คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๓ /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระดนตรี)
--------------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรประกวดแข่งขัน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนในอำเภอดอนตำล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพ ที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ กำรแสดง และทักษะวิชำชีพ ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำ ครูและ ผลงำนของนักเรียน
เพือ่ คัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันในระดับภูมิภำคต่อไป
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมกำรตัดสินมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และเข้ำประชุมเพื่อเตรียมกำรดำเนินกำรแข่งขัน ในวันที่ 6 ตุลำคม 2561
เวลำ 13.๐0 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
คณะกรรมการอานวยการ

.

๑. นายณรงค์ โล่ห์คา
๒. นำยสุเทพ ทองผำ
๓. ว่ำที่ ร.ต.ปรีดำ ก้องเสียง
๔. นำยเชิญสิน ไชยเพชร
๕. นำยกฤษฎำ อำจวิชัย
๖. นำยศิโรจน์ อำจวิชัย
๗. นำยไพศำล เจริญรำษฎร์
๘. นำยพศิณศักดิ์ กลำงประพันธ์
๙. นำยรังสรรค์ สุทำรัมย์
๑๐. นำยประศักดิ์ชัย ปู่ทำ
๑๑. นำยประยูร บุญประสพ
๑๒. ว่ำำที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้ำ ขุนทวี
๑๓. ว่ำที่ ร.ต. สมบัติ ไชยมำโย
๑๕. นำยสมชัย เจริญไกร
๑๖. นำยภูวดล พลอยพันธ์
๑๗. นายเสถียร ถิ่นมุกดา

