
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1015/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรวิชำกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
------------------------------------------ 

 

ด้วยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ร่วมกับ              
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำก ำแพงเพชร  ได้ก ำหนดจัดนิทรรศกำรวิชำกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๕ ระหว่ำงวันที่  ๑๗-๑๘  สิงหำคม  
๒๕๖๕  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ภำยในงำนประกอบด้วย
กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศกำร กำรแข่งขัน  กำรประกวด กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และบรรยำย ทำงวิชำกำร ฯลฯ  
โดยวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน ในครั้งนี้ เพ่ือจัดแสดงนิทรรศกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  จัดบริกำรวิชำกำรให้แก่
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน          
มำตรำ ๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แก้ไข วินิจฉัยและสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร   
ประกอบด้วย 
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ประธำนกรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร     รองประธำนกรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร     รองประธำนกรรมกำร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและศิลปวัฒนธรรมฯ   รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี งำนด้ำนพัฒนำองค์กรและกิจกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี งำนด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยดิจิทัลฯ รองประธำนกรรมกำร 
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
คณบดีคณะครุศำสตร์     กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมกำร 



ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรดี กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรดี    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนกำรเงิน     กรรมกำร 
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   กรรมกำร 
นำยกสโมสรอำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัยฯ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร กลุ่มศึกษำนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำก ำแพงเพชร  มีหน้ำที่  อ ำนวยกำร ประสำนงำน และให้ค ำปรึกษำ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรแข่งขัน ในระดับมัธยมศึกษำ ประกอบด้วย 

    นำงไพรินทร์  เหมบุตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ 
    นำงสำวธัญรดี  พำกเพียร  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำงละมูล  เหล่ำทอง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำยประจิม  เมืองแก้ว  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำงสำวฐำนิตำ  แก้วศรี  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำงสำวปัทมำ  มีขันหมำก ศึกษำนเิทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำงพิมพ์พรรณ  ค ำภิระยศ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำยเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
    นำยกนกชัย  มำลัยวงศ์  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร 

 ๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับบุคลำกรในค ำสั่งนี้เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ประกอบด้วย 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์  หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จตุรงค์   ธงชัย  ผู้ช่วย 
  นำงกนกวรรณ   นำคเหล็ก ผู้ช่วย 
  นำงสำวรุ่งรุจี   ศรีดำเดช ผู้ช่วย 
  นำงสำวอรปรียำ   ค ำแพ่ง  ผู้ช่วย 
  ดร.ชฎำพร   โชติรดำภำณ์ ผู้ช่วย 
  นำยอนุชำ   พวงผกำ  ผู้ช่วยและเลขำนุกำร 
 ๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีถวำยพำนพุ่มสักกำระ “สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง : พระแม่

แห่งแผ่นดิน” ในวันที่  ๑๗  สิงหำคม  ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป มีหน้ำที่จัดตกแต่งบริเวณพิธีถวำยพำน
พุ่ม หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ วิทยำกร และดูแลกำรด ำเนินงำนพิธีกรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  

  นำงสำวรุ่งรุจี   ศรีดำเดช หัวหน้ำ 
  อำจำรย์นงลักษณ ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จตุรงค์   ธงชัย  ผู้ช่วย 
 



 
  นำยอนุชำ   พวงผกำ  ผู้ช่วย 
  นำงวรรณภำ   สุวรรณพงษ ์ ผู้ช่วย 
  นำงเกศรินทร์   เมฆโพธิ์  ผู้ช่วย 
  นำงนริศรำ   อินน่วม  ผู้ช่วย 
  นำงไพรัตน์   พวงผกำ  ผู้ช่วย 
 ๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ   มีหน้ำที่ จัดนิทรรศกำร“สมเด็จพระบรม

รำชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน” เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๙๐ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์  หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จตุรงค์   ธงชัย  ผู้ช่วย 
  นำยอนุชำ   พวงผกำ  ผู้ช่วย 
  นำงกำญจนำ   จันทร์สิงห์ ผู้ช่วย 
  ดร.ชฎำพร   โชติรดำภำณ์ ผู้ช่วย 
  นำงสำวสรัลชนำ   น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
  นำงไพรัตน์   พวงผกำ  ผู้ช่วย 
  นำยภูเบศ   มำศธนำนันต์ ผู้ช่วย 
  นำงอรวรรณ   คชฤทธิ์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวมำลี   ประสงค์ด ี ผู้ช่วย 
  นำงสำวนภัทร   ศรีนิ่มนวล ผู้ช่วย 
 ๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่ จัดท ำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับกำรประกวดและกำรแข่งขัน จัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์นิทรรศกำร กำรประกวดและกำรแข่งขัน  
ประกอบด้วย 

นำยอนุชำ   พวงผกำ  หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จตุรงค์   ธงชัย  ผู้ช่วย 
  นำงสำวรุ่งรุจี   ศรีดำเดช ผู้ช่วย 
  นำงกนกวรรณ   นำคเหล็ก ผู้ช่วย 
  นำงสำวอรปรียำ   ค ำแพ่ง  ผู้ช่วย 
  นำยวันเฉลิม   พูนใจสม ผู้ช่วย 
  นำงสำวสรัลชนำ   น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
  นำงเกศรินทร์   เมฆโพธิ์  ผู้ช่วย 
  นำงนริศรำ   อินน่วม  ผู้ช่วย 
 
 
 



 ๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนวัสดุ งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยฯ งำนอำคำรสถำนที่ และงำน
ไฟฟ้ำ เครื่องเสียง  มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่กำรจัดนิทรรศกำร กำรประกวดและแข่งขัน  โสตทัศนูปกรณ์  
ถ่ำยภำพ ถ่ำยวีดีโอ ไลฟ์สดกิจกรรมแข่งขัน  ดูแลระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  ติดตั้งเต็นท์บริเวณด้ำนหน้ำส ำนัก
วิทยบริกำรฯ และด้ำนหน้ำอำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เครื่องเสียง  ประกอบด้วย 

นำยอนุชำ   พวงผกำ  หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จตุรงค์   ธงชัย  ผู้ช่วย 

นำงสำวกชพรรณ   พงษ์พยัคเลิศ ผู้ช่วย 
นำงมำลัย    กลิ่นศรีสุข ผู้ช่วย 
นำงสำวรติกำนต์   เรื่อศรีจันทร์ ผู้ช่วย 
นำยทศพร    ศีลอวยพร ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์    ศรีวงศ์รำช ผู้ช่วย 
นำยณัฐพล    อนุรักษ์วัฒนะ ผู้ช่วย 
นำยวทัญญู    สังข์ค ำ  ผู้ช่วย 
เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ทุกคน   ผู้ช่วย 
นำงสำวบวรลักษณ์   แสงกล้ำ  ผู้ช่วย 
นำยมนตรี    ประชุม  ผู้ช่วย 
นำยจตุรงค์    สีม่วง  ผู้ช่วย 
นำยสุธีรัตน์    ข ำทอง  ผู้ช่วย 
นำยสุวิทย์    เหล่ำสี  ผู้ช่วย 
นำยสุพรรณ    แจงทอง  ผู้ช่วย 
นำยธำนินทร์    มณีเขียว  ผู้ช่วย 

  ดร.ชฎำพร   โชติรดำภำณ์ ผู้ช่วย 
  นำยภูเบศ   มำศธนำนันต์ ผู้ช่วย 
  นำยนฤเบศร์   กลัดภิบำล ผู้ช่วย 
  นำงเกศรินทร์   เมฆโพธิ์  ผู้ช่วย 
  นำงนริศรำ   อินน่วม  ผู้ช่วย 
  นำงไพรัตน์   พวงผกำ  ผู้ช่วย 
  นำยสุริยำ   คชฤทธิ์  ผู้ช่วย 
  นำยมนตรี   กำไสย  ผู้ช่วย 
  นำยปฐมพงษ์   สุดเขียว  ผู้ช่วย 
  นำยวิรุฬ    เมฆำ  ผู้ช่วย 
  นำงกนกวรรณ   นำคเหล็ก ผู้ช่วย 
  นำงสำวอรปรียำ   ค ำแพ่ง  ผู้ช่วย 
  นำยวันเฉลิม   พูนใจสม ผู้ช่วย 
  นำยสำวพัตร์   ชูแจ่ม  ผู้ช่วย 
  นำยกรวีร์   วีระพันธ์  ผู้ช่วย 
 
