
ค าสั่งสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี 

ท่ี  ๑๗  / ๒๕๕๗ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการแข่งขนัทกัษะและประกวดส่ิงประดิษฐน์กัเรียนโรงเรียนเอกชน จงัหวดัปทุมธานี    
ระดบัชั้น อนุบาล      

ณ   โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา     
วนัท่ี   ๒๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

********************************** 
ตามท่ีสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี  ไดก้  าหนดให้มีการด าเนินการจดัการแข่งขนั 

ทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐน์กัเรียนโรงเรียนเอกชน ปทุมธานี  เพ่ือพฒันางานวิชาการและเป็นเวทีของนกัเรียนโรงเรียนเอกชน   
ไดแ้สดงความรู้ความสามารถ และให้การด าเนินการจดัการแข่งขนัทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐน์กัเรียนโรงเรียนเอกชน ปทุมธานี 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ ก ากบัดูแล  ดงัน้ี 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ย 
๑. นางนวลอนงค ์  นวลเขียว   นายกสมาคม ฯ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุนทรี  สังขท์อง   อุปนายก    รองประธานกรรมการ 
๓. ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน       กรรมการ 
๔. นางสาวศิริพร  เพชรเจริญ  เหรัญญิก    กรรมการ 
๕. นางพิมพพิ์ศา  อู่ทรัพย ์       กรรมการและเลขานุการ 

 

มหีน้าที ่ ให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานจดัการแข่งขนัทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐเ์รียนโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
ปทุมธานี  ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

๒. คณะกรรมการกลาง      ประกอบดว้ย 
๑. นางสาวปดิวรัดา  นวลเขียว  ผูอ้  านวยการโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา  ประธานศนูยฯ์ อนุบาล 
๒. ดร.ปิยนนัท ์  นวลเขียว  ผูช่้วยผูอ้  านวยการงานวิชาการ  รองประธาน 
๓. นางสาวสุภาพร  สามนคร  ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๔. นางสุวภรณ์  ทว้มดี  ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๕. นางสาวอรรัมภา  ชมเมือง  ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๖. นางสาวศิรินุสรา  ศรีวงษา  ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๗. นางสาวแสงดาว  โต๊ะมิ  ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๘. นางสาวรัชดา  มีนกัธรรม ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๙. นางศุภรภทัร  อินธิทนั  ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 
๑๐. นายธนานนท ์  กรินทร์ทิพย ์ ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   กรรมการ 

 

มหีน้าที่ 
๑. จดัท าผงัการแข่งขนัติดไวท่ี้สนาม และติดช่ือประเภทการแข่งขนัไวท่ี้ห้องการแข่งขนัและห้องเก็บตวั 
๒. รับลงทะเบียนนกัเรียนท่ีเขา้แข่งขนัทุกประเภท  บริเวณเวทีลานเอนกประสงค ์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
๓. เวลา 08.40 น. ประกาศรวมเด็ก 5 ประเภทการแข่งขนั คือ ป้ันดินน ้ามนั  ฉีกปะ  พดูภาษาองักฤษ  พดูภาษาจีน  และวาดภาพระบายสี    
  ดว้ยสีเทียน  ตั้งแถวแลว้จดัส่งเขา้ห้องแข่งขนั ส่วนการแข่งขนัประเภทอ่ืนเม่ือเด็กลงทะเบียนแลว้ให้ครูผูดู้แลเด็กของโรงเรียนนั้น 
  พาเด็กไปส่งท่ีห้องแข่งขนัเองเพ่ือเตรียมส่ือ/อุปกรณ์ประกอบอาหาร  (ดูผงัการแข่งขนั) 