รอง ผอ. สพป. มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชะโนด 2
รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชะโนด 1
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก 2
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำพี้
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสก
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำนำงโอก
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำเป้ด
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำคำน้อยวิทยำ
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแฝก
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคำแฮดประชำสรรค์ กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำฮีเบ็ญจวิทย์ กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่ วางแผนประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประสานงาน จัดหาสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน กากับดูแล อานวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาในการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1.คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (9 รำยกำร) ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
ประกอบด้วย
1. นำยสุเทพ ทองผำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชะโนด 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเชำวลิต เจติโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำปุ่ง
กรรมกำร
3. นำยพัฒนเดช ภำคภูมิ
ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน
กรรมกำร
4. นำยประภำส สุขขำ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
5. นำยประภำส สีรินทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนทรำยทอง
กรรมกำร
6. นำยคำแดง วิสุทธิยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนบำงทรำยใหญ่
กรรมกำร
7. นำงสำววิภำวรรณ ควรคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1 -3 , ป.4– ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.ต.ปรีดำ ก้องเสียง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชะโนด 1 ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุมนตรี วงศ์คะสุ่ม
ครูโรงเรียนบ้ำนดงยำงนันทวัน
กรรมกำร
3. นำงกิตย์ติ สังคะฤก
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแวงน้อย
กรรมกำร
4. นำยพลำกร ใจเย็น
ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดำหำร
กรรมกำร
๕. นำยพิระศุทธิ์ โคตรสุโพธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม , วงปี่ปำทย์ไม้นวมผสมเครื่องสำย
เครื่องเดี่ยว, วงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยเชิญสิน ไชยเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนพมน เมตุลำ
ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดำหำร
กรรมกำร
3. นำยฤำชัย เอี่ยมศรี
ครูโรงเรียนเหล่ำครำม
กรรมกำร
4. นำยกฤษณะ สงวนชม
ครูโรงเรียนคณะเทศบำลฯ
กรรมกำร
5.นำงจงกลรักษ์ อำจหำญ
ครูโรงเรียนชุมชนบำงทรำยน้อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันวงอังกะลุง และ กำรแข่งขันวงดนตรีสตริง ป.1- ป.6
และ ม.1- ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยกฤษฎำ อำจวิชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำพี้
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอรัญศิริ จันทพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบง
กรรมกำร
3. นำยสุวิทย์ จักษุมำศ
อัตรำจ้ำง สพป.มุกดำหำร
กรรมกำร
๔. นำยสำยัณห์ ช่วยวัฒนะ
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
๕. นำยถำวร วงศ์สีลำ
ครูโรงเรียนเซนยอแซฟมุกดำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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5. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก และประเภททีม ข ป.1 –6 และ
ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยศิโรจน์ อำจวิชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสก
ประธำนกรรมกำร
4. นำยสมำน ปำกหวำน
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. นำงสำวศรีจิตรำ เมืองโคตร ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
4. นำยทวีศักดิ์ ศรีทอง
ครูโรงเรียนชุมชนนำโสก
กรรมกำร
๕. นำยธำตรี แก้วศรีนวม
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชำย ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำงปรียะปภัสร์ ทำสีเพชร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอุ่มไผ่
ประธำนกรรมกำร
2. นำยนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
กรรมกำร
3. น.ส.อัญชลี สุวรรณศรี
ครูโรงเรียนคณะเทศบำลนครกรุงเทพ3 กรรมกำร
4. น.ส.ศรีจิตรำ เมืองโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
๕. นำยดุษฎี สมสวย
ครูโรงเรียนบ้ำนสำนแว้
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยพศิณศักดิ์ กลำงประพันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสำยัญห์ ช่วยวัฒนะ
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
3. นำงวันเพ็ญ งำมวงค์
ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
กรรมกำร
4.นำงสำวอัจฉรำรัตน์ สมชม
ครูโรงเรียนบ้ำนคำบง 1
กรรมกำร
๕. นำยชัยบัญชำ ปุยวงค์
ครูธุรกำรโรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชำย ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยรังสรรค์ สุทำรัมย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนร่มเกล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอรกุล เชื้อทอง
ครูโรงเรียนบ้ำนภูแผงม้ำ
กรรมกำร
3. นำงสำวรินรดี โคทำลิน
ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
กรรมกำร
4. นำงสำวเครือมำศ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้ำนคำเม็ก
กรรมกำร
๕. นำงสำวทองวรรณ สมพงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำสองเหมือง
กรรมกำร
๖. นำงทองไสย ท้ำวบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนดงเย็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยประศักดิ์ชัย ปู่ทำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำเป้ด
ประธำนกรรมกำร
2. นำงวำสนำ ชำปะวัง
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
กรรมกำร
3. นำงนรำพร หิรัญภิงคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโคก 1
กรรมกำร
๔. นำงธนกฤต พรมรัตน์
ครูโรงเรียนบ้ำนคำสร้อย
กรรมกำร
๕. นำงสำววิภำวรรณ ควรคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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10. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงสำกล ชำย ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยประยูร บุญประสพ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงกัลยำ เมืองฮำม
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 1
กรรมกำร
๓.นำยสมใจ ศรีจันทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบำงทรำยน้อย
กรรมกำร
.
4. นำยสมบูรณ์ ไชยแสง
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง 1
กรรมกำร
๕. นำงพนิดำ ทวีโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด 2
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้ำ ขุนทวี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำคำน้อยวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญฤทธิ์ สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
กรรมกำร
3. นำยศุภชัย เวียงสิมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์
กรรมกำร
4. นำงยุพำพักตร์ พนมมุกดำ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
กรรมกำร
5. นำงสำวจริญญำ อะโน
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3
ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ ร.ต. สมบัติ ไชยมำโย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแฝก
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.กฤษณำ พวงชมพู
ครูโรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
กรรมกำร
๓. นำงวนิดำ โคตรสุโพธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำ
กรรมกำร
4. นำยวัชระ ศิริษำ
ครูโรงเรียนแก้งโนนประชำสรรค์
กรรมกำร
5. นำยอำนวย ซำมงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
13. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ หญิง ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3
ประกอบด้วย
1. นำยสมชัย เจริญไกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคำแฮดประชำสรรค์ ประธำนกรรมกำร
2. ว่ำที่ ร.ต.หญิง ยุพิน ศรีวิชำ ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
กรรมกำร
3. นำงสำวกฤษณำ พวงชมพู ครูโรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
กรรมกำร
4. นำยอุดมทรัพย์ เชิดโกทำ
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
กรรมกำร
5. นำยวัชรพล มิระสิงห์
อัตรำจ้ำง สพป.มุกดำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
14. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันขับขำนประสำนเสียง ป.1- ป.6 และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
1. นำยภูวดล พลอยพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำฮีเบ็ญจวิทย์ ประธำนกรรมกำร
2. นำยกิตติกร เมืองโคตร
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำร
3. นำงพิมพ์ใจ ทองนำค
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
กรรมกำร
4. นำงสำวรินรดี โคทำลิน
ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร
กรรมกำร
5. นำยถำวร ผิวงำม
ครูโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

5

มีหน้ำที่ ดำเนินกำรแข่งขัน โดยศึกษำระเบียบ วิธีและเกณฑ์กำรแข่งขันให้ระเบียบรอบคอบ วำงแผน
ควบคุม กำกับกำรแข่งขัน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน ร่วมปรึกษำหำรือกำรออกข้อสอบ จัดทำแบบ
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัดสินกำรแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแข่งขันอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส สรุปรำยงำนผลกำรแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิริยะ อุตสำหะ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ให้ คณะกรรมกำรทุกฝ่ ำยร่ วมปรึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำร
อำนวยกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

