คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๕๖ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย)
…………………………………………………………………………………….
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนินงำนกำรแข่งขันงำนงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย) ระหว่ำง วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ สถำนที่แข่งขันโรงเรียน
บ้ำนโพนสว่ำง และโรงเรียนบ้ำนนำม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ
ที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ กำรแสดงและทักษะ ด้ำนวิชำชีพ ตลอดจน
กำรเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำ ครูและผลงำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อให้กำรจัดงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง ผู้ที่มี
รำยชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปะหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย)
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยณรงค์ โล่คำ
๒. นำงวิหำญ พละพร
๓. นำยจรูญ คนหำญ
๕. นำยสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล
๖. นำยวิทยำ วังคะฮำต
๗. นำยวิพัฒน์ บัวชู
๘. ธงชัย บุตรกำล
๙. วสันต์ ปัญญำบุตร
๑๐. นำยสุทัศน์ บุญแพง
๑๑. นำยพงศักดิ์ คนหมั่น
๑๒. นำยบุญแสง สมไวย์

รอง ผอ. สพป. มุกดำหำร
ผอ. กลุ่มนิเทศฯ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนวังไฮ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนงิ้ว
ผอ.โรงเรียนบ้ำนกุดแข้
ผอ.โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนป่ำพยอม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโพนแดง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนสวำท

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๑๓. นำยธนัตถกำนต์ ลำมุล
๑๔. ส.อ.จิตติ ช่ำงแกะ
๑๕. นำงสำวอนัตตำ ชำวนำ
๑๖. นำยทักษิณ สุวรรณไตรย์
๑๗. นำยจำรัส รัตนวิชัย
๑๘. นำยพิพัฒน์ แสนโสม
๑๙. นำงศิวพร อำจหำญ
๒๐. นำยสุริยัน ทรัพย์ผล
๒๑. นำยอรรณพ โพธิ์ศรี
๒๒. นำงวิไลวรรณ คำมั่น
๒๓. นำงไสว ศรีมณีพันธ์
๒๔. นำงประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
๒๕. นำงชลนภำ ประภำศรี

ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองบอน
ผอ.โรงเรียนบ้ำนแมด
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำยอ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนน้ำบ่อดง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐ ๑๑ (บ้ำนแข้)
ผอ.โรงเรียนบ้ำนคำดู่
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำม่วง
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๑
ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ กำกับ ดูแล อำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนและแก้ไข
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนทุกขั้นตอนให้เกิดควำมสะดวก ผ่ำนอุปสรรคไปได้
ด้วยดีและให้กำรดำเนินงำนตัดสินผลกำรคัดเลือกให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย
๑.๑ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำยพิพัฒน์ แสนโสม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย
๒. นำงเหรียญทอง นำโสก
ครูโรงเรียนชุมชนนำโสก
๓. นำงกำศอัมพร ชุ่มนำเสียว ครูโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์
๔. นำงสำวธนภร คนขยัน
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
๕. นำงสำวรัตติมำ โสภำคะยัง ครูโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
๑.๒ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล ผอ.โรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ
๒. นำงสำวนันท์นภัส ศรีหำเมฑ ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
๓. นำงสำวสมพร นำรีนุช
ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
๔. นำงรัชนี บุรำญรมย์
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดแข้ใต้
๕. นำงสำวสิลำพร อุคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๑.๓ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำยทักษิณ สุวรรณไตรย์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำยอ
๒. นำงอัญญำนี ทองผำ
ครูโรงเรียนบ้ำนทรำยทอง
๓. นำงวันเพ็ญ เนตรคุณ
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
๔. นำงปิ่นแก้ว วังคะฮำต
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกะปำด
๕. นำงนวนศรี วีระศักดิ์
ครูโรงเรียนชุมชนหนองแวงน้อย
ชุดที่ ๒ คณะกรรมการตัดสิน วรรณกรรมพิจารณ์
๒.๑ วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำงวิไลวรรณ คำมั่น
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๑
๒. นำงสัจจพร อำญำเมือง
ครูโรงเรียนบ้ำนแมด
๓. นำงเพชรรัตน์ แดนดี
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
๔. นำงสุดำรัตน์ จักรสำน
ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนน้อย
๕. นำงสำวจิรำ มะลำดวง
ครูโรงเรียนบ้ำนดงยำง ๑
๒.๒ วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยจำรัส รัตนวิชัย
ผอ.โรงเรียนบ้ำนน้ำบ่อดง
๒. นส.อัจฉรำภรณ์ ปำกหวำน ครูโรงเรียนบ้ำนแฝก
๓. นำงวิไล สุวรรณมำโจ
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
๔. นำงสำวนิดติยำ พึ่งป่ำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสวำง
๕. นำงสมรสิงห์ เพียสำ
ครูโรงเรียนชุมชนนำโสก

