
 
 

 
 
 
 

คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที่    416 ./ 2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2557 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป)  

  -------------------------------- 
  ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2557   
ในระหวางวันที่  14-15ตุลาคม  2557นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม   และบรรลผุลตามวัตถุประสงค 
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน    ดังตอไปนี้ 
 
1.  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) 
(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 
 1. นายเฉลิมพล   นามมนตรี          ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม               ประธานกรรมการ 
 2. นายภูวดล   หมื่นสพีรม         ผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา                รองประธานกรรมการ 
 3.นายสุรเชษฐ   รูปต่ํา        ผูอํานวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม           รองประธานกรรมการ 
 4. นายอิทธิพล   วังคําแหง ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐพฒันาการ                     กรรมการ 
 5. นายทรงศักดิ์   หิรัญเกิด     ผูอํานวยการโรงเรียนทานางแนววิทยายน                         กรรมการ 
 6. นายวุฒิชัย   แสงสุดตา  ผูอํานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร                    กรรมการ                                                        
 7.นายสุธรรม   โพธิ์งาม ผูอํานวยการโรงเรียนสันติพฒันกิจวิทยา                           กรรมการ 
        8.นายสมเกียรติ   หาแกว ผูอํานวยการโรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม                      กรรมการ 
 9. นางรมณียา ภูชัยภูมิ     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.25            กรรมการ  
 10.นายพิมาน   โทวิรัตน         รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 11.นายเชษรัตน   นอยส ี รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 12. นายสัมฤทธิ์   พรสุวรรณ          รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 13. นายเกษมรัตน   ขุนทิพยทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนทานางแนววิทยายน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 14. นายสมจิตร ภูมิไพบูลย         รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        15. นายสันติ   คุวาจารย           รองผูอํานวยการโรงเรยีนโนนศิลาวิทยาคม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        16. วาที่รอยเอกทิณกรณ ภูโทถ้ํา รองผูอํานวยการโรงเรียนโนนศลิาวิทยาคม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 17.นางวนิดา   คณะวาป ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 18.นางสาวกุสมุา   ผิวขาว   เจาหนาที่ธุรการโรงเรยีนแวงใหญวิทยาคม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     
มีหนาที่1. อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามทีเ่ห็นสมควร 
 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 

4. วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5. รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  แตละกจิกรรม 
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6. ประกาศผลการแขงขัน  ณ  จุดแขงขัน 
7.มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ   
8. ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ  ( นาฏศิลป) 
9. สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกิจกรรม  สงคณะกรรมการฝายเลขานุการ 

(2)  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน ประกอบดวย 

2.1  กิจกรรมการแขงขันรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  และ  ม.4 – ม.6 

1.นายสุรเชษฐ   รูปต่ํา ผูอํานวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2.นายสันติ   คุวาจารย   รองผูอํานวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3.นางจันทรศรี   สวางภพ    ครูโรงเรียนบานไผ                            กรรมการ 
4.นางวรลกัษณ    ฟองจามร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพฒันาการขอนแกน                 กรรมการ 
5.นางพัฒนาพร   ศรีโปฏก ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                  กรรมการ 
6.นางเพ็ญประภา   วงษชมพู ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม                                 กรรมการ 
7.นายศรีสุวงษ   บัวผัน                ครูโรงเรียนโคกสพีิทยาสรรพ                                   กรรมการ 
8.นายภักดี   วิชาราช ครูโรงเรียนราขประชานุเคราะห 50                      กรรมการ 
9.นางสาวชลดา   สาโคตรวัน ครูโรงเรียนอมตวิทยา         กรรมการ 
10.นายเฉลิมชัย   พันธุรักษ          ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม                           กรรมการ 
11.นางสาวมิ่งขวัญ สายเมอืง ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม                                กรรมการ 

          12. นางสุพัตรา ลันนันท ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร                              กรรมการ 
13.นางชลิตา   พรสุวรรณ  ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                            กรรมการ 
14.นางสาวจันทรเพ็ญ  ใจเอื้อ ครูโรงเรียนซํายางวิทยายน                            กรรมการ 

          15.นายวิชัย   บุญรอด       ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม                 กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2  กิจกรรมการแขงขันระบํามาตรฐาน ระดับชั้น   ม.1 – ม.3  และ  ม.4 – ม.6 