๔. เม่ือรับลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ให้นางรัชดา  มีนกัธรรม   อยูป่ระจ าหอ้งพยาบาล เพ่ือดูแลหากมีนกัเรียนท่ีเขา้แข่งขนัเจ็บป่วย 
๕. บนัทึกภาพตามห้องแข่งขนั และบรรยากาศโดยรอบ  
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๖. เม่ือการแข่งขนัเสร็จส้ิน กรรมการกลางรับผลการแข่งขนัจากกรรมการแต่ละห้องแข่งขนั  ตรวจสอบความถกูตอ้งของคะแนน  
      แลว้ส่งให้ประธานศนูยอ์นุมติั  
๗. สรุปผลการแข่งขนั และท าไฟลป์ระกาศผลการแข่งขนัทุกประเภท (เป็นไฟล ์pdf  ส าหรับข้ึนเวปไซต ์ www.pongsuwan.org  
     ส่งไฟลใ์ห้ดร.ปิยนนัท ์ท่ีอีเมลล ์ n_piyanan@hotmail.com) 
๘. จดัท ารายงานผลการแข่งขนัฯ ส่งประธานศนูยฯ์ เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน 
๙. จดัท าเกียรติบตัรนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัแต่ละประเภทการแข่งขนั พร้อมผลการแข่งขนั (เกียรติบตัรให้แต่ละโรงเรียนในภายหลงั) 
๑๐. จดัท าเกียรติบตัรกรรมการตดัสินการแข่งขนั (เฉพาะครูท่ีมาจากโรงเรียนเอกชน มอบให้ครูในวนัท่ีแข่งขนั) 

 

๓. กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน    ประกอบดว้ย 
๑. นางศรีสุดา  กรินทร์ทิพย ์  หัวหนา้สายชั้นอนุบาล   

๒. หวัหนา้ทีม (กรรมการประจ าห้องแข่งขนัแต่ละประเภท)        

๓. พ่ีเล้ียงทุกคน 
 

มหีน้าที่ 
๑. จดัเตรียมห้องท่ีแข่งขนั  ๑๑  รายการตามแผนผงั  โดยหวัหนา้ทีมแต่ละประเภทการแข่งขนั ประสานหัวหนา้สายชั้นอนุบาลและพ่ี

เล้ียงในการจดัสถานท่ี (ห้องมารยาทไทย ให้นางไพรินทร์  จนัทมงคลเลิศ เป็นผูดู้แลความถูกตอ้งของห้องแข่งขนั) 
๒. ท าความสะอาดบริเวณท่ีแข่งขนัให้สะอาดและสวยงาม  

 

๔. กรรมการประจ าห้องแข่งขัน 
๔.๑  ประจ าหอ้งแข่งขนั การเล่านิทานประกอบส่ือ 

๑. นางศิริพร  สุขพรหม (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางรัชฎาวรรณ   นราเทียม 
๓. นางสาวจนัทิมา พิจารณ์  (กรรมการจบัเวลาในห้องแข่งขนั) 

๔.๒  ประจ าห้องแข่งขนั โครงการ  
๑. นางสาวรุ่งนภาภร      จินดาวงษ ์ (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางสาวนิตยา  ก าลงัเก้ือ 

๔.๓  ประจ าห้องการแข่งขนั กายบริหาร 
๑. นายพงศอ์นนัต ์            แสงกรด  (หัวหนา้ทีม)  ๒. นายบอนน์    สามสีเนียม 
๓. นางสาวพรรณทิพา อินท า (กรรมการจบัเวลา)  

๔.๔  ประจ าห้องแข่งขนั ประกวดมารยาทไทย 
๑. นางสาวสิริลกัษณ์        สองห้อง (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางทศันา  บรรจงศุภมิตร       

๔.๕  ประจ าการแข่งขนั ประกอบอาหาร 
๑. นางสาวฉตัรกานต ์       จนัทร์ดา  (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางวนัเพญ็  พรรณไวย 

๔.๖  ประจ าการแข่งขนั ประกวดการป้ันดินน ้ามนั 
๑. นางเสาวณีย ์  เช้ือเพช็ร์   (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางสาวพลอยนภสั สมเกตุ 

๔.๗  ประจ าการแข่งขนั ประกวดการฉีก ปะ 
๑. นางสาววีนา  ยอดบริบรูณ์ (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางนภาภรณ์  คงอ่ิม   
๓. นางสาวเรียม  คุม้ทิศ 