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๓ วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำยธนัตถกำนต์ ลำมุล
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงลัดดำวัลย์ ตรุวรรณ ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยทวีวัชร์ นำโสก
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๑๑ (บ้ำนแข้) กรรมกำร
๔. นำงกุลธณิต โคตรพันธ์
ครูโรงเรียนหมู่บ้ำนดงยำง ๑
กรรมกำร
๕. นำยวีระชัย จิตจักร
ครูโรงเรียนห้วยตำเปอะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการตัดสิน พินิจวรรณคดี
๓.๑ พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำงไสว ศรีมณีพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเกษม ใจคง
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติพล สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังไฮ
กรรมกำร
๔. นำงหยำดพิรุณ จันทร์ปุ่ม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอใหญ่
กรรมกำร
๕. นำงสุมำตรำ อุคำ
ครูโรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๓.๒ พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยวิทยำ วังคะฮำต
ผอ.โรงเรียนบ้ำนงิ้ว
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชลธิชำ ตะวังทัน ครูโรงเรียนบ้ำนดงหลวง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปัญญำ นรำศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนนำป่ง
กรรมกำร
๔. นำงรำตรี อินไชยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย กรรมกำร
๕. นำงสำวพรพินิจ เผ่ำภูไทย ครูโรงเรียนคำแฮดประชำสรรค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๓ พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำยวิพัฒน์ บัวชู
ผอ.โรงเรียนบ้ำนกุดแข้
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยจิรพิพัฒน์ ลำลำโกน ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงพำนิดำ สุทธิอำคำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน กรรมกำร
๔. นำงอภิญญำ กำรสำเนียง ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
๕. นำยสรำยุทธ ศรีภำ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว กรรมกำรและเลขำนุกำร
ชุดที่ ๔ คณะกรรมการตัดสิน เรียงร้อยถ้อยคา
๔.๑ เขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำงศิวพร อำจหำญ
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐ ๑๑ (บ้ำนแข้) ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอัญชลี รอบคอบ
ครูโรงเรียนภูผำหอมพัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงยุพำพร เนำคำแพง
ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอน
กรรมกำร
๔. นำงเจนิตย์ สมคะเณย์
ครูโรงเรียนบ้ำนคำบง ๑
กรรมกำร
๕. นำงอภินันท์ อัญฤำชัย
ครูโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๒ เขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยสุริยัน ทรัพย์ผล
ผอ.โรงเรียนบ้ำนคำดู่
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุทธินี ศรเพชร
ครูโรงเรียนบ้ำนคำนำงโอก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ห้วยทรำย ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ๒
กรรมกำร
๔. นำงพูลทรัพย์ วงษำเนำว์ ครูโรงเรียนบ้ำนบุ่ง
กรรมกำร
๕. นำงสำวอนุมำ รอบคอบ ครูโรงเรียนบ้ำนนำแพงโคกน้ำสร้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๓ เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นำยจรูญ คนหำญ
ผู้อำนวยกำรบ้ำนวังไฮ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงธำรทิพย์ โคตรสุโพธิ์
ครูโรงเรียนขุมชนนำโปใหญ่-โคกสุวรรณ์ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงเบลลี่ ศรีลำศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำยำง
กรรมกำร
๔. นำงชนินทร์ ธนันท์พลวงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปือยเหนือ
กรรมกำร
๕. นำงทัศนีย์ พรหมทำ
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ชุดที่ ๕. คณะกรรมการตัดสิน ท่องอาขยานทานองเสนาะ
๕.๑ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. ส.อ.จิตติ ช่ำงแกะ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองบอน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเพ็ญศรี ไชยสีหำ
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงทินกร สืบสิงห์
ครูบ้ำนป่ำเตย
กรรมกำร
๔. นำงอุษำกร พนำสิทธิ์
ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๕. นำงยุพำ เชื้อคำจันทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนเปียด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๒ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยธงชัย บุตรกำล
ผอ.โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอมรรัตน์ เชื้อหำญ ครูโรงเรียนมุกดำลัย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปทุมทอง นุชประไพ ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอน
กรรมกำร
๔. นำงอุบลรัตน์ จันทร์มณี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองข่ำประชำอุทิศ กรรมกำร
๕. นำงกรชนก สมยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขัว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๓ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวอนัตตำ ชำวนำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนแมด
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุปรำณี ประจงกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวัชรินทร์ มิระสิงห์
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
กรรมกำร
๔. นำงสำวชนินทร์พร ธนันท์พลวงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปือยเหนือ กรรมกำร
๕. นำงประยงค์ มำยอด
ครูโรงเรียนบ้ำนย้อมพัฒนำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ชุดที่ ๖ คณะกรรมการตัดสิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
๖.๑ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยวสันต์ ปัญญำบุตร
ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหัก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเพชรำภรณ์ ดวงขันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนซ่ง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจันทร์เพ็ญ สิงห์ชำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
กรรมกำร
๔. นำยกิตติภพ ภูมิกำศปักชัยกุล ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสวำง
กรรมกำร
๕. นำงสวำท เชิดบุญเรือง
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้งนำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำยสุทัศน์ บุญแพง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนป่ำพยอม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจิรำพร รองเมือง
ครูโรงเรียนบ้ำนคำป่ำหลำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยคณิศร นันทรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมเลียน
กรรมกำร
๔. นำยคำพินิจ กลำงประพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง กรรมกำร
๕. นำงกรองกำญจน์ มูลไธสง ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ชุดที่ ๗ คณะกรรมการตัดสิน ต่อคาศัพท์ภาษาไทย
๗.๑ ต่อคาศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นำยพงศักดิ์ คนหมั่น
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโพนแดง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศศินันท์ แฝงสำคู
ครูโรงเรียนชุมชนโพนทรำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอรัญญำ ฉิมสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้ำนนำโปน้อย
กรรมกำร
๔. นำงสุวัน วิเศษศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนวังไฮ
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุชำดำ อำจวิชัย ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพที่ ๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒ ต่อคาศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นำยบุญแสง สมไวย์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงปำริชำติ พลสำร
ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงมนฤดี พนันชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนโสก
กรรมกำร
๔. นำงสำวกวินณำ วังคะฮำต ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำเป้ด
กรรมกำร
๕. นำงนภำพร แสนโสม
ครูโรงเรียนบ้ำนดงยำง ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งปฏิบัติสร้ำงแบบทดสอบให้แล้วเสร็จ
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น . ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร
๒. ดำเนินกำรแข่งขัน โดยศึกษำระเบียบ วิธีและเกณฑ์กำรแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วำงแผนควบคุม
กำกับกำรแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน ร่วมปรึกษำหำรือกำรออกข้อสอบ จัดทำแบบเกณฑ์
กำรให้คะแนน ตัดสินกำรแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแข่งขันอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส
สรุป รำยงำนผลกำรแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิริยะ อุตสำหะ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยร่วมปรึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำน ตำมบทบำท
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้ดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร ที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรอำนวยกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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กาหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
๑. วิทยำศำสตร์/นักบินน้อย
๒. สังคมศึกษำ ฯ
๓. พัฒนำผู้เรียน
๔. สุขศึกษำและพลศึกษำ
๕. คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
๖. ปฐมวัย/พิเศษเรียนรวม
๗. งำนอำชีพ
๘. คณิตศำสตร์

วัน เดือน ปี
๓ ตุลำคม ๒๕๖๑
๓ ตุลำคม ๒๕๖๑

เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ห้องประชุม
คุรุมุกดำ
คุรุมุกดำ

๔ ตุลำคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

คุรุมุกดำ

๔
๕
๕
๕

ตุลำคม ๒๕๖๑
ตุลำคม ๒๕๖๑
ตุลำคม ๒๕๖๑
ตุลำคม ๒๕๖๑

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๙. ทัศนศิลป์/นำฏศิลป์
๑๐. ดนตรี /ท้องถิ่น
๑๑. ภำษำอังกฤษ
๑๒. ภาษาไทย

๖ ตุลำคม ๒๕๖๑
๖ ตุลำคม ๒๕๖๑
๗ ตุลำคม ๒๕๖๑
๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

คุรุมุกดำ
คุรุมุกดำ
คุรุมุกดำ
ห้องประชุมดอก
นกยูง โรงเรียน
อนุบำลมุกดำหำร
คุรุมุกดำ
คุรุมุกดำ
คุรุมุกดำ
คุรุมุกดา

หมายเหตุ

