คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๐/ ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ)
-------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรประกวดแข่งขัน
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ ณ สนำมกีฬำกลำงอำเภอดอนตำล
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันในระดับภูมภิ ำค เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรตัดสิน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนดอนตำล
นำยทวี ซำมงค์
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนดอนตำล
นำงสำวสุวิมล คนไว
รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบอน
ส.อ.จิตติ ช่ำงแกะ
กรรมกำร
นำงเยำวมำลย์ คนขยัน
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
คณะครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
นำงสำวเกียรติสุดำ เมืองโคตร ครู โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำร
นำยยิ่งศักดิ์ วรโยธำ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผน ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ประสำนงำน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำร
จัดทำข้อสอบ เก็ บรักษำแบบทดสอบ กำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรแข่งขั น อำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยศิริพล ตำลป้อง
นำยสิทธิชัย จันปุ่ม
นำยณัฐพงศ์ แสนสำมำรถ
นำยภมรศิลป์ งำมฉลวย
นำงธนวิชญ์ กิตติภัทรจรรยำ

ระดับชั้น ป.๔ - ๖
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำสร้อย
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงจอมมณี
ครูโรงเรียนบ้ำนคำป่ำหลำย
ครูโรงเรียนหนองเอี่ยนดง ฯ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำทำม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยศุภศิษฐ อินทรวิเศษ
นำยจำเริญ ปริปุญณะ
นำยพิทักษ์ ถนอมกุล
ว่ำที่ ร.ต.เวชมนต์ แสนโคตร
นำยธีระวัฒน์ นำรีนุช

ระดับชั้น ม.๑ – ๓
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมุกดำลัย
ครูโรงเรียนป่ำไร่ปำชำดวิทยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง
ครูโรงเรียนบ้ำนคำพอก ๑
ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ว่ำที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ
นำยสิทธิชัย จันปุ่ม
นำยธวัชชัย นนท์พละ
นำยไพรัช ศรีกัมพล
นำยสุรศักดิ์ สีทะพันธ์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยสุริยำ เสียงเย็น
นำยปริญญำ อินทะปัญญำ
นำยภักดี พันธุโพธิ์
นำยกำญจนวัฒน์ รักน้ำเที่ยง

นำยวรำยุทธ สำยทอง

ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงยำง ๑
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงจอมมณี
ครูโรงเรียนบ้ำนติ้วรำษฎร์อุทิศ
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองบอน
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหว้ำประชำสรรค์

๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย

นำยกำนต์ นักลำ
นำยกฤษฏำ น้อยชิน
นำยวทัญญู โยธำ
นำยพนมไพร มีบำง
นำยฤทธิ์รงค์ ตรีนำรถ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนิคมร่มเกล้ำ
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์

ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
ครูโรงเรียนบ้ำนตูมหวำน
ครูโรงเรียนบ้ำนคำดู่
ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งโพน

๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นำยชัยยำ สำระไชย
นำยสุวรรณศร กุลสุทธิ์
นำยอนุฤทธิ์ แก้วศรีนวม
นำยสุริยันต์ รูปงำม
นำยสุเทพ กำรจันดำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ๒
ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนน้อย
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำแขมทอง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๗. คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร ประธำนกรรมกำร
๑. นำงสำวพรทิวำ ยืนยง
๒. นำยลิขิต เต่ำทอง
ครูโรงเรียนหนองข่ำประชำอุทิศ
กรรมกำร
๓. นำงพิศวำส ปัสสำรี
ครูโรงเรียนบ้ำนคำพอก ๒
กรรมกำร
๔. นำยพิทยำ ศรีลำศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
กรรมกำร
๕. นำยสมอำจ สุยคำไฮ
ครูโรงเรียนบ้ำนสองคอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕

นำยพลพักษ์ คนหำญ
นำยนพรัตน์ นำรีนุช
นำงขวัญใจ นุทธบัตร
นำยอรรถพล แดนดี
นำงจิรำพรรณ สุขพันธ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสยำมกลกำร ๔
ครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำทำม
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนมะนำว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ คุรุมุกดา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒. ศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน สร้ำงเครื่องมือ จัดทำแบบฟอร์มกำรให้ คะแนนกำรแข่งขั นแต่ล ะกิจกรรม
จัดหำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรแข่งขัน และจัดทำแบบทดสอบ (สำหรับกิจกรรมที่มีกำรทดสอบ)
๓. ปฏิบัติกำรออกข้อสอบ
๔. ปฏิบัติหน้ำที่ดำเนินกำรประกวด แข่งขัน ตัดสินกำรแข่งขัน ตำมตำรำงกำรแข่งขัน และรำยงำนผลกำร
แข่งขันต่อคณะกรรมกำรรับรำยงำนผลให้แล้วเสร็จในวันที่ทำกำรแข่งขัน
๕. เมื่อดำเนินกำรแข่งขันเสร็จแต่ละกิจกรรม ให้ประธำนหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรนำผลกำรแข่งขันและ
แฟ้มส่งคณะกรรมกำรรับรำยงำนผล
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

4

(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

