
 
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ที่  417  /2557 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(การงานอาชีพ) 
  -------------------------------- 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป
การศึกษา2557  โดยใชชื่องานวา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557” และมอบหมายให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากทุกสังกัด (ยกเวน
โรงเรียนขยายโอกาส) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม  โดยแบง
ตามจํานวนเขตพื้นที่การประถมศึกษา นั้น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จึงไดกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ในวันที่  14–15 ตุลาคม  2557 โดยกําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน 6 จุด ไดแก โรงเรียน
นครขอนแกน  โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขามแกนนคร 
และโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ   
จึงแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  ดังนี ้

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดวย 

1.1 นายสมยศ  รัตนถา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
1.2 นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม รองประธานกรรมการ 
1.3 นายวิทยา  บัวพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา กรรมการ 
1.4 นางณัฏฐพร  ชินบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม กรรมการ 
1.5 นายโกเมธ  พิมพเบาธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
1.6 นายวสิทธิ์  วรรณพงศ ผูอํานวยการโรงเรียนมวงหวานพฒันศึกษา กรรมการ 
1.7 นายชูเดช  แกวดวง ผูอํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง กรรมการ 
1.8 วาที่รอยตรีพจิิตร  ราชบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
1.9 นายไมตรี  โพธิ์นิล รองผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
1.10 นายสําเนียง  มิ่งขวัญ รองผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
1.11 นางสุกญัญา  อนรรฆพันธ รก. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 กรรมการ 
1.12 นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1.13 นางวิลาสินี  โพธ์ินิล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.14 นายไพรินทร  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
1.15 นายสาคร  พินิจมนตร ี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย  

4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
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6.   มอบผลการแขงขันใหฝายเกียรติบัตรจัดทําเกียรติบัตร 
7.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
8.  สรุป  รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 

2.  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน   ประกอบดวย 

2.1  การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น   

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริบุร ี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจํารอง  ขัวนา ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
3. นายมีรัตน  ฆองคํา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายพฤทธิ์พล  ชารี ครู โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวงเดือน  สมรอืแสน ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
6. นายโชคดี  วงษหาญ ครู โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการ 
7. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท ครู โรงเรียนโนนขาวิทยา กรรมการ 
8. นายทวีรักษ  มิตรโยธิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ 
9. นางสาวทัตินา  อินทิแสน ครู โรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม กรรมการ 
10. นางสาวเพญ็แข  ประทุมชาติ ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายสมศักดิ์  นามวงษ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์  ฝายบุญ ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
3. นายพฤทธิ์พล  ชารี ครู โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม กรรมการ 
4. นายมีรัตน  ฆองคํา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางจารุวรรณ  เวียงเหลก็ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
6. นายโชคดี  วงษหาญ ครู โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการ 
7. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท ครู โรงเรียนโนนขาวิทยา กรรมการ 
8. นายทวีรักษ  มิตรโยธิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ 
9. นางสาวทัตินา  อินทิแสน ครู โรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม กรรมการ 
10. นางสาวเพญ็แข  ประทุมชาติ ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
11. นายคทาวุธ  สมทรัพย ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

2.2  กิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นายเกียรติศักดิ์  พลคชา รอง ผอ.โรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป  ผาสุก ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
3. นายสาคร  พินิจมนตร ี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
4. นายบรรจง  โชติชัย ครู โรงเรียนโนนขาวิทยา กรรมการ 
5. นายวิเชียร  งามสมหาญ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
6. นายพยัพ  สมลือแสน ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายเกียรติศักดิ์  พลคชา รอง ผอ.โรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป  ผาสุก ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
3. นายสาคร  พินิจมนตร ี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
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4. นายบรรจง  โชติชัย ครู โรงเรียนโนนขาวิทยา กรรมการ 
5. นายชัยยุทธ  พระสวาง ครู โรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา กรรมการ 
6. นายปาณท  เวียงเหล็ก ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
2.3  กิจกรรมการแขงขันประดิษฐดอกไมจากใบตอง 

1)  กระทงดอกไมธูปเทียนแพ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1.  นายสุชาติ  สุวรรณเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางดวงแกว  เจริญเชื้อ ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู กรรมการ 
3. นางพชรกมล  ปนะเก ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ 
4. นางบุษบง  นิรันตสุข ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
5. นางธัญชนก  สทานพบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยะเวช ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม กรรมการ 
7. นางกนกพรรณ  ผาตะพงษ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 