 



  นำยอดิศักดิ ์   กินำ  ผู้ช่วย 
  นำงสำวเจนจิรำ   เกิดพงษ ์ ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุพรรษำ   สมหำรวงค ์ ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธิดำ   พรมทับ  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพิมพ์ประภัส  เหมือนพลอย ผู้ช่วย 
  นำงสำวอุษำ   วีระพันธ์  ผู้ช่วย 
  นำงยุพำ    เสือสูงเนิน ผู้ช่วย 
  นำงวันเพ็ญ   หล่องทอง ผู้ช่วย 
  นำงสำวสังวำลย์   โยธำนัน  ผู้ช่วย 
  นำงสำวชณนภำ   สิงห์วี  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุภำพ   ทองจิตติ ผู้ช่วย 
  นำยนก    กระต่ำยทอง ผู้ช่วย 
  นำยอนันต์   บุญส่ง  ผู้ช่วย 
  นำงระเอียด   พิโยค  ผู้ช่วย 
  นำงสำวน้ ำฝน   ปิ่นโรจน์  ผู้ช่วย 
  นำงส ำพรรณ   สุดใจ  ผู้ช่วย 
  นำงจันเหรียน   ทองอยู่  ผู้ช่วย 
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร ฝ่ำยลงทะเบียน และฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำร

กลำงวัน ให้แก่คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน/กำรประกวด บุคลำกร นักศึกษำ และรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม/ ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ และเบิกจ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำร พร้อมทั้งท ำเกียรติ
บัตรให้กับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน/กำรประกวดต่ำงๆ ประกอบด้วย 

  นำงกนกวรรณ   นำคเหล็ก หัวหน้ำ 
  นำงสำวสุพรรษำ   สมหำรวงค ์ ผู้ช่วย 
  ดร.ชฎำพร   โชติรดำภำณ์ ผู้ช่วย 
  นำงเกศรินทร์   เมฆโพธิ์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวดรุณี   สำยหยุด ฉิมพลี ผู้ช่วย 
  นำงสำวสรัลชนำ   น้ ำเงินสกณี ผู้ช่วย 
  นำงนริศรำ   อินน่วม  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุธิดำ   พรมทับ  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพิมพ์ประภัส  เหมือนพลอย ผู้ช่วย 
  นำงสำวอุษำ   วีระพันธ์  ผู้ช่วย 
  นำงอรวรรณ   คชฤทธิ์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวมำลี   ประสงค์ด ี ผู้ช่วย 
  นำงไพรัตน์   พวงผกำ  ผู้ช่วย 
  นำงยุพำ    เสือสูงเนิน ผู้ช่วย 
  นำงวันเพ็ญ   หล่องทอง ผู้ช่วย 
  นำงสำวสังวำลย์   โยธำนัน  ผู้ช่วย 
  นำงสำวชณนภำ   สิงห์วี  ผู้ช่วย 
  นำงชนก      จิตรตรง  ผู้ช่วย 
 



  นำงสำวสุภำพ   ทองจิตติ ผู้ช่วย 
  นำยนก    กระต่ำยทอง ผู้ช่วย 
๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน กำรประกวด และกิจกรรมอบรม มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรแข่งขัน กำร

ประกวด และจัดกิจกรรมอบรม ตลอดจนตัดสินแก้ปัญหำต่ำงๆ  ประกอบด้วย 
 ๒.๘.๑ กำรแข่งขันประกวดร้องเพลงภำษำอังกฤษ ระดับอุดมศึกษำ วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕  

ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (เวทีกลำงแจ้ง)  ประกอบด้วย 
  คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย หัวหน้ำ 
   นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค ์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวสุธิดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย  
   นำงสำวพิมพ์ประภัส เหมือนพลอย ผู้ช่วย  
   นำงสำวอุษำ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย  
   อำจำรย์ต่ำงชำติและนักศึกษำ  ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุสิษฐ์   พันธ์กล่ ำ 
อำจำรย์บุญญวัฒน์ ศรีวังรำช 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง  

  ๒.๘.๒ กำรแข่งขันกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  ระดับอุดมศึกษำ วันที่  ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕           
ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (ห้องประชุมชั้น ๘ )  ประกอบด้วย  

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย หัวหน้ำ 
   นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค ์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวสุธิดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย  
   นำงสำวพิมพ์ประภัส เหมือนพลอย ผู้ช่วย  
   นำงสำวอุษำ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย  
   อำจำรย์ต่ำงชำติและนักศึกษำ  ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลชลิตำ กมุทธภิไชย 
อำจำรย์นันทนัช   ตนบุญ 
อำจำรย์ชุติมำ   สังวรินทะ 

๒.๘.๓ กำรแข่งขันกำรพูดและกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ โดยใช้ Application Speaks ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย  วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๕  ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (ห้องประชุม 
ชั้น ๘ )  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย หัวหน้ำ 
   นำงสำวสุพรรษำ  สมหำรวงค ์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวสุธิดำ  พรมทับ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวพิมพ์ประภัส เหมือนพลอย ผู้ช่วย 
 
 



  
   นำงสำวอุษำ  วีระพันธ์  ผู้ช่วย  
   อำจำรย์ต่ำงชำติและนักศึกษำ  ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    อำจำรย์นันทนัช     ตนบุญ 
อำจำรย์ชุติมำ       สังวรินทะ 
อำจำรย์สุทธิพันธ์   กล่อมแก้ว 

๒.๘.๔ กำรแข่งขันประพันธ์กลอนสด ระดับมัธยมศึกษำ  วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๕   
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ห้องประชุมต้นสัก )  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช หัวหน้ำ 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวจันทร์จีรำ โยหงษ์  ผู้ช่วย 
   นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห ์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวดรุณี  สำยหยุด ฉิมพลี ผู้ช่วย 
   นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล ผู้ช่วย   
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำบรรณรักษศำสตร์ฯ ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 
    อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง  

อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ 
๒.๘.๕ กำรแข่งขัน อ่ำน ฟัง เขียน (แข่งขันเขียนสะกดค ำ) ระดับมัธยมศึกษำ  วันที่ ๑๘  

สิงหำคม ๒๕๖๕  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ห้องประชุมต้นสัก) ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 

   นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช หัวหน้ำ 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวจันทร์จีรำ โยหงษ์  ผู้ช่วย 
   นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวดรุณี  สำยหยุด ฉิมพลี ผู้ช่วย 
   นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล ผู้ช่วย   
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำบรรณรักษศำสตร์ฯ ผู้ช่วย 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง 
อำจำรย์จิรำพร ภูวรัตนำวิวิธ 
อำจำรย์ ดร.ณัฐพล บ้ำนไร่ 
 
 
 



๒.๘.๖ กำรแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษำ  วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๕    
ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (เวทีกลำงแจ้ง)  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์  หัวหน้ำ 

   นำยอดิศักดิ ์   กินำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวเจนจิรำ   เกิดพงษ ์ ผู้ช่วย 
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

อำจำรย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ 
อำจำรย์ธีริทธิ์ กันยำรอง 
อำจำรย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ 

  ๒.๘.๗ กำรแข่งขัน Come find me (แข่งขันค้นหำหนังสือตำมประเด็น) ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย  วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น ๒  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์ หัวหน้ำ 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวจันทร์จีรำ โยหงษ์  ผู้ช่วย 
   นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช ผู้ช่วย 
   นำงสำวดรุณี  สำยหยุด ฉิมพลี ผู้ช่วย 
   นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล ผู้ช่วย   
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำบรรณรักษศำสตร์ฯ ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม 
อำจำรย์ ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ   

