คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๑/ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)
………………………………………….
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรประกวดแข่งขันงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระหว่ำงวันที่
๑๐ – ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ณ สนำมกีฬำกลำงอำเภอดอนตำล เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ำ
ร่วมแข่งขันในระดับภูมิภำค เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรตัดสิน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1. นำยสุรชัย กุลวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกำญณ์ณัท กิ่งเกษบุญเยี่ยม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์บำรุง รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวรำรัตน์ ศักขินำดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคำน้อย 1
กรรมกำร
4. นำงปภำวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนม่วย
กรรมกำร
๕. นำยเมฆสุวรรณ วังวงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง
กรรมกำร
๖. นำงสำวเกียรติสุดำ เมืองโคตร ครู โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำร
๗. นำยยิ่งศักดิ์ วรโยธำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำยคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ วำงแผน ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ให้คำปรึกษำ ประสำนงำน กำกับดูแล
กำรดำเนินกำรแข่งขัน อำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดำเนินงำน ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
2. คณะกรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ประกอบด้วย
1. นำงปำริชำติ ทับทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำโด่
ประธำนกรรมกำร
2. นำงเกษแก้ว ใจเย็น
ครูโรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ
กรรมกำร
3. นำยสุรศักดิ์ จันทรำ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำอุดม
กรรมกำร
4. นำงวิไลภรณ์ รอบรู้
ครูผู้ทรงคุณค่ำโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม กรรมกำร
5. นำยวำปี กลำงประพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอใหญ่
กรรมกำร
6. นำยสำมำรถ ทบพวก
ครูโรงเรียนนรำธิป-พร้อยสุพินฯ
กรรมกำร
7. นำงสำวอร่ำม ฤทธิ์สยอง
ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอน
กรรมกำร
8. นำยจิตวร วังวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้งโนนคำประชำสรรค์
กรรมกำร
๙. นำยทะนงศักดิ์ พิกุลศรี
ครูผุ้ทรงคุณค่ำโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร กรรมกำร

-๒๑๐. นำยสมจิตร เจริญวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
๑๑. นำงสำวอุทัยทิพย์ วงค์แสนชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔ – ป.6
1. นำงปภำวรินทร์ วงศ์ปยิ หิรัญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนม่วย ประธำนกรรมกำร
2. นำยกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอน
กรรมกำร
3. นำยบรรลือศักดิ์ สุขขรี่
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
4. นำยธวัช ศรีสุภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบง
กรรมกำร
๕. นำยจำรึก วังวงษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนคำพอก ๑
กรรมกำร
๖. นำยฉลอม เสียงล้ำ
ครูโรงเรียนบ้ำนตูมหวำน
กรรมกำร
๗. นำงสุภำภรณ์ น้อยทรง
ครูโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
กรรมกำร
๘. นำยเฉลิมกรุง นำโสก
ครูโรงเรียนชุมชนนำโสก
กรรมกำร
๙. นำยทรงพล คุณสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง
กรรมกำร
๑๐. นำยศรีหนุ เชื้อเมืองแสน
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหนำว
กรรมกำร
๑๑. นำงปนัดดำ งำมสมบัติ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยวรชำติ สกุลเดช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสงเปือยเหนือ
2. นำยฉัตรชัย สุคนธะ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยตำเปอะ
3. นำยสมัย ประสำนชีพ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๒
4. นำยภำณุมำศ ธิบูรณ์บุญ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
๕. นำยบันเทิง ซำมงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
๖. นำยบุญลับ สิทธิรัตน์
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
๗. นำยแสง โชติบุญ
ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปือย
๘. นำยพัทธนำ กลำงประพันธ์ ครูโรงเรียนป่งเปือย
๙. นำยศักดิ์ เรืองแสง
ครูโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง
๑๐. นำยอภิวิชญ์ บำรุง
ครูโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3
1. นำยอิทธิพล พุทธพรหม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง ๑
2. นำยศรำวุธ อำจวิชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนเป้ำป่ำแสด
3. นำยยุทธกำร กอสุวรรณ
ครูโรงเรียนแก้งนำบอนพิทยำสรรค์
4. นำงมัลจนำ สุวรรณเสมำ ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
5. นำยกฤษณ์ โลห์คำ
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ป.๖
1. นำยประภำส หมั่นเรียน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำบกรำษฎร์นุกูล ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวยุพรัตน์ อำจวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนงิ้ว
กรรมกำร
3. นำงจิรำวดี คำพิลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย
กรรมกำร

-๓4. นำงอุดม ผิวขำว
ครูโรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น
กรรมกำร
5. นำงสุวภำ อำจวิชัย
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)
ระดับชั้น ม.1 – ม.๓
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่ำงทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสองคอน
ประธำนกรรมกำร
2. นำงปรำณี อยู่คง
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๑
กรรมกำร
3. นำงนวรรณ บุญติละ
ครูโรงเรียนบ้ำนดงหลวง
กรรมกำร
๔. นำยอมรเทพ เขมะปัญญำ
ครูโรงเรียนบ้ำนชะโนด ๑
กรรมกำร
๕. นำงไพวัน เคนพล
ครูโรงเรียนบ้ำนซ่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖
1. นำยวุฒิชัย ไชยกำศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก้งนำง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวเสำวณีย์ บุทธิจักร์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ๒
กรรมกำร
3. นำงวริศรำ พลธะรัตน์
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
4. นำยสรำวุฒิ สุวรรณเพ็ชร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๒
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
1. นำยอำรักษ์ ทองมหำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเปียด
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวรินดำ โพธิ์ไทรย์
ครูโรงเรียนสยำมกลกำร ๔
กรรมกำร
3. นำงยุพดี บุทธิจักร
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
กรรมกำร
4. นำงพิมลพร แพงพุฒ
ครูโรงเรียนบ้ำนตูมหวำน
กรรมกำร
5. นำงพรพิมล กลิ่นหวำน
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.๔- ป.๖
1. นำยศิริพร บุญทะระ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุ่ง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงพิมลรัตน์ จันทะรักษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนเปียด
กรรมกำร
3. นำงอนุชิต ไสยสิทธิ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงทรำยน้อย กรรมกำร
4. นำงกนกวรรณ พิกุลศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
กรรมกำร
5. นำงทิพย์เกสร สุนทรส
ครูโรงเรียนบ้ำนนำถ่อน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
1. นำยทวีศักดิ์ สำยคง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพังคอง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบังอร ประกอบสุข
ครูโรงเรียนบ้ำนคำไหล
กรรมกำร
3. นำงสุมำลี อำจวิชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนงิ้ว
กรรมกำร
4. นำงสำวณัฐณิช มูลสำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน
กรรมกำร
5. นำงยุพำภรณ์ โกษำแสง
ครูโรงเรียนบ้ำนชะโนด ๒
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๔หน้าที่
1. ร่วมประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนในวันที่ ๔ ตุลำคม 2561 เวลำ ๐๘.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2. ให้คณะกรรกำรชุดที่ ๒ ตัดสินกำรผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-๓ จัดเตรียม
สนำมแข่งขันในวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ สนำมกีฬำกลำงอำเภอดอนตำล เวลำ ๑๙.๓๐ น. โดย
พร้อมเพรียงกัน
3. ดำเนินกำรประกวดแข่งขัน ตัดสินกำรแข่งขัน และรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรรับ
รำยงำนผลให้เสร็จ ในวันที่ ตำมวัน เวลำ ที่แจ้งในสูจิบัตรกำรแข่งขัน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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