
 
 

 
 

คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 
                                                          ที่  414  /  2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา  2557 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(สาระดนตรี) 

-------------------------------- 
              ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จงัหวัดขอนแกน ปการศึกษา 
2557 ในระหวางวันที่ 14-15  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 โดยกําหนดสถานทีจ่ัดงาน  5  จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน 
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร  และโรงเรียนขามแกนนคร  น้ัน 
    เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทกุกิจกรรม  และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังตอไปนี ้
 

1.   คณะกรรมการการดําเนินงาน ประกอบดวย  
1.  นายยุทธศาสตร  กงเพชร         ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                          ประธานกรรมการ 
2.  นายสุพจน         แสงสุข               ผูอํานวยการโรงเรียนเปอยนอยศึกษา          รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุนันท       คําจันทร            ผูอํานวยการโรงเรียนกูทองพิทยาลัย            รองประธานกรรมการ    
4.  นายอุดม           ประมะคัง            ผูอํานวยการโรงเรียนบานแฮดศึกษา                           กรรมการ 
5.  นายสุรพล         สุวรรณชาติ         ผูอํานวยการโรงเรยีนบานไผพิทยาคม                          กรรมการ             
6.  นายอภิชาติ       อุนเกิด          ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานวิทยาคม                        กรรมการ  
7.  นายสิทธิพงษ     จันทรสวาง          ผูอํานวยการโรงเรยีนบานไผศึกษา                              กรรมการ 
8.  นายบุญเหลือ      ทองออน            ผูอํานวยการโรงเรยีนหนองขามพทิยาคม                      กรรมการ 

          9.  นางปรียาดา        สุขสวาง            ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สพม.25                          กรรมการ     
          10.  นายจรัล          รัตนบุญทา         รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                                 กรรมการ 

11.  นายยุทธศิลป    แกวชูสกุล          รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                                กรรมการ 
12.  นายพลสณัห   พิมพภักดี           รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                                กรรมการ 
13.  นายธีระศักดิ์   พิลาทอง            รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพทิยาคม                     กรรมการ 
14.  นายเดชา         ภูมาลัย              รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพิทยาคม                     กรรมการ 
15.  นายเสรี           นอยผาง             รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแฮดศึกษา                      กรรมการ 
16.  นายกาญจนิก   บุษปวนิช            ครูโรงเรียนบานไผ                                               กรรมการ                                 
17.  นายพจนา        โสภาชัย             ครูโรงเรียนบานไผ                                                กรรมการ  
18. นางรัญจวน       แคนติ                ครูโรงเรียนเปอยนอยศึกษา                                     กรรมการ 
19. นางอมรรัตน      สงวนญาติ           ครูโรงเรียนบานไผ                                               กรรมการ 
20. นายมนตรี        เบาศรี                รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ              กรรมการและเลขานุการ 
21. นายประมวลพจน  สนิทโกศัย         ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นายสนั่น        มาลาสาย              ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
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 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย  
 4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
 5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
 6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
 7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
 8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) 
 9. สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกิจกรรม สงคณะกรรมการฝายเลขานุการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

2.   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  ประกอบดวย 

     คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.1 – 2.4  ประกอบดวย 
         1. นายยุทธศาสตร    กงเพชร                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                    ประธานกรรมการ 
         2. นายยุทธศิลป       แกวชูสกุล                  รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                         กรรมการ 
         3. นายพลสัณห         พิมพภักดี                 รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                          กรรมการ 
         4.  นางชุมสาย          ชาวงษ                    ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                    กรรมการ             

 2.1   กิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และม.4- ม.6  

          1.  นายนฤพล     เมนไธสง                       ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรพรรณ  เทวะหะ                   ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                 รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรรณทิพยภา  ทองภู                ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
4.  นายภิรมณ          พิมพวันคํา   ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 

 2.2   กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุม  ระดับชั้น  ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

          1.  นายนฤพล     เมนไธสง                       ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรพรรณ  เทวะหะ                   ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                 รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรรณทิพยภา  ทองภู                ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                          กรรมการ 
4.  นายภิรมณ          พิมพวันคํา   ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 

 2.3   กิจกรรมเดี่ยวฆองวงใหญ  ระดับ ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6 

          1.  นายนฤพล     เมนไธสง                       ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรพรรณ  เทวะหะ                   ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                 รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรรณทิพยภา  ทองภู                ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
4.  นายภิรมณ          พิมพวันคํา   ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 

 2.4    กิจกรรมเดี่ยวฆองวงเล็ก  ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