2)  บายศรีสูขวัญ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1.  นายสุชาติ  สุวรรณเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางดวงแกว  เจริญเชื้อ ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู กรรมการ 
3. นางพชรกมล  ปนะเก ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ 
4. นางบุษบง  นิรันตสุข ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
5. นางปราณี  เหลาจําปา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ    
6. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยะเวช ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม กรรมการ 
7. นางกนกพรรณ  ผาตะพงษ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 

2.4  กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอรุณรัตน  จตรุบรูณ ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา กรรมการ 
3. นายนภดล  เจริญทรัพย ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
4. วาที่ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางเกสร  ลากะสง ครู โรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการ 
6. นางสาวจารุตา  อินทรกองแกว ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม กรรมการ 
8. นางอัมพร  เสือชาง ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
9. นางพัชรินทร  เนตรพระ ครู โรงเรียนหนองวิทยา กรรมการ 
10. นางสาวศิริพร  แสนศร ี ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการ 
11. นางนันทนา  บุรีจันทร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางเกสร  ลากะสง ครู โรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการ 
3. วาที่ร.อ.เกียรติศักดิ์  คุณกัณหา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
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4. นางสาวจารุตา  อินทรกองแกว ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวพัชรา  บุพ ี ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
6. นางพัชนี  มหาโพธิ ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวศิริพร  แสนศร ี ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการ 
8. นายประชัญศักดิ์  แกวดวง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
9. นายออด  มูลสาร ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ 
10. นายเขื่อน  วีระพันธ ครู โรงเรียนจระเขวิทยา กรรมการ 
11. นางศยมน  พันธุนายม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 

2.5  กิจกรรมการแขงขันจัดสวนถาด 

1)  การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น   

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายจิรศักดิ์  รัตนไพโรจน รอง ผอ.โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิริรกัษ  โยวะ ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน กรรมการ 
3. นายเรืองวิทย  ผานจังหาร ครู โรงเรียนประชารฐัวิทยาเสริม กรรมการ 
4. นายเอกชัย  จันทรประสพชัย ครู โรงเรียนบานไผศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวชิดนภา  ศรียา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
6. นายประหยัด  สุมมาตย ครู โรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม กรรมการ 
7. นางธาริณี  หินโน ครู โรงเรียนบานไผพิทยาคม กรรมการ 
8. นางทัศนีย งามสมหาญ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
9. นางสุกญัญา  พักวัน ครู โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการ 
10. นางพรรณี  สุดนอย ครู โรงเรียนโนนขาวิทยา กรรมการ 
11. นางสุภาวดี  ชาวดง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ 
12. นายณัฐวุฒิ  ชีกวาง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
13. นางสาวพจนา  ทิพยพิชัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการ 
14. นายเรืองศักดิ์  เทศสหีา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 

2)  การแขงขันจัดสวนแกว  

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายจิรศักดิ์  รัตนไพโรจน รอง ผอ.โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิริรกัษ  โยวะ ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน กรรมการ 
3. นางสาวชิดนภา  ศรียา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายเอกชัย  จันทรประสพชัย ครู โรงเรียนบานไผศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวเอื้อมพร  พิมพไกร ครู โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา กรรมการ 
6. นายประพทิย  ผิวแดง ครู โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา กรรมการ 
7. นางธาริณี  หินโน ครู โรงเรียนบานไผพิทยาคม กรรมการ 
8. นายกิตติ  ทับขันต ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
9. นางสุกญัญา  พักวัน ครู โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการ 
10. นางพรรณี  สุดนอย ครู โรงเรียนโนนขาวิทยา กรรมการ 
11. นายสุดตา  ศรีอางเงิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ 
12. นายณัฐวุฒิ  ชีกวาง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
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13. นางสาวพจนา  ทิพยพิชัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการ 
14. นายปยชัย  ไกรทอง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

2.6  กิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นางมณีรัตน  บรบิูรณวัฒน ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางศิริภรณ  หมอกชัย ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
3. นางทองพัตร  ทันท ี ครู โรงเรียนบานไผพิทยาคม กรรมการ 
4. นางดุษฎี  แสนหลา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางมณีรัตน  บรบิูรณวัฒน ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางศิริภรณ  หมอกชัย ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ 
3. นางทองพัตร  ทันท ี ครู โรงเรียนบานไผพิทยาคม กรรมการ 
4. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม กรรมการ 
5. นางดุษฎี  แสนหลา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