๒.๘.๘ กำรแข่งขันหนังสือเล่มแรก ในรูปแบบ E-Book หัวข้อเรื่อง "โรงเรียนของฉัน" ระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย  วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ห้องประชุม
ต้นสัก)  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ  หัวหน้ำ 
   นำงสำวจันทร์จีรำ โยหงษ์  ผู้ช่วย 

นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช ผู้ช่วย 
   นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวดรุณี  สำยหยุด ฉิมพลี ผู้ช่วย 
   นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล ผู้ช่วย   
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำบรรณรักษศำสตร์ฯ ผู้ช่วย 
 
 



 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
อำจำรย์นำรถนรี    เฟ่ืองอ่ิม 
อำจำรย์ ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ  

๒.๘.๙ กำรแข่งขันครอสเวิร์ด (Crossword) ระดับอุดมศึกษำ  วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕   
ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ห้องประชุมต้นสัก)  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
   นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช หัวหน้ำ 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ  ผู้ช่วย 
   นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์ ผู้ช่วย 
   นำงสำวดรุณี  สำยหยุด ฉิมพลี ผู้ช่วย 
   นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี ผู้ช่วย 
   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล ผู้ช่วย   
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำบรรณรักษศำสตร์ฯ ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    นำยวิศวิชญ์ จิตรถำวรกุล 
๒.๘.๑๐ กำรแข่งขันแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ด้วย Pythons ระดับมัธยมศึกษำ  วันที่ ๑๘  

สิงหำคม ๒๕๖๕  ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ )  ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 

   นำงกนกวรรณ   นำคเหล็ก หัวหน้ำ 
   นำงสำวอรปรียำ   ค ำแพ่ง  ผู้ช่วย 
   นำยวันเฉลิม   พูนใจสม ผู้ช่วย 
   นำยสำวพัตร์   ชูแจ่ม  ผู้ช่วย 
   นำยกรวีร์   วีระพันธ์  ผู้ช่วย 
   นำยอดิศักดิ ์   กินำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวเจนจิรำ   เกิดพงษ ์ ผู้ช่วย 
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย 
อำจำรย์ ดร.เศวต    สมนักพงษ์ 
อำจำรย์กนกวรรณ   เขียววัน  

๒.๘.๑๑ กำรแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับมัธยมศึกษำ  วันที่ ๑๘ สิงหำคม  ๒๕๖๕   
ณ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔/๕)  ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
 อำจำรย์จตุรงค ์  ธงชัย  หัวหน้ำ 

   นำยวันเฉลิม  พูนใจสม ผู้ช่วย 
   นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง  ผู้ช่วย 
   นำยอดิศักดิ ์  กินำ  ผู้ช่วย 
 



 
   นำงสำวเจนจิรำ  เกิดพงษ ์ ผู้ช่วย 
   นักศึกษำโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 

อำจำรย์ ดร.เฉลิม   ทองจอน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรินญำ  หวำจ้อย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำรตัน์  ทวีทรัพย์  

๒.๘.๑๒ กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง จักรวำลนิรมิต (Metaverse) กับกำรศึกษำไทยในอนำคต  
วันที่ ๑๗  สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ           
(ห้องประชุมต้นสัก)  ประกอบด้วย 
   นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี  หัวหน้ำ 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ   ผู้ช่วย 

  นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช  ผู้ช่วย 
  นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุณี  ผู้ช่วย 

   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล  ผู้ช่วย 
   นำงนริศรำ  อินน่วม   ผู้ช่วย 

๒.๘.๑๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรม   
ประกอบด้วย 
   นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์  หัวหน้ำ 
   นำยอนุชำ  พวงผกำ   ผู้ช่วย 

นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช  ผู้ช่วย 
นำงสำวดรุณี  สำยหยุด  ฉิมพลี  ผู้ช่วย 

   นำงสำวนภัทร  ศรีนิ่มนวล  ผู้ช่วย 
 
               

สั่ง ณ วันที่ 23   กรกฎำคม  พ.ศ.  2565 
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