๔.๘  ประจ าการแข่งขนั ประกวดร้องเพลง 
๑.  นายสมบรูณ์ แพทยก์ระโทก (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางปราณี          ตั้งพิพฒัน์ไพบลูย ์
๓. นายเมธสั  นวลเขียว 
 

http://www.pongsuwan.org/
mailto:n_piyanan@hotmail.com
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๔.๙  ประจ าการแข่งขนั ประกวดการพดูภาษาองักฤษ 

๑. นางสาวจิตตรัตน์ กลางสาทร (หัวหนา้ทีม)  ๒. Mrs.Gilma   Ferrer 

๓. นายชาญชยั  ผอ่งสุวรรณ (กรรมการจบัเวลาในห้องแข่งขนั) 
๔.๑๐  ประจ าการแข่งขนั ประกวดการพดูภาษาจีน 

๑. นางกมลชนก ลายทอง (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางสาวรัชดาภรณ์ แซ่ห่าน 
๓. Miss Chen  Lyu (กรรมการจบัเวลาในห้องแข่งขนั) 

๔.๑๑  ประจ าการแข่งขนั วาดภาพระบายสีดว้ยสีเทียน 
๑. นางกฤษติยารัตน์ วิสุทธิยา  (หัวหนา้ทีม)  ๒. นางสุนีพร  พลอยดี 

๓. นางญาณิศา  ศรีสันติเวศน์ 
 

มหีน้าที่   
๑. อ  านวยความสะดวกให้กบัคณะกรรมการท่ีร้องขอ 
๒. ตรวจทานคะแนนท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการตดัสิน แลว้น าคะแนนท่ีตรวจทานแลว้ส่งคณะกรรมการกลาง (เตรียมเคร่ืองคิดเลขดว้ย) 
๓. ดูแลจดัสถานท่ีการแข่งขนั ทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั ให้เรียบร้อย    

๔. การแข่งขนักายบริหารให้ตรวจสอบแผน่ซีดี ให้พร้อมใชใ้นวนัแข่งขนั หากซีดีเปิดไม่ได ้ให้ติดต่อโรงเรียนนั้นๆ ให้ส่งแผน่ซีดีใหม่ 
๕. การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ให้ตรวจสอบแผน่ซีดีและเน้ือเพลงจ านวน ๓ ชุด ให้พร้อมใชใ้นวนัแข่งขนั 
๖. การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ ให้ตรวจรับบทพดูจ านวน ๕ ชุด ในวนัแข่งขนั แลว้เตรียมให้กรรมการตดัสิน 

 

๕. คณะกรรมการด าเนินจัดการแข่งขัน   ประกอบดว้ย 

๕.๑ คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ 
๑. นางวาริพิร์ชา  คุม้กุมาร   ครูโรงเรียนปิยวฒันศาสตร์    กรรมการ 
๒. นางสาวปิยะธิดา สอนใจ   ครูโรงเรียนธญัวิทยา (ตงม้ิน)    กรรมการ 
๓. นางพชัรี  สืบตระกลู  ครูโรงเรียนศรีจิตรา     กรรมการ 
๔. นางสาวมณี  กระแสร์   ครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต    กรรมการ 
๕. นางบณัฑิตา  ภกัดีนนัท ์  ครูโรงเรียนแยม้สอาดรังสิต    กรรมการ 
๖. นางสาวศิริวรรณ พ่ึงสุพรรณ  ครูโรงเรียนเตรียมบณัฑิต    กรรมการ 
 

๕.๒ คณะกรรมการตดัสินการประกวดโครงการ (Project Approach) 

๑. นางฉวีวรรณ  สุขสุนยั   ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
      การจดัการศึกษา / สพป. ปทุมธานี เขต ๒ 

๒. นายปรีชา  พ่ึงจิตตต์น  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ / สพป. ปทุมธานี เขต ๒ กรรมการ 
๓. นางเกศรินทร  จิตรสิงห์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ / สพป. ปทุมธานี เขต ๒ กรรมการ 
๔. นางสาวไอลดา  คลา้ยส าริต  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ / สพป. ปทุมธานี เขต ๒ กรรมการ 
๕. นายสุรวงศ ์  ทรงกลด   ศึกษานิเทศกช์ านาญการ/  สพป. ปทุมธานี เขต ๒ กรรมการ 

 

๕.๓ คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันกายบริหาร 
๑.      สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ   กรรมการ 
๒.      สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ   กรรมการ 
๓.       สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ   กรรมการ 
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๕.๔ คณะกรรมการตดัสินการประกวดมารยาทไทย 

๑. นางนาฏยา  สุวรรณทรัพย ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   กรรมการ 
๒. นางสาวผอ่งนภา พนัธุ์ไมสี้   มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   กรรมการ 
๓. นางรัตนาภรณ์  หลา้สมบรูณ์  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   กรรมการ 

 

๕.๕ คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันประกอบอาหาร 
๑. นางนวลวงศ ์  สถาพรนิรัติศยั  ครูโรงเรียนปิยวฒันศาสตร์    กรรมการ 
๒. นางปลินดา  สุนทราญ   ครูโรงเรียนระเบียบวิทยา    กรรมการ 
๓. นางสาวทว ี  สินมา   ครูโรงเรียนแยม้สอาดรังสิต    กรรมการ 
๔. นางนวลจนัทร์  เอ่ียมประดิษฐ์  ครูโรงเรียนจุฑารัตน์    กรรมการ 
๕. นางสาวสุธิสา  ปัญญาเสน  ครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต    กรรมการ 
๖. นางสาวกาญจนา สุทธิวิลยั   ครูโรงเรียนอุดมศึกษารังสิต    กรรมการ 
๗. นางสาววิไล  แซ่ฮอ้   ครูโรงเรียนธญัวิทย ์    กรรมการ 
๘. นางอรุณ  ขุนภกัดี   ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา    กรรมการ 

 

๕.๖ คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันป้ันดินน ้ามัน 

๑. นายพิทเพียร  เนียมมณี   ครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต    กรรมการ 
๒. นางจ าเนียร  ภทัรธารวณิชย ์  ครูโรงเรียนระเบียบวิทยา    กรรมการ 
๓. นางสาวทบัทิม  หุ่นหิรัญ   ครูโรงเรียนปิยวฒันศาสตร์    กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งอรุณ  ป่ินทอง   ครูโรงเรียนธญัวิทยา (ตงม้ิน)    กรรมการ 
๕. นางสาวลดัดาวรรณ สนัน่พร้อม  ครูโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา    กรรมการ 
 

๕.๗ คณะกรรมการตดัสินการสร้างภาพด้วยการฉีก ตดั ปะ ภาพ 

๑. นางร าไพ  ผลาพร   ครูโรงเรียนสีวลี คลองหลวง    กรรมการ 
๒. นางพรทิพย ์  วิริยะพนัธุ์  ครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ    กรรมการ 
๓. นางมาลิษา  เต๊ะอั้น   ครูโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวรัชนี  ธรรมโรจน์  ครูโรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต    กรรมการ 
๕. นางสาวไอญศิ์กา ตูจิ้นดา   ครูโรงเรียนนภสร     กรรมการ 
 

๕.๘ คณะกรรมการตดัสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
๑. นายภราดร  เศตะพราหมณ์  สถาบนั Music Garden Studio   กรรมการ 
๒. นายสุธรรม   ภู่ระหงษ ์   สถาบนั Music Garden Studio   กรรมการ 
๓. นายภาดา  เศตะพราหมณ์  สถาบนั Music Garden Studio   กรรมการ 

   

๕.๙ คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

๑. Ms.Aurora  DC.  Pioquid   ครูโรงเรียนเตรียมบณัฑิต    กรรมการ 
๒. Ms.Nelia  G.  Alli    ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา    กรรมการ 
๓. Mr. David  Andrew  Laing   ครูโรงเรียนธญัวิทย ์    กรรมการ 
๔. Mr.Steven  James  Sarvis   ครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต    กรรมการ 
๕. Mrs.Perinda  Olives  Sanmuang  ครูโรงเรียนจุฑารัตน์    กรรมการ  
 