2.7  กิจกรรมการแขงขันการแขงขันทําอาหาร  นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอุบลรัตน  ศรีขา ครู โรงเรียนประชารฐัวิทยาเสริม กรรมการ 
3. นางสาวอิสราภรณ  พรเพง็ ครู โรงเรียนเวียงนครวิยาคม กรรมการ 
4. นางจันทรฉาย  รัตนวัตร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวภัทราวรรณ  เหลอืงอทุัย ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม กรรมการ 
6. นางทิพาพรรณ  ลามสมบัต ิ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
8. นางอนุรักษ  ชีกวาง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอุบลรัตน  ศรีขา ครู โรงเรียนประชารฐัวิทยาเสริม กรรมการ 
3. นางสาวอิสราภรณ  พรเพง็ ครู โรงเรียนเวียงนครวิยาคม กรรมการ 
4. นางจันทรฉาย  รัตนวัตร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวภัทราวรรณ  เหลอืงอทุัย ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม กรรมการ 
6. นางทิพาพรรณ  ลามสมบัต ิ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ 
8. นางอนุรักษ  ชีกวาง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

2.8  การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)   

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นางสมหวัง  ยศเรือง ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางเอื้องบุษบา  ชํานาญพล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ ครู โรงเรียนบานลานวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสมภาร  ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
5. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม กรรมการ 
6. นางรัชนี  หลาจาด ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นางสมหวัง  ยศเรือง ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางเอื้องบุษบา  ชํานาญพล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสมภาร  ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
4. นางรัชนี  หลาจาด ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

2.9  กิจกรรมการแขงขันแกะสลักผักผลไม 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นายโกสินทร  บุญมาก รอง ผอ.โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพญ็ติยา  เที่ยงตรง ครู โรงเรียนจระเขวิทยายน กรรมการ 
3. นางยุวดี  จันทรโพธิ ์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยเวช ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ     

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายโกสินทร  บุญมาก รอง ผอ.โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพญ็ติยา  เที่ยงตรง ครู โรงเรียนจระเขวิทยายน กรรมการ 
3. นางยุวดี  จันทรโพธิ ์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยเวช ครู โรงเรียนอบุลรัตนพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ     

มีหนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวด  แขงขันใหเรียบรอย 
2. รับแบบบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมลูสารสนเทศ 
3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
5. ประสานงานกบัฝายขอมูลสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน  

3.  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 
1. นายสุรศักดิ์  บึงบาง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ  แผนทอง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวชญาณิทิพย  บุญลบ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
4. นายธิติ  แสงเขียว ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางภัสดา  วงษชารี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
6. นายอาทิตย  ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
7. นายชัยวิชิต  สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
8. นางปยะฉัตร  แสงอินทร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
9. นายธีรวัฒน  เขจรสิทธิ ์ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
10. นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  
1. รับ Username/Password  สําหรับการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการ 

ฝายเลขานุการ 
2. ลงทะเบียน/นําสงรายชื่อคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
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3. จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขันเสรจ็สิน้  
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  15  ตุลาคม  2557 

5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ
ภายในวันที่  16  ตุลาคม  2557 

6. จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
7. จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครูผูฝกสอนสําหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเขาระบบได พรอมทั้งจัดสงมอบ

เกียรติบัตร 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

4.  คณะกรรมการฝายอื่น ๆ  

 4.1  คณะกรรมการฝายประสานงาน/รับลงทะเบียน  ประกอบดวย 

1. นายศักดิ์ชาย  อินทรชัย ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางปยนุช  บัวพัฒน ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
3. นายรําไพ  แสงนาค ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสมควร  หาจันดาห ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายบัญชา  คําธานี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางอนุวรรณ  สิมล ี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
7. นายธิติ  แสงเขียว ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
8. นางภัสดา  วงษชารี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางนันทนา  บุรีจันทร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
10. นางรัชนี  หลาจาด ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
11. นางอภิรดี  ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
12. นางสาวณาตยานี  บุตทน ุ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
13. นายจิระ  ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
14. นางพรพรรณ  เจนการชาง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
15. นางนิตยา  สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
16. นางสาวหทัยรัตน  ภูมิพัฒน ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
17. นายไพรินทร  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
18. นายสาคร  พินิจมนตร ี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที 
  1.  รับลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียน  ครูผูฝกสอน  และคณะกรรมการดําเนินงาน   
  2.  สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสินทีส่นามแขงขัน 

3. ตรวจสอบขอมลูผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน 
        4.  ประสานงานกบัคณะกรรมการดําเนินงานในการจดัมอบเกียรตบิัตร 

4.2  คณะกรรมการฝายปฏิคม  ประกอบดวย 

1. นางรมยวสุ  สินสวัสดิ์  ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน ประธานกรรมการ 
2. นางศยมน  พันธุนายม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการ 
3. นางศิริลกัษณ  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการ 
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4. นางสาวจิตรา  เกินชัย ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการ 
5. นายบัญชา  คําธานี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสัญญาลกัษณ  คําธานี ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวจุฑารัตน  สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
8. นางโสภา  พุฒซาย   ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสังวาล ลอยด ี ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
10. นางบุปผา  วาสิงหน ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
11 นางปรารถนา  สีเชียงสา ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
12. นางวริศรา  อากาศ ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
13.. นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปญญา  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   จัดเตรียมอาหาร  อาหารวาง  กาแฟ  นํ้าดื่ม  บริการแกคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

4.3  คณะกรรมการฝายสถานที่  ประกอบดวย 

1. วารอยตรี พิจิตร  ราชบุตร ผูอํานวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน ประธานกรรมการ 
2. นายไมตรี  โพธิ์นิล รองผอ. โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน  รองประธานกรรมการ 
3. นายสําเนียง  มิ่งขวัญ รอง ผอ. โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน รองประธานกรรมการ 
4. นายศักดิ์ชาย  อินทรชัย ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายรําไพ  แสงนาค ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
6. นายปยชัย  ไกรทอง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
7. นายธิติ  แสงเขียว ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
8. นายวรวุฒิ  บอคํา ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
9. นายจิระ  ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
10. นายธีรวัฒน  เขจรสิทธิ ์ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
11. นายทองเพชร  รัตนธรรม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการ 
12. นายคําพันธ  วรหาญ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการ 
13. นายณัฏฐพัชร  รัตนานนท ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการ 
14. นายสมหมาย  พรมสา ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
15. นายชัยยันต  กันสีธา ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
16. นายศิลป  เดินหลักคํา ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
17. นายพัฒนพล อากาศ ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
18. นายณรงคฤทธิ์  สาคํา ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
19. นายธนภูมิ  นอยเสนา ลูกจางโรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
20. นายประสบโชค  คําพิลัง นักการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
21. นายสาคร  แกวบุญเรือง นักการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
22. นายประกอบ  กลางโบราณ นักการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
23. นายสนิท  แสงไชยราช นักการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
24. นายนพรัตน  ภูพลผัน นักการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
25. นายสังเวียน  ชาบัณฑิตพุฒ พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ 
26. นางวิลาสินี  โพธ์ินิล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 
27. นายสาคร  พินิจมนตรี  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่  
1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงขัน  
2. จัดทําผงัสถานทีท่ี่ใชแขงขันทักษะ 
3. จัดทําปายช่ือทกัษะที่แขงขันในหองแขงขัน 
4. จัดสถานทีร่ับรายงานตัวของผูเขาแขงขัน และสถานที่ในการแขงขัน 

 4.4  คณะกรรมการฝายการเงิน  ประกอบดวย 
1. นายอนุรักษ  พีรพรพิมล รองผูอํานวยการ โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน  อาษาสนา ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสมควร  หาจันดาห ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
4. นางพรพรรณ  เจนการชาง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางมณีรัตน  บรบิูรณวัฒน ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ควบคุมและจัดทําบญัชีรายรับ  รายจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

 4.5  คณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ 
1. นายไมตรี  โพธ์ิหลา รองผูอํานวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน ประธานกรรมการ 
2. นางนันทนา  บุรีจันทร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ 
2. นายพรชัย  บรรจง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ประชาสัมพันธตลอดระยะเวลาการแขงขัน 

 4.6  คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
1. นางนันทนา  บุรีจันทร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาววลัยภรณ  แสนโยธา (ม.6/1) นร.ศูนยขาวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวปาลิตา  ปญสุวรรณ (ม.5/7) นร.ศูนยขาวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวอัญชรัตน  เนตรนอย (ม.5/9) นร.ศูนยขาวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ 

มีหนาที่  บันทึกภาพตลอดระยะเวลาการแขงขันตามความเหมาะสม 

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอย 
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรยีน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
สั่ง   ณ   วันที ่ 26   กันยายน  พ.ศ. 2557 

               

                                            
(นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 


