คาสั่งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์และไอซีที
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ 1/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และไอซีที
..................................................................................................................
ด้ ว ยศู น ย์ พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละไอซี ที
จังหวัดสมุทรปราการ กําหนดดําเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และไอซีที ในวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และ เขต 2 ของ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวัน ออก ครั้ งที่ 67 ณ จั ง หวัด นครนายก ดัง นั้น เพื่อให้ การดําเนิ นงานเป็น ไปด้ ว ยความเรียบร้ อย จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ
1.นายสถิตย์ สวนพรหม
2.นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร
3.นายธนู แสงอินทร์

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
รองประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดทรงธรรม
4.นางสาวจิตราพรรณ์ ฉัตรสถานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนวิสทุ ธิกษัตรี
5.นางวิภาวรรณ ไชยชอุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชาสมาสัย
ฝุายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.นายฐนพงศ์ สอนสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
7.นางณภัทร ขันการไร่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
8.นายไชยรัตน์ อุทัยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
กรรมการ
เทคโนโลยี โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
9.นางศศิพงษ์ แจ่มปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์

-210.นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
11.นางเพลินพิศ โพธิราช
12.นางนุชนาถ อินทรวิจิตร
13.นายปฏิญญา กลิ่นหอม
14.นางเขมรินทร์ โตแปลก
15.นายประยุทธ ติณรัตน์
16.นางบุปผา แสงถนอม
17.นางเอ็มวัน เผือกผ่อง
18.นางสาวเนตรชนก เอกนก
19.นางสาวภัทรียา จิตตาคํา
20.นางสุชัญญา ปัญญาหลัก
21.นางดาวประกาย ทาธง
22.นางพิศมัย ผ่องชมภู
23.นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง
24.นางเบญจมาส โหม่งพุฒ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนมัธยมด่านสําโรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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25.นางธนัชดา อ้นยะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
26.นางสาวศิรินันท์ จรตระการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
27.นางสาวณฐมน แสงนาค
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
กรรมการ
28.นายสุนันท์ วงษ์ทองเหลือ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
กรรมการ
29.นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เลขานุการ
30.นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
31.นางสาวสมพร พุทธสถาพร
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และไอซีที
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
มีหน้าที่ - วางแผนการดําเนินงาน แนวปฏิบัติ ดูแล ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะรวมทั้งพิจารณาแก้ปัญหา (ถ้ามี)
เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเปูาหมาย
2. คณะกรรมการกลาง
1. นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
รองประธานกรรมการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
3. นางสาวอุมาพร รักศรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรรมการ
5. นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรรมการ
6. นางประภาพร ขันสุวรรณ์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรรมการ
7. นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรรมการ
8. นางสาวเสาวนี ประดับมุข
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กรรมการ
9. นางสาวสมพร พุทธสถาพร
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และไอซีที
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
มีหน้าที่ 1. ดูแลการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม
2. รวบรวมการแข่งขันและกลั่นกรองผลการแข่งขันให้ถูกต้อง
3. ลงนามรับรองผลการแข่งขัน
4. รายงานผลการแข่งขันให้ประธานศูนย์ฯ ประกาศผลการแข่งขันและรายงานศูนย์ประสานงาน
การแข่งขันทั้ง 2 หน่วย
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3. คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสาหรับการแข่งขัน
1. นางสาวอุมาพร รักศรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
2. นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
3. นายสาโรช คุ้มครอง
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
4. นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
5. นายอนันต์ พรมเสนสา
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
6. นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
7. นางนุชนาถ อินทรวิจิตร
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
8. นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
9. นางสาววิลัยพร พิทักษา
ครู โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
10. นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต
ครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ฯ
11. นายธนพล แสงเนตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
12. นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
มีหน้าที่ - เตรียมหัวข้อเพื่อการแข่งขันและจัดทําไฟล์งานเพื่อใช้ในการแข่งขัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
4.1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( 2 D Animation ) (ม.ต้น)
1. นางนุชนาถ อินทรวิจิตร
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
2. นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
โรงเรียนสมุทรปราการ
3. นางวรรณวรางค์ เมฆโต
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
4. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
5. นายณัฐพงษ์ รอดสังวาลย์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
6. นางสาวณัชธิญา กับปุลาวัลย์
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
4.2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)
1. นางสาวธนัญภรณ์ รื่นเริง
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญศักดิ์
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
3. นางสาวพรหมพร เพิ่มพูล
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
4. นายวีรยุทธ ผักสา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
5. นางสาวนิลาวรรณ วงศ์เรือน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
6. นางสาวณัฐกานต์ น้ําค้าง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
7. นางสาวจารุเดือน จิ๋วจันทร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