          1.  นายนฤพล     เมนไธสง                       ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรพรรณ  เทวะหะ                   ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                 รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรรณทิพยภา  ทองภู                ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
4.  นายภิรมณ          พิมพวันคํา   ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.5-2.10  ประกอบดวย 

         1. นายสุนันท             คําจันทร                 ผูอํานวยการโรงเรียนกูทองพิทยาลัย           ประธานกรรมการ 
         2. นางจรรยา             บุญศรีประกอบ         ครูโรงเรียนกูทองพทิยาลัย                                 กรรมการ 
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      2.5    กิจกรรมเดี่ยวซอดวง  ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

1.  นางสมัย           ชัยครรชิต           ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นางนารี              วานิช                     ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2                            กรรมการ 
3.  นายประพฤติพันธ   ชวลี     ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 

 2.6   กิจกรรมเดี่ยวซออู  ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

1.  นางสมัย           ชัยครรชิต           ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นางนารี              วานิช                     ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2                            กรรมการ 
3.  นายประพฤติพันธ   ชวลี     ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 

 2.7   กิจกรรมเดี่ยวจะเข ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

1.  นางสมัย           ชัยครรชิต           ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นางนารี              วานิช                     ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2             รองประธานกรรมการ 
3. นางสกุณา             จํานงถอย               ครูโรงเรียนพล                                                 กรรมการ 
4.  นายประพฤติพันธ   ชวลี     ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 

 2.8   กิจกรรมเดี่ยวขิม 7 หยอง ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

1.  นางสมัย           ชัยครรชิต           ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นางนารี              วานิช                     ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2             รองประธานกรรมการ 
3. นางสกุณา             จํานงถอย               ครูโรงเรียนพล                                                 กรรมการ 
4.  นายประพฤติพันธ   ชวลี     ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 

 2.9   กิจกรรมเดี่ยวขลุยเพยีงออ ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 

1.  นางสมัย           ชัยครรชิต           ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นางนารี              วานิช                     ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2             รองประธานกรรมการ 
3. นางสกุณา             จํานงถอย               ครูโรงเรียนพล                                                 กรรมการ 
4.  นายประพฤติพันธ   ชวลี     ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 

     2.10   กิจกรรมขับรองเพลงไทย  ระดับ ม.1-ม.3  และ ม.4-ม.6 

          1.  นายนฤพล     เมนไธสง                       ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรพรรณ  เทวะหะ                   ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                 รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรรณทิพยภา  ทองภ ู               ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
4.  นายภิรมณ          พิมพวันคํา   ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                            กรรมการ 
5.  นางนารี            วานิช                       ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  2       กรรมการและเลขานุการ     

     คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.11-2.14 ประกอบดวย 

         1. นายอุดม              ประมะคัง                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแฮดศึกษา           ประธานกรรมการ 
         2.  นายเสรี              นอยผาง                   รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแฮดศึกษา                กรรมการ  
         3. นางปอเรียม          แสงชาลี                   ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                                 กรรมการ    

      2.11   กิจกรรมเครื่องสายวงเล็ก  ระดับชั้น ม.1-ม.6   ทีม 8-9 คน 

1.  นายนฤพล        เมนไธสง               ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                            ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกองแกว  ตติยภัค                ครูโรงเรยีนกัลยาณวัตร                                      กรรมการ 
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3.  นางสาวกุลวรรณ    เทวะหะ                ครูโรงเรียนบานไผพิทยาคม                                กรรมการ             
4.  นางนารี        วานิช                   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2          กรรมการและเลขานุการ 

 2.12   กิจกรรมวงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6  ทีม 15 คน 

1.  นายนฤพล        เมนไธสง               ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                            ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกองแกว  ตติยภัค                ครูโรงเรยีนกัลยาณวัตร                                      กรรมการ 
3.  นางสาวกุลวรรณ    เทวะหะ                ครูโรงเรียนบานไผพิทยาคม                                 รรมการ             
4.  นางนารี        วานิช                   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2          กรรมการและเลขานุการ 

 2.13   กิจกรรมวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู  ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทีม 12 คน 

1.  นายนฤพล        เมนไธสง               ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                            ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกองแกว  ตติยภัค                ครูโรงเรยีนกัลยาณวัตร                                      กรรมการ 
3.  นางสาวกุลวรรณ    เทวะหะ                ครูโรงเรียนบานไผพิทยาคม                                กรรมการ             
4.  นางนารี        วานิช                   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2          กรรมการและเลขานุการ 

 2.14   กิจกรรมวงอังกะลุง  ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทีมไมเกิน 20 คน 

