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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๕ /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำระนำฏศิลป์)
--------------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 ตุลำคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรแสดงและทักษะ
ด้ำนวิชำชีพ ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำ ครู และผลงำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ( กิจกรรมนำฏศิลป์ ) และเข้ำประชุมเพื่อเตรียมกำรดำเนินกำรแข่งขัน
ในวันที่ 6 ตุลำคม 2561 เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายณรงค์ โล่ห์คา
รอง ผอ. สพป. มุกดาหาร
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญทอม สุพรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อ “บ้านค้อวิทยาคาร”กรรมการ
๓. นางรัตนภรณ์ คนหาญ
ผอ.โรงเรียนบ้านนาเที่ยงฯ
กรรมการ
๔. นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงฯ กรรมการ
๕. นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคอง
กรรมการ
๖. นายทองสม สมลับ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหินกอง
กรรมการ
๗. นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนประชุมชีแจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประสานงาน จัดหาสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขัน กากับดูแล อานวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาในการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนาฎศิลป์
1. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันรำวงมำตรฐำน ป.1 – 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยบุญทอม สุพรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อ “บ้ำนค้อวิทยำคำร”ประธำนกรรมกำร
2. นำงนงลักษณ์ สูตรสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเอี่ยน
กรรมกำร
3. นำงสำวศรีบังอร ผ่องแผ่ว ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
กรรมกำร
4. นำงรัตนำ เสียงล้ำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
กรรมกำร
๕. นำงสุทธิ แสนนมวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
กรรมกำร
6. นำยปิยวัฒน์ จันทพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
7. นำงสำวอัญวีฌ์ อิธิรัตน์
ครูโรงเรียนบ้ำนคำผึ้ง
กรรมกำร
8. นำงจิตรำ สุขขำ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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2. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันระบำมำตรฐำน ป.1 - 6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำงรัตนภรณ์ คนหำญ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวอำริด แข็งแรง
ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพที่ 3
กรรมกำร
3. นำงศศิธร แน่นอุดร
ครูโรงเรียนชุมชนโพนทรำย
กรรมกำร
4. นำงสำวอัญวีณ์ อินธิรัตน์
ครูโรงเรียนบ้ำนคำผึ้ง
กรรมกำร
5. นำยปิยะวัฒน์ จันทพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
6. นำงทองไสย ท้ำวบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนดงเย็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันนำฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 -6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำงภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเอี่ยนดงฯ ประธำนกรรมกำร
2. นำงนำตยำ กลำงประพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
กรรมกำร
3. นำงสุพินนพักตร์ ขุนทวี
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำร
4. นำงพรศิริ ศรีอระพิมพ์
ครูโรงเรียนบ้ำนไร่
กรรมกำร
5. นำงสำวจีรณำ แดนประโคม ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนคำสร้อย
กรรมกำร
6. นำงจงกลรักษ์ อำจหำญ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงทรำยน้อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ป.1-6 และ ม.1 – 3 ประกอบด้วย
1. นำยสมศักดิ์ ศรีมำชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคอง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิริกำญจนำรัตน์ พละศึก ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
3. นำงปวีณำ ใจทัด
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ
กรรมกำร
4. นำงไมตรี ปังอุทำ
ครูโรงเรียนบ้ำนชะโนด 2
กรรมกำร
5. นำงสำวจำรุนันท์ เชื้อดวงผุย ครูโรงเรียนบ้ำนดงหลวง
กรรมกำร
6. นำงปรำณี ปัททุม
ครูโรงเรียนโนนสะอำดรำษฎร์บำรุง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม แข่งขันกำรแสดงตลก และ แข่งขันมำยำกล ป.1 - ม. 3 ประกอบด้วย
1. นำยทองสม สมลับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหินกอง
ประธำนกรรมกำร
2.นำยชันชิต คำมุงคุณ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
3.นำงสวพร คนไว
ครูโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
กรรมกำร
4.นำงอุษณี พรมดี
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
5.นำงนัยนำ ร่วมบุญ
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
กรรมกำร
6.นำยดุษฏี สมสวย
ครูโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรแข่งขัน โดยศึกษำระเบียบ วิธีและเกณฑ์กำรแข่งขันให้ระเบียบรอบคอบ วำงแผน
ควบคุม กำกับกำรแข่งขัน เตรีย มวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน ร่วมปรึกษำหำรือกำรออกข้อสอบ จัดทำแบบ
เกณฑ์กำรให้คะแนน ตัดสินกำรแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแข่งขันอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส สรุปรำยงำนผลกำรแข่งขัน โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิริยะ อุตสำหะ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ให้ คณะกรรมกำรทุกฝ่ ำยร่ วมปรึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้ดำเนินกำรแก้ ไขปัญหำและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำร
อำนวยกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นายมารุต อุปนิสากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