1.นายภูวดล   หมื่นสพีรม          ผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา                 ประธานกรรมการ 
2.นายสัมฤทธิ์   พรสุวรรณ  รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา        รองประธานกรรมการ 
3.นางนภธร อัครธรสกุล    ครูโรงเรียนขามแกนนคร                    กรรมการ 
4.วาที่รอยตรสีุธิดา   ทองยา          ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                                      กรรมการ 
5.นางสาวอารียา    บุตรทา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                             กรรมการ 
6.นายวิทยา   แฝงดานกลาง        ครูโรงเรียนหนองเรอืวิทยา                                      กรรมการ 
7.นายวีรชัย   ผาสุข ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)               กรรมการ 
8.นายธนิต  หาวหาญ              ครูโรงเรียนอมตวิทยา                   กรรมการ 
9.นางเอื้อมเดือน   ถิ่นปญจา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                      กรรมการ            
10. นางสาววาสนา นนตา           ครูโรงเรียนบานไผ                             กรรมการ 
11. นางนิตยา   อินบรรเลง            ครูโรงเรียนเปอยนอยศึกษา                            กรรมการ            
12. นายวีระชัย   ผาสุก ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  2 (สมาน สุเมโธ)            กรรมการ            
13.นางสาวจันทรเพ็ญ  ใจเอื้อ ครูโรงเรียนซํายางวิทยายน                    กรรมการและเลขานุการ 

 

2.3  กิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยอนรุักษ  ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  และ  ม.4 – ม.6 
1.นายทรงศักดิ์        หิรัญเกิด  ผูอํานวยการโรงเรียนทานางแนววิทยายน        ประธานกรรมการ 
2.นายเกษมรัตน      ขุนทิพยทอง          รองผูอํานวยการโรงเรียนทานางแนววิทยายน รองประธานกรรมการ 
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3.นางฉวีวรรณ พลธรรม ครูโรงเรียน ศรีกระนวนวิทยาคม                              กรรมการ 
4.นางอัจฉรา   แทนแกว         ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม                                     กรรมการ 
5.นางเกศแกว     บุตรโส          ครูโรงเรียนสหีราชเดโชชัย                                         กรรมการ 
6.นางอัญชุลกีร  ขันติวีรวฒัน     ครูโรงเรียนพระธาตุขามแกนพทิยาลัย                           กรรมการ 
7.นางสาววนิดา   เทพาลุน       ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม                                    กรรมการ 
8.นางชนิภากานต    หวังมวนกลาง ครูโรงเรียนชนบทศึกษา                                     กรรมการ 
9.นางพุทธรักษา   พิมพพันธุ         ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                                          กรรมการ 
10.นายนรินทร   สมบรูณ           ครูโรงเรียนนครขอนแกน                   กรรมการ 
11.นางธัญญาภรณ   อนุชน ครูโรงเรียนมหาไถบานนอยสามเหลี่ยม                           กรรมการ 
12.นางสุปรีดา   ประภาการ ครูโรงเรียนพล                   กรรมการ 
13.นางสาวปยฉัตร   ดวงจําปา     ครูอัตราจางโรงเรียนทานางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการ 

 

2.4  กิจกรรมการแขงขันนาฎศิลปไทยสรางสรรค ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  และ  ม.4 – ม.6 

1.นายเฉลิมพล   นามมนตร ี ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
2.นายพิมาน   โทวิรัตน     รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
 3.นางดวงรัตน   ดียา             ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                            กรรมการ 
 4.นางนิตยา วรรณไชย ครูโรงเรียนคําแคนวิทยาคม                                     กรรมการ 
 5.นางสาวเครือวรรณ เชื้อหมอดู     ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                                            กรรมการ 
6.นางสาวเบญจมาศ  อามาตยมนตร ี ครูโรงเรียนอุบลรัตนวิทยาคม                                      กรรมการ 
 7. นางสาวเมยวด ี บัวใหญรกัษา     ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                                     กรรมการ 
 8. นายกฤษณะ   ปานะศรี          ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา                             กรรมการ 
 9.นางสาวมนัสนันท  ชํานิงาน ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา                                       กรรมการ 
10.นางสาวิตร ี พรมศรีแกว ครูโรงเรียนอมตะวิทยา                                             กรรมการ 
11.นางสาวอุไรวรรณ  ทองโปรย ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา                                             กรรมการ 
12.นางสาววนิดา   เทพาลุน ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม                                     กรรมการ 
12.นายเชษรัตน   นอยสี           รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

2.5  กิจกรรมการแขงขันการแสดงตลก  ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  และ  ม.4 – ม.6 

1.นายสุธรรม   โพธิ์งาม  ผูอํานวยการโรงเรียนสันติพฒันกิจวิทยา              ประธานกรรมการ 
2.นายสมเกียรติ   หาแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
3.นายวิศนุกุล   สุวรรณวงษ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                              กรรมการ 
4.นางสาวพรรณเพญ็ศิริ ไชยจํานงค     ครูโรงเรียนพิศาลปณุณวิทยา                กรรมการ 
5.นางสาวปยฉัตร   ดวงจําปา ครูโรงเรียนทานางแนววิทยายน               กรรมการ 
6.นางสาวจันทรเพ็ญ ใจเอื้อ        ครูโรงเรียนซํายางวิทยายน                          กรรมการ                                 
7.นายณัฐพงษ   สุวรรณโสภา ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                กรรมการ 
8.นางสาวกาญจนาพา  ดอนประถม   ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                          กรรมการ 
9.นางนฤมล  พรมบุตร         ครูโรงเรียนหนองโนประชาสรรค      กรรมการ 

