
                                                         
                                     คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
                                                           ที่  413 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2557 
                                          กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
                                                 -------------------------------- 
 ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 
2557 ระหวางวันที่  14 – 15  ตุลาคม  2557  โดยกําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน  6 จุด ไดแก โรงเรียนนคร
ขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนขามแกนนคร  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย และ
โรงเรียน             เทพศิรินทร ขอนแกน นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว                
อยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดวย 

          1. นางกรรณิกา    ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน             ประธานกรรมการ 
2. นายวีรเดช       ซาตา  ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร        รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชัย   ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน         กรรมการ

 4. นายประวิทยกาสา บุญจฑุาสริิกลุ ผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน             กรรมการ 
5. นายสมศักดิ ์   พลเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2            กรรมการ 
6. นายสมพล  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ  กรรมการ 
7. นายอินทร  กิตติกอง  ผูอํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย  กรรมการ

 8. นายบัณฑูร  ชุมแวงวาป ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3  กรรมการ 
9. นายไชยยงค  สื่อเกียรติกอง ผูอํานวยการโรงเรียนปาหวายวิทยายน  กรรมการ 
10. นายวรวุธ  ดาวงษา  รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  กรรมการ 
11.  นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
12.  นายนิรันดร  กระพี้แดง รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร  กรรมการ 
13.  นายทินกร  ทองด ี  รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร  กรรมการ 
14.  นางเบญจมาศ แกววิศิษฐ รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร  กรรมการ       
15.  นายสมเกียรต ิ ศรีโนนชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ  
16.  นายฤทธิรงค ศิริภูม ิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน  กรรมการ 
17. นางหัทกานต นารีวิจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน        กรรมการ 
18. นายศรายุทธ  สุภะโส  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. 25  กรรมการ 
19. นายมาโนช  ฝนฉิม  ครูโรงเรียนพล     กรรมการ 
20. นายปริญญา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
21. นางสาวอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
22.นายอราม  วัฒนานุสิทธิ ์ ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
23.นายสมพงษ  วรรณกิจชัย ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
24. นางสุรัญชนา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
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25.นายอุทัย  แทนแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
26.นายณัฐพงศ  โสสองชั้น       รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน  กรรมการและเลขานุการ 
27.นายชัยขจร  บัวชวย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน         กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
28.นายชูเกียรต ิ  วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแกน         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่      
       1. อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสรมิ การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
  2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
  3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย               
   4. วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
  5. รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
  6. ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
  7. มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
  8. ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          

  9. สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรมสงคณะกรรมการฝายเลขานุการภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 

2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมแอโรบิค (ประเภททีม 15 คน) 

 1. นายฤทธิรงค  ศิริภูม ิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน  ประธานกรรมการ 
 2. นายจักร ี  ปรินทอง ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค             กรรมการ 
 3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุช  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             กรรมการ 
 4. นายอุทัย  แทนแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
 5. นางกมลวรรณ  ซื่อตรง  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการ 
 6. นางอภิญญดา  ภัทรบัวพุฒ ครูโรงเรียนไตรคามวิทยา               กรรมการ 
 7. นางสาวอังคณา อยูบัว  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม              กรรมการ 
 8. นายชัยขจร  บัวชวย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน               กรรมการ 
 9. นายปริวรรต  ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร               กรรมการ 
 10. นายชัยมงคล  บัวชวย  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการ
 11.นายเสกสรร  สีหาโมกข ครูโรงเรียนขามแกนนคร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2.2 กิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชุดที่  1  ระดับ ม.1 - 3  ประกอบดวย 

 1. นางสาวดารุณี  งอสอน  รองผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน       ประธานกรรมการ 
 2. นายชัชวาล  ชาญวิรัตน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
 3.นายพิศิษฐ  ไตรรัตนผดงุผล ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
 4. นายสมชาย  ไวคํา  ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล   กรรมการ 

5. นายชาญชัย  วงษศรี  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษารัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
6.นายเอกชัย  วิวัฒวงตระกลู ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม             กรรมการ 
7. นายธีรวุฒิ  เคนคําภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม            กรรมการ 
8. นายสุรพล  ลอเทียน  ครูโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการ 

 9. นางสาวอมรา  นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
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10. นายสุนันท  เพ็ชรฤาไชย ครูโรงเรียนสหีราชเดโชชัย    กรรมการ 
11. นางชอพุทธรักษา หมายบญุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการและเลขานุการ 