1.  นายนฤพล        เมนไธสง               ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                            ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกองแกว  ตติยภัค                ครูโรงเรยีนกัลยาณวัตร                                      กรรมการ 
3.  นางสาวกุลวรรณ    เทวะหะ                ครูโรงเรียนบานไผพิทยาคม                                กรรมการ             
4.  นางนารี        วานิช                   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2          กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.15-2.18 ประกอบดวย 

         1. นายอภิชาติ          อุนเกิด                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานวิทยาคม        ประธานกรรมการ 
         2. นายบรรลุ            สุวรรณศรี                 ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม                              กรรมการ 
         3.  นายบุญเปรียบ     นํ้าแกว                     ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม                              กรรมการ 

     2.15   กิจกรรมวงดนตรีลุกทุง ประเภททีม ก  ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทีมละไมเกิน 40 คน 

1.  นายสุรสิทธิ์           หางาม                  รองผูอํานวยการโรงเรียนพล                     ประธานกรรมการ 
2.  นายอิศราพงศ   พรหมวงศานนท     ครูโรงเรียนขามแกนนคร                     รองประธานกรรมการ  
3.  นายธนกฤต           แสนเมือง           ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                              กรรมการ 
4.  นายสมพล      สมภักดี                 ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ 

      2.16   กิจกรรมวงดนตรีลุกทุง ประเภททีม ข  ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทีมละไมเกิน 40 คน 

1.  นายสุรสิทธิ์           หางาม                  รองผูอํานวยการโรงเรียนพล                     ประธานกรรมการ 
2.  นายศาสตรศิลป    ฝายสญู                ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม                              กรรมการ 
3.  นายมนตรี            แกวศรีทุม              ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                   กรรมการ 
4.  นายมนัส         นาคํา                ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                กรรมการและเลขานุการ 

     2.17  กิจกรรมวงดนตรีสตริง  ระดับชั้น  ม.1-ม.3  ทีมละไมเกิน 5 คน 

1.  นายสุรสิทธิ์           หางาม                  รองผูอํานวยการโรงเรียนพล                     ประธานกรรมการ 
2.  นายอิศราพงศ   พรหมวงศานนท     ครูโรงเรียนขามแกนนคร                      รองประธานกรรมการ  
3.  นายธนกฤต           แสนเมือง           ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                               กรรมการ 
4.  นายสมพล      สมภักดี                 ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ 
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 2.18  กิจกรรมวงดนตรีสตริง  ระดับชั้น  ม.4-ม.6  ทีมละไมเกิน 5 คน 

1.  นายสุรสิทธิ์           หางาม                  รองผูอํานวยการโรงเรียนพล                     ประธานกรรมการ 
2.  นายศาสตรศิลป    ฝายสญู                ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม                              กรรมการ 
5.  นายมนตรี            แกวศรีทุม              ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                   กรรมการ 
6.  นายมนัส         นาคํา                ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.19-2.23  ประกอบดวย 

         1. นายสุรพล            สุวรรณชาติ               ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
         2. นายธีระศักดิ์         พิลาทอง                  รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพทิยาคม                กรรมการ 
         3.  นายเดชา             ภูมาลัย                   รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพทิยาคม               กรรมการ 

 2.19   กิจกรรมขับรองเพลงไทยลูกทุง   ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย)  และ ม.1-ม.3  (หญิง)  

1.  นายพีระพงษ         ตรีศาสตร            ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นายวิชัย              บุญรอด               ครูโรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม               รองประธานกรรมการ 
3.  นายนาวิน            ไสวงาม                  ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
4.  นายอิสรินทร         ทาสวย                  ครูโรงเรียนเขสวนกวางวิทยานุกูล      กรรมการและเลขานุการ 

 2.20   กิจกรรมขับรองเพลงไทยลูกทุง  ระดับ ม.4-ม.6 (ชาย)  และ ม.4-ม.6  (หญิง)  

1. นายสมจิตร          ภูพานเพชร             ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                ประธานกรรมการ                        
2.  นายรัตนชัย          ไวมุสิทธิ์            ครูโรงเรียนยางคํา                                           กรรมการ 
3.  นายนัทรพงษ        แพงเพ็ง                 ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา                              กรรมการ 
4.  นายกมล             เหลาคํา                  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน           กรรมการและเลขานุการ 

 2.21   กิจกรรมการขับรองเพลงไทยสากล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย)และ ม.1-ม.3 (หญิง) 

1. วาที่รอยตรียุทธนา   แกวชะเนตร        ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                         ประธานกรรมการ 
2.  นายศิริชัย            ดวงจิตร                 ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย               รองประธานกรรมการ 
3.  นายศุภวัฒน        สามุงคุณ            ครูโรงเรียนนาจานศึกษา                                   กรรมการ             
4.  นายจตุพล      นนทบูรณ           ครูโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 

      2.22   กิจกรรมการขับรองเพลงไทยสากล ระดับ ม.4-ม.6  (ชาย) และ ม.4-ม.6 (หญิง) 

           1.  นางแววดาว         ไทยธานี                 ครูโรงเรียนพล                                     ประธานกรรมการ 
           2.  นางอรดี              แกวชะเนตร            ครูโรงเรียนบานไผ                           รองประธานกรรมการ 
           3.  นายสิทธิชัย          แสงใสรัตน              ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม                             กรรมการ 
           4.  นายอัจฉริยวุฒิ      ทองวรรณ           ครูโรงเรียนชุมแพพิทยา                  กรรมการและเลขานกุาร 

 2.23   กิจกรรมการขับรองเพลงสากล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) และ ม.1-ม.3 (หญิง) 

1.  นายสมาน      นาคทัด            ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    ประธานกรรมการ               
2.  นายวีระพันธ         วิลัยวงศ               ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                                 กรรมการ                                           
3.  นายสมชาติ     กัลยาบาล            ครูโรงเรียนบานไผ                         กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.24-2.26  ประกอบดวย 

         1. นายสิทธิพงษ         จันทรสวาง               ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผศึกษา              ประธานกรรมการ 
         2. นายเอกชัย            จันประสพชัย            ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                                   กรรมการ 
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      2.24   กิจกรรมการขับรองเพลงสากล ระดับ ม.4-ม.6 (ชาย) และ ม.4-ม.6 (หญิง) 

1.  นายภูริชญ      วิทยาพัฒนชัย          ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                       ประธานกรรมาการ                     
2.  นายอนุชา            สายสิงห                ครูโรงเรียนเปอยนอย                         รองประธานกรรมการ 
3.  นายธีรวุฒิ            วุฒิชาติ                 ครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                                    กรรมการ                  

           4.  นายอิสระ            พัฒนพิมพงศ           ครูโรงเรียนศรหีนองกาว                 กรรมการและเลขานุการ 

 2.25  กิจกรรมขับรองเพลงพระราชนิพนธ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย)และ ม.1-ม.3 (หญิง) 

1. วาที่รอยตรีสมโภช   พุมเทียน             ครูโรงเรียนนครขอนแกน                        ประธานกรรมการ 
2.  นายเอกสิทธิ์         ศิริสุข                   ครูโรงเรียนภผูามาน                                        กรรมการ       
3.  นายสมภพ           กางเนตร               ครูโรงเรียนกานเหลือง                    กรรมการและเลขานุการ     

      2.26  กิจกรรมขับรองเพลงพระราชนิพนธ ระดับ ม.4-ม.6 (ชาย)และ ม.4-ม.6 (หญิง) 

          1.  นายสุเมธ             เชษฐา                  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                ประธานกรรมการ 
          2.  นางชุติกาญจน       หางนาค      ครูโรงเรียนทาศาลาประชานเุคราะห      รองประธานกรรมการกรรมการ   

3. นายอาทิตย          เกตุพิบูลย               ครูโรงเรียนพล                                                กรรมการ 
4.  นายเจษฎา          รัศมีศิวโสภา            ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ       กรรมการและเลขานุการ 

    คณะกรรมการที่ปรึกษา  การแขงขันและตัดสิน  กิจกรรมท่ี  2.27-2.29  ประกอบดวย 

         1. นายสุพจน             แสงสุข                   ผูอํานวยการโรงเรียนเปอยนอยศึกษา          ประธานกรรมการ 
         2. นางรัญจวน           แคนติ                      ครูโรงเรียนเปอยนอศึกษา                                กรรมการ 
 

 2.27   กิจกรรมขับขานประสานเสียง  ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ทีมละไมเกิน 40 คน 

1.  นายมวลชน           เทศแกว                ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                  ประธานกรรมการ 
2.  นายธีรวุฒิ             วุฒิชาติ                 ครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                                  กรรมการ                              
3.  นายเศรษฐวุฒิ        ประทุมวัน              ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา                      กรรมการ                        
4.  นายนายบรรจง       นวลพัด                  ครูโรงเรียนน้ําพองพัฒน                กรรมการและเลขานุการ   

 2.28   กิจกรรมขับรองเพลงลูกทุง  นักเรียนเรียนรวม  แยกตามความพิการ   

1.  นายพีระพงษ         ตรีศาสตร            ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                          ประธานกรรมการ 
2.  นายวิชัย              บุญรอด               ครูโรงเรียนโนนสลิาวทิยาคม                รองประธานกรรมการ 
3.  นายนาวิน            ไสวงาม                  ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
4.  นายอาทิตย          เกตุพิบูลย               ครูโรงเรียนพล                             กรรมการและเลขานุการ 

