
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ที่  ๒๘๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม (เพ่ิมเติม) 

------------------------------------------------------------ 
       อ้างถึงค าสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ ๒๘๔/๒๕๕๙ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขัน 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม  
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑ สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม เพ่ิมเติม ปฏิบัติหน้าที่  ดงันี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นายศุภชัย  บรรพลา รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
๑.๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายพงษ์ศกัดิ์  กางถิ่น รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔ นางอารายา  หอมสุวรรณ หัวหน้าส านักงานอ านวยการ กรรมการ 
๑.๕ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ นายศุภชัย  บรรพลา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายพงษ์ศกัดิ์  กางถิ่น รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางอารายา  หอมสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๕ นายประทวน  จอมใจ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๖ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๗ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
๒.๘ นายวันชัย  อินทรผล ครูช านาญการ กรรมการ 
๒.๙ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๒.๑๐ นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 



๒ 

๒.๑๑ นางปทุมเมศ  เทียนนาวา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๑๒ นางพัชรี  ขจรเพชร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวก าจัด  บุญสุข ครูช านาญการ กรรมการ 
๒.๑๔ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๕ นางแววตา  ลีกีรติกุล ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๖ นางตุลาพร  กิ่งไทร ครู คศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๗ นางสาวสุปรียา  ประมวล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ๑. ประชุมวางแผน ร่วมก าหนดแนวทางการจัดงาน  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขัน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

  ๒. บริหารจัดการและประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการกองกลาง 

๓.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๔ นางสาวรัชนี  บ าเพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๕ นางพัชรี  ขจรเพชร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๖ นายวันดี  กุมภาพันธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๗ นางนาจรี  รามศิริ ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๘ นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๙ นางตุลาพร  กิ่งไทร ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวรสนภา  ราส ุ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวยุพาภรณ์  แนวถาวร ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวจิรวรรณ  ทรัพย์ทิพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวสร้อยเพชร  โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวสุปรียา  ประมวล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
๓.๑๖ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๗ นางแววตา  ลีกีรติกุล ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๘ นางวรรณนิภา  บุญเรอืน ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. รับรายงานตัว ตัวแทนกรรมการตัดสิน และกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖  
              ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑ ณ อาคาร ๓ หน้าห้องวิชาการ                   

                  สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม   



๓ 

  ๒. ส่งมอบซองเอกสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของแต่ละรายการ/กิจกรรม ให้กับตัวแทนกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๔.๑ คณะกรรมการจัดสถานที่กลาง 
 ๔.๑.๑ นายศุภชัย  บรรพลา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒ นายประทวน  จอมใจ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๓ นายวินัย  จงใจมั่น ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
 ๔.๑.๔ นางพันธุ์ทิพย์  ช านาญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.๑.๕ นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.๑.๖ นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.๑.๗ นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.๑.๘ นายประจวบ  ดาสนม ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๔.๑.๙ นายวันดี  กุมภาพันธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๔.๑.๑๐ นายปรัชพล  ชั้วเจรญิ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๔.๑.๑๑ นายราชศักดิ์  ทองน้อย เจ้าหน้าที่โสตฯ กรรมการ 
 ๔.๑.๑๒ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
 ๔.๑.๑๓ นางสมปอง  บัวกองท้าว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑.๑๔ นายสายัณห์  อ่อนตา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒ คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 ๔.๒.๑ นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒ นางถวัลย์จิต  ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔.๒.๔ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๔.๓ คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๔.๓.๑ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๔.๓.๒ นางเรียมศิริ  ส าเภา ครูเชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓.๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  ๔.๓.๔ นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๔.๔ คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
  ๔.๔.๑ นางสาวชลิดา  ศุภสาร ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  ๔.๔.๒ นายประสาร  สุดท านอง ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๔.๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
  ๔.๔.๔ นายนาว ี บุญทัน ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 



๔ 

๔.๕ คณะกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๔.๕.๑ นายสมคิด  บุญสิงห ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๔.๕.๒ นางพันธุ์ทิพย์  ช านาญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๕.๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
  ๔.๕.๔ นายสายัณห์  อ่อนตา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียม ดูแล ความเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่  จัดเวทีกลางของการจัดงานให้เหมาะสม 

ตกแต่งให้สวยงาม ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปี เพชรพิทยาคม และบริเวณอาคารทุกอาคาร 
 ๒. จัดท าป้ายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  และติดตั้งให้เรียบร้อยเหมาะสมสวยงาม   
๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 ๕.๑ นายศุภชัย  บรรพลา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายประทวน  จอมใจ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นายสายัณห์  อ่อนตา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕.๔ นายวันดี  กุมภาพันธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๕.๕ นายปรัชพล  ชัว้เจริญ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕.๖ นายราชศักดิ์  ทองน้อย เจ้าหน้าที่โสตฯ กรรมการ 
 ๕.๗ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 ๕.๘ นายประจวบ  ดาสนม ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๙ นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดหา ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนภายในหอประชุมดอกแก้ว หอประชุมเพชร และจุดต่างๆ ที่ใช้ใน

การแข่งขัน ให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๑ นางรัชดา  ผากุล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นายสุรัตน์  แซงศรีนวล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวพุฒิระพี  สุวรรณจันทร์ ครจู้าง สพฐ. กรรมการ 
 ๖.๕ นายธนพล  บุญไสย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลอดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
๗. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
 ๗.๑ นายพงษ์ศักดิ์  กางถ่ิน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน                 กรรมการ 
 ๗.๔ นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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 ๗.๕ นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวมัลลิกา  กันหา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา 
๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

  ๒. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓. จัดท าบัญชี ค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินในการจัดงาน 
๘. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
 ๘.๑ นางอารายา  หอมสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางอภิรดี  เข็มเหล็ก ครูพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางพูลทรัพย์  ชั้วเจริญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘.๔ นางพันธุ์ทิพย์  ช านาญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวก าจัด  บุญสุข ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๘.๖ นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๘.๗ นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๘.๘ นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๘.๙ นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๘.๑๐ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๑๑ นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่างส าหรับครูที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขัน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

  ๒. วางแผน จัดเตรียมการและให้บริการน้ าดื่ม อาหารว่างส าหรับผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากร  
ที่เข้าร่วมงานให้ทั่วถึง เพียงพอเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๙.๑ นายวินัย  จงใจมั่น ครูเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางกชกร  ซอนจ าปา ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นายวันดี  กุมภาพันธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๙.๕ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๖ นายธนพล  บุญไสย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. บันทึกภาพตลอดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  ๒. จัดเก็บรวบรวมภาพระหว่างการจัดงาน  และส่งมอบภาพให้คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล 
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๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล 
 ๑๐.๑ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓ นางแววตา  ลีกีรติกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางวรรณนิภา  บุญเรอืน ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๐.๕ นายวันดี  กุมภาพันธ ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๐.๖ นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๑๐.๗ นางตุลาพร  กิ่งไทร ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐.๘ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๙ นางปทุมเมศ  เทียนนาวา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. รวบรวมภาพถ่าย ข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  ของสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

  ๒. สรุปและประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  ของสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จัดท าเป็นรูปเล่มและรายงานต่อผู้บริหาร  จ านวน ๓ เล่ม 

ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย              
ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่๖๖ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๔๐ กลุ่ม ๑  
สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 
 

 (นายศุภชัย  บรรพลา) 
 รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 