          12. นายแมน  พิมพะสอน ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ชุดที่  2 ระดับ ม.4 - 6  ประกอบดวย 

 1. นางเบญจมาศ  แกววิศิษฐ        รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร ประธานกรรมการ 
 2.นายสมจิตร  เจริญสุข  ครูโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการ
 3. นางยุวด ี  คําตา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการ 
 4. นางสาวทําเนียบ โสแสนนอย ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
 5. นายสรุพล  ลอเทียน  ครูโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการ
 6.นายสุเมท  ราชสุวอ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการ 
 7. นายปราโมทย  สมภักดี  ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม            กรรมการ 
 8. นางสุพิดา  โนพันธ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการ 

9. นายวรวิทย  สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม             กรรมการ 
10. นางสุรัญชนา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ

 11. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
12.นางชนิดา  ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแกนนคร               กรรมการและเลขานุการ 

 13.นายสุชาต ิ  แมนดินแดง ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  

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

3. คณะกรรมการฝายสถานที ่ ประกอบดวย 

 3.1 นางเบญจมาศ แกววิศิษฐ รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร      ประธานกรรมการ 
 3.2 นายสมเพชร   ปอมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.3 นายปริวรรต    ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.4 นายสุรพล  ลอเทียน  ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.5 นายณรงค  ทวมไธสง ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.6นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.7 นายเสกสรรค สีหาโมกข ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.8 นายปริญญา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการ 
 3.9 นายอราม  วัฒนานุสิทธิ ์ ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการ 
 3.10 นายชัยขจร  บัวชวย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการ 

3.11นางชนิดา  ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  

1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงขัน  
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2. จัดทําผงัสถานที่ ที่ใชแขงขัน 
3. จัดทําปายช่ือกจิกรรมที่แขงขัน 
4. จัดสถานทีร่ับรายงานตัวของผูเขาแขงขัน และสถานที่ในการแขงขัน     

4. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 4.1 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี    รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร   ประธานกรรมการ 
 4.2 นายณัฐพงศ           โสสองชั้น    รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 4.3 นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการ  
 4.4 นายสมจิตร  เจริญสุข  ครูโรงเรียนขามแกนนคร              กรรมการ 
 4.5 นางไอรดา  ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  ประชาสัมพันธตลอดระยะเวลาการแขงขัน         

5. คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย 

 5.1  นายอภิรัฐ  จันทรเทพ ครูโรงเรียนนครขอนแกน   ประธานกรรมการ 
 5.2  นายอุทัย  แทนแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 5.3  นางขวัญกมล    พลเยี่ยม  ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 5.4  นางบุหลัน  ถาวิเศษ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 5.5 นายสมภพ  รักษาพงศ ครูโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  1. รับ Username/Password  สําหรับการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการ 

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

บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขัน           

เสร็จสิ้น  โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  15  ตุลาคม  2557 
5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการฝาย

เลขานุการทราบภายในวันที่  16  ตุลาคม  2557 
6. จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
7. จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครูผูฝกสอนสําหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเขาระบบได พรอมทั้งจัดสงมอบ

เกียรติบัตร 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

6. คณะกรรมการฝายการเงิน   ประกอบดวย 

 6.1 นายสมเกียรต ิ ศรีโนนชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน   ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวจาวร ี วงษสละ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน               กรรมการ 
 6.3 นางรัชน ี  ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ควบคุมและจัดทําบญัชีรายรับ  รายจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
       /7. คณะกรรมการฝายประเมินผล......... 
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7. คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 

 7.1 นายปริญญา     สระบัว   ครโูรงเรียนนครขอนแกน              ประธานกรรมการ 
 7.2 นายประสาท   โนพันธุ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                       กรรมการ 
 7.3 นายชาญวิทย มนตร ี  ครูโรงเรียนพล                         กรรมการ 
 7.4 นายสุวิทย  ศรีดาจักร ครูโรงเรียนพล                          กรรมการ 
 7.5 นายชัยขจร    บัวชวย  ครโูรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการและเลขานุการ 
 7.6 นางบุหลัน  ถาวิเศษ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่  

1. จัดทําแบบประเมินผล สรุปผลตลอดการแขงขัน 

2. บันทึกภาพการแขงขัน  

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอย 
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรยีน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่   26   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557 
               

                                       
   (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