 



-๕- 
๕.๑๐ คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันพูดภาษาจนี 

๑. Mr.Hu   Bowen    ครูโรงเรียนจุฑารัตน์    กรรมการ 
๒. Ms.Zhang  Haiyang   ครูโรงเรียนธญัวิทยา (ตงม้ิน)    กรรมการ 
๓. Miss Liu   Wanging    ครูโรงเรียนปิยวฒันศาสตร์    กรรมการ 
๔. Ms.Wei  Haiyan    ครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต    กรรมการ 
๕. Miss Luo  Dan Dan    ครูโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา    กรรมการ 
 

๕.๑๑ คณะกรรมการตดัสินการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 

๑. นางสุวดี  ลามอ   ครูโรงเรียนระเบียบวิทยา    กรรมการ 
๒. นางสาวฉวีวรรณ รอดศรี   ครูโรงเรียนเตรียมบณัฑิต    กรรมการ 
๓. นางเพญ็พรรณ  พนัเพ่ิมสิน  ครูโรงเรียนศรีจิตรา    กรรมการ 
๔. นางสาวบุษยมาศ ทานะเวช   ครูโรงเรียนสีวลีคลองหลวง    กรรมการ 
๕. นายวิรัตน์  ชูรัตน์   ครูโรงเรียนเปรมฤทยั    กรรมการ 
๖. นางสาวปวีณา  อินต๊ะชุ่ม   ครูโรงเรียนนภสร     กรรมการ 
 

มหีน้าที ่ 
๑. ด าเนินการแข่งขนัตามเกณฑข์องสมาคมฯ  

๒. ตดัสินการแข่งขนั  

๓. รวมคะแนน 

๔. รายงานปัญหาท่ีพบหรือเสนอแนะส่ิงท่ีควรปรับแกใ้นปีถดัไป เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๕. ส่งผลคะแนนให้กรรมการประจ าห้องแข่งขนั  
๕. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมฯ 

 

๖. ฝ่ายจัดเลีย้ง 
๑. นางสมสุข  สุคนธ์  (หวัหนา้ทีม)  ๒. นางสาวเกศินี  บุญจีน 
๓. นางสาวนนัทนา  หินสอ    ๔. นางปรียชาต ์  ศรีสว่างวรกุล                
๕. นางขวญัชนก  สมบติัพานิช   ๖. พ่ีเล้ียงทุกคน 

 

มหีน้าที่   
๑. จดัเล้ียงอาหารว่างและอาหารกลางวนัของคณะกรรมการ   
๒. จดัอาหารให้นกัเรียนท่ีไปแข่งขนั 

 

๗. ฝ่ายท าอาหาร 
๑. แม่ครัวโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

 

๘. ดูแลความสะอาดห้องน า้ และบริเวณโรงเรียน 
๑. แม่บา้น  (ดูแลห้องน ้ าอาคารสง่า-ละม่อม และอาคาร ๒๕ ปี) 
๒. นางสาวทิพวรรณ       ปานลกัษณ์    (ดูแลความสะอาดทางเดิน Cover way และห้องน ้าสระว่ายน ้ า)   
๓. นางพรทิพย ์  กิจประเสริฐ  (ดูแลความสะอาดบริเวณภายนอก)    
๔.นางสุนนัท ์   จนัทคดั    (ดูแลความสะอาดบริเวณภายนอก) 
 

 



๙. ฝ่ายจราจร 
๑. รปภ.    ๒. นายประยรู จนัทคดั   ๓. นายสามารถ เนาวป์ระเสริฐ  

มหีน้าที่ 
๑. ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนและท่ีจอดรถกรรมการตดัสิน  

  
ให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง บรรลุวตัถุประสงค ์

 

สั่ง  ณ วนัท่ี    ๑๓  พฤศจิกายน    ๒๕๕๗ 

     

 

 

       
            

(นางนวลอนงคน์วลเขียว) 
นายกสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


