เรื่อง

คำสั่งสหวิทยำเขตชลบุรี 1
ที่ 03 / 2558
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระดับสหวิทยำเขตชลบุรี 1

สหวิทยาเขตชลบุรี 1 ได้รับมอบหมายให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
ชลราษฎรอารุง ดาเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต
ชลบุรี 1 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอารุง จะดาเนินการแข่งขัน
เครื่องร่อนพลังยาง ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนชลราษฎรอารุง เพื่อให้ การดาเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1 นายอุทัย สิงห์โตทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
1.2. นายเชษฐา ปาละกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
1.3 นางปิยวรรณ หอมเอนก รองผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
1.4 นายชินวัฒน์ สงวนบุญญพงษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
1.5 นางจิราภรณ์ พลมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนชลราษฎรอารุง
1.6 นายสรรพวัต อู่ตะเภา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
หน้ำที่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- อานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จด้วยดี
- กากับ ติดตาม ดูแล แนะนา ช่วยเหลือให้งานมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.1 กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน
2.1.1 นายสรรพวัต อู่ตะเภา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
2.1.2 นายศุภดล อุ่นวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
2.1.3 นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
2.1.4 นายเริงณรงค์ กงแก้ว
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
กรรมการ
2.1.5 นายกฤษฏ์ นิรุตติศาสตร์ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
2.1.6 นายประทิน บุญงาม
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
2.1.7 นางสาวปิยพร วิเศษนคร ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
2.1.8 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการเลขานุการ
หน้ำที่ จัดทาเครือ่ งมือหรือทดสอบนักเรียน และจัดให้ผู้เข้ารับการแข่งขันได้ทากิจกรรมแสดงความสามารถ
กาหนดในรายการแข่งขัน ตรวจให้คะแนนและสรุปผลการแข่งขันมอบต่อคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน

ฝ่ายรับลงทะเบียน
2.1.1 นางสาววันดี แนบเชย
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.1.2 นางเยาวลักษณ์ บัวศรีใส ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.1.3 นางสาวพัทธมน วิริยะธรรม ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.1.4 นางสาวกมลชนก อินต๊ะโมงค์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.1.5 นางสาวสุวะนิต สุระสังข์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
หน้ำที่

- จัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมและคณะกรรมการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ อุปกรณ์และบันทึกภำพ
2.2.1 นายสารวิช สิงห์คราม
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.2.2 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.2.3 นายประทิน บุญงาม
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.2.4 นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
หน้ำที่

ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่าง สาหรับกรรมการและครูผู้ควบคุม
- ประสานการเบิกจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตร
2.4.1 นายธนายุต จันทราเขต
2.4.2 นายเฉลิมพล บุษบรรณ์
2.4.3 นายสาทิพย์ สีทอง
หน้ำที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สาหรับการแข่งขัน
- บันทึกภาพการแข่งขัน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ฝ่ำยสวัสดิกำร กำรเงิน และพัสดุ
2.3.1 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล
2.3.2 นางสาวรดามณี อันตะละโลก
2.3.3 นางสาววรรณวนัช เกิดเอี่ยม
2.3.4 นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี
หน้ำที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- จัดเตรียมเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่เข้ารับรางวัล
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 ฝ่ำยจัดทำสรุปผลและจัดทำรูปเล่มรำยงำน
2.5.1 นางสาวพนารัตน์ พันธุ์สมพงษ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.5.2 นางจารุณี รัตนพาหิระ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
2.5.3 นางสาวภทรษร พลอยงาม ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่

- สรุปผลการแข่งขันและจัดทารูปเล่มรายงาน

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีกับทางโรงเรียนและ
ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายอุทัย สิงห์โตทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานสหวิทยาเขตชลบุรี 1

