
  
 

 
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                                        ที่   420 /2557 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน 

ปการศึกษา 2557  กิจกรรมทองถิ่นอีสาน 
-------------------------------- 

ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรยีนรู และ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2557 
 ในวันที่  14 – 15  ตุลาคม  2557  ณ  โรงเรียนนครขอนแกน  โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  
โรงเรียนกลัยาณวัตร โรงเรียนขามแกนนคร และโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกนนั้น เพือ่ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมปีระสิทธิภาพ  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขัน 
กิจกรรมทองถิ่นอสีาน ณ โรงเรียนนครขอนแกน  ดังนี ้
 
(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

1.  นายวีระพงษ  ไชยรา     ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรอืวิทยา      ประธานกรรมการ 
2.  นายโสภณ   มาตราสงคราม    ผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม           รองประธานกรรมการ 
3   นายศุภกิจ  สานุสัตย          ผูอํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม       รองประธานกรรมการ 
4.  นายสมนึก   ทองคํา              ผูอํานวยการโรงเรียงเวียงนครวิทยาคม           กรรมการ 
5.  นายนิคม  จําปานิล    ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม   กรรมการ 
6.  นายวสันต  ลาจันทึก  ผูอํานวยการโรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม   กรรมการ 
7.  นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา             กรรมการ 
8.  นายวิฉัตร   มาสภา              รองผูอํานวยการโรงเรียนจระเขวิทยายน  
                                          รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนจระเขวิทยายน กรรมการ 
9.  นายชูศักดิ์  แกวไตรรัตน       รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
10. นางสาวนันนกรฐ ทิพยสูงเนิน รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา            กรรมการ 
11  นางศิริจันทร  ไกรพน           รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา            กรรมการ 
12  นายณรงคศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์    ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                            กรรมการ 
13.  นายวิทยา  แฝงดานกลาง     ครูโรงเรียนหนองเรือวทิยา     กรรมการ 
14.  นายวิญู    ผิวรัตน            ครูโรงเรียนชนบทศกึษา     กรรมการ 
15. นางพูลสุข   มหัทธนะโชค  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.25   กรรมการ 
16. นางชรีพร     กุลพันธ         รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
17. นางจารุณ ี เณรสุวรรณ       ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
18. นางเยาวพา  ทองแยม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นายอาทิตย    เกษจันทร     ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวชญานันท  ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 21. นายทะนงศักดิ์  ขันทะกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 22. นายอลงกรณ  กาญจนรุงโรจน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
มีหนาที่ 

1. อํานวยการใหการสนบัสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
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2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร      
3.  จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมทองถิ่นอสีาน 
9.  สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม  สงกองเลขานุการ 

(2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน   ประกอบดวย 

2.1  การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง)  ระดับชั้น  ม.1 – 6       ประกอบดวย 

1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร         ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                      ประธานกรรมการ 
2. นายศุภมิตร  กาเจริญ       ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม                          กรรมการ 
3. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน            ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวอุมารินทร  หงษเหิน  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                 กรรมการและเลขานุการ 

2.2  การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ระดับชัน้   ม.1 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายประมวล  พิมพเสน ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน                       ประธานกรรมการ 
2.  นายฉัตรดนัย  เดชกวินเลิศ    ครูโรงเรียนบานหนองไฮแจงบรูณะ                       กรรมการ 
3.  นายกิตติศักดิ์  มีจินดา   ครูโรงเรียนบานหนองแปน                            กรรมการ 
4.  นางสาวชญานันท  ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

2.3  การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ระดับชั้น   ม.1 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายสุดใจ  กมลตร ี  ครูโรงเรียนสนามบินขอนแกน           ประธานกรรมการ 
2.  นายโกมินทร  คนกลาง      ครูโรงเรียนสนามบินขอนแกน                   กรรมการ 
3.  นายวุฒิไกร  แสงแสน            ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแกน                 กรรมการ 
4.  นางสาวพิลัยพร  เรืองเจริญ     ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา              กรรมการและเลขานุการ 

2.4  การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ระดับชั้น   ม.1 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายสนอง  ผาสุข          ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน          ประธานกรรมการ 
2.  นายปานเพชร  สุขคําแสง      ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน                             กรรมการ 
3.  นายสุนทร  แพงพุทธ     ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน                                กรรมการ  
4.  นายอลงกรณ  กาญจนรุงโรจน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา            กรรมการและเลขานุการ 