-54.3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)
1. นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
2. นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภิเษก ฯ
3. นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
4. นายสมพงษ์ ศลทอง
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
5. นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
6. นางสาวพรทิพย์ พิกุลทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
4.4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)
1. นางสาวนันท์นภัส แช่มเงิน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
2. นางสาวกิตติกา ลายคราม
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
3. นางสมพร คําสันติวงษ์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
4. นางสาวอุทัยวรรณ แสงสุโท
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
5. นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
4.5 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)
1. นายจักรกฤษ เวียงคํา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
2. นางสาวพิมพ์ทรัพย์ แสนเจ็ก
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
3. นางสาวอารดา คํายา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
4.6 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม.ต้น)
1. นายปฏิญญา กลิ่นหอม
โรงเรียนสมุทรปราการ
2. นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภิเษก ฯ
3. นายปริญญาภรณ์ อมรฤทธิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4. นางสาวจิราพร อ่อนแล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
5. นางสาวสุภาพร ถาวงษ์กลาง
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
6. นางรัตนา คําตาบุตร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
7. นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
8. นางสาวปนัดดา นกแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
9. นางสาวพิชญ์สินี จันผาย
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
10. นางสาววาริน แซ่ตู
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

-64.7 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.ต้น)
1. นายนิวัตร เกษแก้ว
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
2. นางสาวสิริพร พูลสวัสดิ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
3. นายนรภัทร สิงห์นวล
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
4. นางสิริกร บุญทัน
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ ประชัน
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
6. นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
4.8 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.ต้น)
1. นางดาวประกาย ทาธง
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
2. นางสาวมลวิภา สิขเรศ
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
3. นายวินัย ศรีโสคํา
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภิเษก ฯ
4. นายดนัย บาดตาสาว
โรงเรียนสมุทรปราการ
5. นางสาววิลัยพร พิทักษา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
6. นางสาวณฐมน แสงนาค
โรงเรียนมหภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
7. นายเฉลิม ติ๊บคํา
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
8. นางสาวอุมาพร รักศรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
4.9 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.ปลาย)
1. นางปิยะมาศ ทองเกียรติ
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
2. นายภูเบศร์ ขาวพุ่ม
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภิเษก ฯ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส
โรงเรียนสมุทรปราการ
4. นายอมรฤทธิ์ เกตุจันทร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปรการ
5. นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
6. นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
7. นางชฎากาญจน์ สุขเกษม
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
8. นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
4.10 การแข่งขันการสร้าง Web Applications (ม.ปลาย)
1. นางปิยะมาศ ทองเกียรติ
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
2. นางสาวณฐมน แสงนาค
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
3. นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
4. นางสาวพิมพ์กาญจน์ ประชัน
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

-74.11 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)
1. นายชนะชัย ทับเกษม
โรงเรียนสมุทรปราการ
2. นายวสันต์ อุส่าห์ค้า
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
3. นายวีรชัย เฟื่องฟู
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
4. นางชฎากาญจน์ สุขเกษม
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
5. นายสราวุธ สงค์จันทร์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
4.12 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.ต้น)
1. นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ
โรงเรียนสมุทรปราการ
2. นายณัฐพล คําภักดี
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
3. นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
4. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง
4.13 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.ปลาย)
1. นายจําลอง จําปากุล
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทปราการ
3. นายคมกริช อุดารักษ์
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
4. นางนฤมล สุนทอง
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
5. นางกฤตนันท์ แก้วใส
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
4.14 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ (ม.ปลาย)
1. นายวรุตม์ นันทวิจิตร
โรงเรียนสมุทรปราการ
2. นายพิทักษ์ หารบัวคํา
โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท์
3. นายชัชนันท์ จันเพ็ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
4. นายสาโรช คุ้มครอง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
5. นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
7. นายกิตติภัทร ขําทับ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
8. นางสาวธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
4.15 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน (ม.ต้น)
1. นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภิเษก ฯ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรีวิชัย นกโต
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. Mrs.Sahar Khodashenas
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
4. นายจาตุรนต์ เจริญสุข
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

-84.16 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน (ม.ปลาย)
1. นายพนาดร แสนใจ
2. นายอนันต์ พรมเสนสา
3. Mr.Saeed Ghorbannejad
4. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
4.17 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง (ม.ต้น)
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต
2. นางสาวอุทัยวรรณ แสงสุโท
3. นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม
4. Mrs.Sahar Khodashenas
4.18 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง (ม.ปลาย)
1. นายพนาดร แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
3. Mr.Saeed Ghorbannejad
4. นายจาตุรนต์ เจริญสุข
5. นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
6. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
4.19 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง (ม.ต้น)
1. น.ต.ปิจิราวุธ เวียงจันดา
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต
4. นางสาวอุทัยวรรณ แสงสุโท
4.20 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง (ม.ปลาย)
1. น.ต.ปิจิราวุธ เวียงจันดา
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
3. นายพนาดร แสนใจ
4.21 โครงงานระบบสมองกลฝังตัว (ม.ต้น)
1. น.ต.ปิจิราวุธ เวียงจันดา
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
3. นางสาวอุทัยวรรณ แสงสุโท

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

-94.22 โครงงานระบบสมองกลฝังตัว (ม.ปลาย)
1. น.ต.ปิจิราวุธ เวียงจันดา
โรงเรียนนายเรือ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. นายคมกริช อุดารักษ์
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
4. นางสาวอุทัยวรรณ แสงสุโท
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
มีหน้าที่ 1. กําหนดกติกาการแข่งขัน
2. ดําเนินการตัดสินผลการแข่งขันของรายการแต่ละประเภท
3. สรุปรายงานผลการตัดสินและส่งให้คณะกรรมการกลาง
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายสถิตย์ สวนพรหม)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์และไอซีที จังหวัดสมุทรปราการ