         10.นายจิระศักดิ์   ธรรมโรจน       ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา               กรรมการและเลขานุการ 

2.6  กิจกรรมการแขงขันมายากล  ระดบัชั้น  ม.1-6 

1.นายวุฒิชัย   แสงสุดตา        ผูอํานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร     ประธานกรรมการ 
2.นายอิทธิพล   วังคําแหง ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐพฒันาการ รองประธานกรรมการ 
3.นางสุปรีดา   ประภาการ ครูโรงเรียนพล         กรรมการ 
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4.นางมยุร ี ชาติอุดมพันธ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                    กรรมการ 
5.นายชุมพล   มณีแสน ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม                กรรมการ 
6. นายมิตรศิลป   แกวมาตย ครูโรงเรียนบึงไทรวิทยาคม                   กรรมการ 
7.นางอพชนี   เย็นสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา    กรรมการ 
8.นางสาวภัทรวดี   ศรีรุงเรือง         ครูโรงเรียนนาจานศึกษา           กรรมการ 
9.นางชลิตตา พรสุวรรณ ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา         กรรมการ 
10.นางพุทธรักษา   พิมพันธุ ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา         กรรมการ 
11.นายมิตรศิลป   แกวมาตร ครูโรงเรียนบึงไทรวิทยาคม    กรรมการ 
12.นายชุมพล   มณีแสน ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม    กรรมการ 
13.นายเชิดชัย   ดีสุข ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   
          1.นางวนิดา   คณะวาป ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
          2.นางสาวเบญจมาศ  เอกวุธ ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม    กรรมการ 
          3.นางสาวดวงพร   มีนา ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม    กรรมการ 
          4.นายสมบูรณ   เพียยุระ ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม    กรรมการ 
          5.นางสาวชญาภา  ราษฏรเจริญ ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม    กรรมการ 
          6.นางสาวกสุุมา   ผิวขาว เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่   
 1.รับ  Username/Password  สําหรับการลงทะเบียนนกัเรียนเขาแขงขัน/ครผููฝกสอนกับคณะกรรมการ 
   ฝายเลขานุการ 
 2.ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ  ตามวัน  เวลา  ที่กําหนด 
 3.จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน/เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง 
    บัตรประจําตัวกรรมการ  ฯลฯ  พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
 4.รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ  และบันทกึผลคะแนนสูระบบทันทหีลงัจากแขงขันเสรจ็สิ้น 
   โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2557 

5.สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน  เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการเลขานุการทราบ     
  ภายในวันที่  16  ตุลาคม  2557     

 6.จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกจิกรรม 
 7.จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน  ครูผูฝกสอนสําหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเขาระบบได  พรอมทั้งจัดสงมอบ 
             เกียรติบัตร 
 8.สรปุผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
 9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

( 4 )  คณะกรรมการฝายปฏิคมและพยาบาล 

        1.นางสุภาพร   โคตรมณ ี ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
        2.นางสาวพีรดา   เนื่องอาชา ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม    กรรมการ 
        3.นางสาวสุกัญญา   ภูครองนาค ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม       กรรมการ 
        4.นางเสาวลักษณ   สาระมณ ี ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่   
 1.ประสานงานสถานที่  ในการแขงขัน  เพื่อขอรบัเครือ่งดื่ม  อาหาร  สําหรับคณะกรรมการ  และแขกผูมเีกียรต ิ
 2.จัดเตรียมชุดยา  ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน  กรณีที่มผีูปวยอาการเล็กนอย 
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3.ประสานงานกบัคณะกรรมการดําเนินงานในกรณีตางๆ 
 

( 5 )  คณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ / พิธีกร 

        1.นายสมจิตร   ภูมิไพบูลย  รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา  ประธานกรรมการ 
        2.นายธานินทร   เลิศพันธ  ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม      กรรมการ 
        3.นายประหยัด   คํานอย  ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่  
 ประสานคณะกรรมการจัดการแขงขันกจิกรรมศิลปะ  (นาฏศิลป) เพือ่ประชาสัมพันธกิจกรรมการแขงขัน 
  
 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    

สั่ง   ณ    วันที่  26   กันยายน   พ.ศ.  2557 
 

       
                                                             (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