2.5  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น   ม.1 – 6  ประกอบดวย 
1.  นายประมวล  พิมพเสน          ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน         ประธานกรรมการ 
2.  นายสนอง  ผาสุก  ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน    กรรมการ 
3.  นายสุนทร  แพงพุทธ     ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน    กรรมการ 
4.  นายปานเพชร  สุขคําแสง      ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน    กรรมการ 
5.  นายสมควร  สีทาพา     ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแกน    กรรมการ 
6.  นางเยาวพา  ทองแยม  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

  7.  นางสาวชญานันท  ทะวิวิญ   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 8.  นายอลงกรณ  กาญจนรุงโรจน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่ 

1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

      1.  นางชรีพร    กุลพันธ    รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา      ประธานกรรมการ 
     2.  นายธนัช     ฐากุลธเนศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม            กรรมการ 
      3.  นายฉลวย  ดําดุลย          ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
          4.  นางสาวอุมารินทร  หงษเหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                     กรรมการ 
      5.  นางสาวจารุณี    เณรสุวรรณ   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา     กรรมการและเลขานุการ  
.          6. นางสาวพิลัยพร  เรืองเจรญิ    ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. รับ Username/Password  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรม 

การกองเลขานุการ 
2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 

         บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
4.  รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขัน 
    เสรจ็สิ้น โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  15  ตุลาคม  2557 
5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการฝาย 
    เลขานุการทราบ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม  2557 
6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
7.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครผููฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรตบิัตร 
8.  สรุปผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
9 . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

(4)  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
1. นายคมเดช  ราชเหนือ       รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม        ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลวรรณ หมขวา   รองผูอํานวยการโรงเรียนเวียงวงกต          กรรมการ 

 3. นายแวง  พลบุร ี  รองผูอํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวจารุณ ีเณรสุวรรณ   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                         กรรมการ 
5. นางสาวอุมารินทร  หงษเหิน  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                         กรรมการ 
6. นางสาวสุภาดา  พันอินทร      ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                              กรรมการ 
7. นางสาวสุพรรษา  เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
8. นางสาวพิลัยพร  เรืองเจรญิ   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                     กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาววารุณี    ศรเสนา        ครูโรงเรียนหนองเรอืวิทยา                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาที่     รับลงทะเบียนคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน ครูและนกัเรียนที่เขารวมแขงขัน 
               กิจกรรมทองถิ่นอสีาน 

 (5)  คณะกรรมการฝายปฏิคม/พยาบาล 

1. นางเบญจลักษณ  ไกรศรีวรรธนะ รองผูอํานวยการโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นางศิริจันทร  ไกรพน            รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา          กรรมการ 
3. นางสาวสุภาดา  พันอินทร        ครูโรงเรียนหนองเรอืวิทยา                              กรรมการ 
4. นางสาววารุณี  ศรเสนา ครูโรงเรยีนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
5. นางสาวสุพรรษา  เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
6.. นางสาวเปรมใจ  ศักดาสิรสิวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. จัดเตรียมอาหารของวางและเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการและตอนรบัแขกผูมเีกียรต ิ
2. จัดเตรียมเวชภัณฑสําหรับนักเรียนที่เจ็บปวย 

 
(6) คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

1. นายสุรวุฒิ   นักปราชญ   รองผูอํานวยการโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2.  นายเชษฐา  วันสุทะ  รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายอาทิตย  เกษจันทร   ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                                  กรรมการ 
3. นางเยาวภา  ทองแยม            ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                                กรรมการ 
4. นางถนอมจิตร  ศิริมัง่มลู         ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาที่ 

1. ประสานคณะกรรมการจัดการแขงขันกจิกรรมทองถิ่นเพือ่ประชาสัมพันธกจิกรรม 
2. ดําเนินรายการประชาสัมพันธการแขงขันกิจกรรมทองถิ่นอีสานจนเสร็จสิ้น 
 
ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป 

ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                             สั่ง   ณ    วันที่   26  กันยายน    พ.ศ.  2557 

                                                              
                                                           (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 
                                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 