 2.29  กิจกรรมการเตนหางเครื่องประกอบเพลง  นักเรียนเรียนรวม  ทีมละ  5-7   คน 

1.  นายมวลชน           เทศแกว                ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                  ประธานกรรมการ 
2.  นายธีรวุฒิ             วุฒิชาติ                 ครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                                  กรรมการ                              
3.  นายเศรษฐวุฒิ        ประทุมวัน              ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา                      กรรมการ                        
4.  นายนายบรรจง       นวลพัด                 ครูโรงเรียนน้ําพองพัฒน                 กรรมการและเลขานุการ   

มีหนาที่  
1. จัดเตรียมสถานที่ อปุกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 

 2.  รับแบบบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
 3.  ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

3.  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย 

1. นายมนตรี         เบาศรี          รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                ประธานกรรมการ 
2.  นายกาญจนกิ    บุษปวนิช            ครูโรงเรียนบานไผ                            รองประธานกรรมการ 
3.  นายพจนา            โสภาชัย                ครูโรงเรียนบานไผ                            รองประธานกรรมการ 
4. นางอมรรัตน          สงวนญาต ิ     ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
5. นางสาวสุวพรรณ   พรมรับ                ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
6. นางสาววาสนา       นนตา                 ครูโรงรียนบานไผ                                           กรรมการ 
7. นายสมชาติ           กัลยาบาล             ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
8. นางอรดี               แกวชะเนตร           ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
9. นายสนั่น               มาลาสาย          ครูโรงเรียนบานไผ                         กรรมการและเลขานุการ 
10. นางธรรมมาภรณ    พิณรัตน          ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาวสุพรรษา   แถวโนนงิ้ว              ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. รับ Username/Pasword สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการ   
     ฝายเลขานุการ 

               2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสนิเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
               3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขนั /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ ใบปะหนาซอง/ 
                     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

 4.  รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขัน 
      เสร็จสิ้น  โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่ 15  ตุลาคม  2557 

             5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการฝาย 
                 เลขานุการทราบ  ภายในวันที่ 16  ตุลาคม  2557 
             6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทกุกิจกรรม 
             7.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอนสําหรบัโรงเรียนที่ไมสามารถเขาระบบได พรอมทั้งจัดสง 
                        มอบเกียรติบัตร 
             8.  สรุปผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน 
             9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

4.  คณะกรรมการฝายปฏิคมและพยาบาล ประกอบดวย 

1. นายมนตรี             เบาศรี                   รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                ประธานกรรมการ 
2. นายสมโภช      พุมเทียน        ครูโรงเรียนนครขอนแกน                    รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทรศรี         สวางภพ                 ครูโรงเรียนบานไผ                                           กรรมการ 
4. นายประมวลพจน   สนิทโกสัย             ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
5. นายภิญโญ           โจมศรี                    ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
6.  นายพินิจ            กุณาศล                   ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ              
7.  นายนาวิน            ไสวงาม                  ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
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8.  นางมัณฑนา         โพธิสัย                   ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
9.  นางสาวรัญญาภรณ สมเดจ็                   ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
10. นางสาวเบญจรัตน   สุวภักดิ์                 ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ    
11.  นางสาวสุพรรษา    แถวโนนงิ้ว             ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
12.  นางประยูร         สันด ี                     ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 

          13.  นางสาววาสนา   นนตา                ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
14.  นางอรดี              แกวชะเนตร           ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
15.  นายสมชาติ          กัลยาบาล              ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
16.  นางสาวควรครอง   ปญโญวัฒน            ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
17.  นายสนั่น           มาลาสาย          ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
18.  นางอมรรัตน       สงวนญาติ               ครูโรงเรียนบานไผ                        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   
            1.  จัดบุคลากรใหการตอนรับผูรวมงาน 
                     2.  จัดหาอาหารและน้ําดื่ม สําหรบัคณะกรรมการตัดสินการแขงขันแตละกจิกรรม 

           3.  จัดเตรียมเวชภัณฑสําหรับนกัเรียนที่เจ็บปวย  
                      4.  ประสานงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

  ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอย
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และเกิดผลดีแกนักเรยีน โรงเรียน  ชุมชน และราชการสบืไป                           

              ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป                                                                                                                                                                  
   

    สั่ง ณ วันที่  26  กันยายน   พ.ศ. 2557     
                                              

                                                                                                                                                                                                                                              
                                       (นายรงัสรรค   เถื่อนนาดี)                                                            
                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 


