8 ปการศึกษา ๒๕๖1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 

  ๒.  สรุปการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                            เขต ๒  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งคําสั่ง  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดมอบหมายดวยความรอบคอบ 
                            บรรลุจุดมุงหมายและสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการบังเกิดผลดีแกทางราชการตอไป 
                                     
   ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดมอบหมายดวยความรอบคอบ 
 บรรลุจุดมุงหมายและสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการบังเกิดผลดีแกทางราชการตอไป 
 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 


