คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ ๓๘๗ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(กิจกรรมกำรศึกษำพิเศษ) โรงเรียนเรียนรวม
-------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะดำเนินกำรประกวดแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ กิจกรรมกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระหว่ำงวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
ดอนตำลวิทยำ โรงเรียนชุมชนดอนตำล โรงเรียนบ้ำนนำสะเม็ง และโรงเรียนบ้ำนนำสะโน อำเภอดอนตำล จังหวัด
มุกดำหำร เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขันในระดับภูมิภำค ในงำน “มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระหว่ำงวันที่ _๘ - ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรตัดสิน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นำยทวี ซำมงค์
นำยภักดี สมคะเนย์
นำยจิรวัฒน์ ผิวงำม
นำยปิโย ลุสุข
นำยจิตติพงษ์ มัธยม
นำยอุดม ส่วยโสภำ
นำยพีระพงษ์ เผ่ำภูไทย
คณะครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
คณะครูโรงเรียนบ้ำนนำสะเม็ง
คณะครูโรงเรียนบ้ำนนำสะโน
นำงทวิกำ บำรุงสวัสดิ์
นำงรัตติยำ ศรีนำม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนดอนตำล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดอนตำลวิทยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำสะเม็ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำสะโน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำทำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง

ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร
ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ วำงแผนกำรดำเนินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ประชุมชี้แจง
ให้คำปรึกษำ แนะนำคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ประสำนงำน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรแข่งขัน กำกับ ดูแลกำร
ดำเนินกำรแข่งขัน อำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรดำเนินงำนให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

-๒–
๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ดังนี้
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน (บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทาง
สติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก) ป.๑ - ๖ และ ม.๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑. นำยธีระพล พันธุพำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำดีโคกสวำท ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจันทรพร พลอยพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนโพนทรำย
กรรมกำร
๓. นำงบุญธัญกร พันทะปิว
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
กรรมกำร
๔. นำงสำวศิริรักษ์ แสงกล้ำชนะชัย ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง
กรรมกำร
๕. นำงสำวนิศรำ แสงทอง
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ (บกพร่องทางการมองเห็น
บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยจิตติพงษ์ มัธยม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำทำม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุกัญญำ ขำมธำตุ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำร
๓. นำงมยุรี บับพำน
ครูโรงเรียนแก้งนำบอนพิทยำสรรพ์
กรรมกำร
๔. นำงสำวมะลำวัลย์ สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จำมฯ
กรรมกำร
๕. นำงสำววัชรำภรณ์ ศรีลำศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๔ - ๖
และ ม.๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑. นำยประศักดิ์ จิตอำมำตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเกรียงวัลย์ แสนโคตร
ครูโรงเรียนมุกดำลัย
กรรมกำร
๓. นำงเกษแก้ว ใสเย็น
ครูโรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิณทิพำ จันรอง
ครูโรงเรียนบ้ำนดงมอน
กรรมกำร
๕. นำงหยำดทิพย์ ซีซอง
ครูโรงเรียนบ้ำนนำอุดม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ป.๑ - ๖
(บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้) ประกอบด้วย
๑. นำยพีระพงษ์ เผ่ำภูไท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกัญญำณัฐ ดุษฎีวัฒนธรรม
ครูโรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น
กรรมกำร
๓. นำงเพชรมณี อุ่นจันทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนเปียด
กรรมกำร
๔. นำงสำววรำงรัตน์ คนไว
ครูโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำร
๕. นำงชุติมำ ช่อวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทาอาหาร (บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยจิรวัฒน์ ผิวงำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำสะเม็ง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพูนศิริ บุษดี
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
กรรมกำร
๓. นำงสุลักขณำ โกศัลวิตร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแอก
กรรมกำร
๔. นำงธรรมพร ศรีมุกดำ
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
กรรมกำร
๕. นำงสำวรัชตินันท์ รัตนศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๓๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยบรรลือ มิระสิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุพัตรำ กิตติยศธำดำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่
กรรมกำร
๓. นำงวรรดี มีก่ำ
ครูโรงเรียนร่มเกล้ำ
กรรมกำร
๔. นำงบัวบำน ภูดวงจิตต์
ครูโรงเรียนบ้ำนแก้งนำง
กรรมกำร
๕. นำงบัวผัน อำจวิชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
(บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้) ป. ๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยประกำศ สว่ำงวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพิชยำ ถำบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
กรรมกำร
๓. นำงไพรินทร์ สุพรรณโมกข์
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
กรรมกำร
๔. นำงสำวจริยำ เสนำวัน
พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวมโรงเรียนชุมชนดอนตำล กรรมกำร
๕. นำงวันเพ็ญ ทำสีภู
ครูโรงเรียนบ้ำนนำดีโคกสวำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
(บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางการเรียนรู้) ป. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยอุดม ส่วยโสภำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวยุพิน โยธำโทน
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑
กรรมกำร
๓. นำงวลีรัตน์ วงศ์ศรีชำ
ครูโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิกุลดวง พำนิชดี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย
กรรมกำร
๕. นำงวิสำขำ เรืองหิรัญ
ครูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด
(บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยทักษิณ คนซื่อ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจินตนำ ไวยะวัน
ครูโรงเรียนบ้ำนโคก ๒
กรรมกำร
๓. นำงมรกต แสงนำโก
ครูโรงเรียนบ้ำนเปียด
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐชยำ โพธิ์พิทูรย์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคอง
กรรมกำร
๕. นำงสุพรรณี ศรีวงศ์
ครูโรงเรียนสยำมกลกำร ๔
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
(บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้) ป. ๑ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑. นำยศรีเนือง ใสลำเพำะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจิตติมำ อินทะปัญญำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
กรรมกำร
๓. ว่ำที่ ร.ต.กิตติพงศ์ โชติสนธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนส้มป่อย "รอดนุกูล"
กรรมกำร
๔. นำยธนกฤต ศรีชมภู
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำร
๕. นำยทรงยศ สำธุชำติ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๔–
๒.๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยวชิระ แสงบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธวัชชัย นิลโสม
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง ๒
กรรมกำร
๓. นำงสุมำส เบญมำตย์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำร
๔. นำงภัทรธิดำ อินพรมมำ
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำร
๕. นำยประพจน์ ยืนยั่ง
ครูโรงเรียนห้วยตำเปอะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
(บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยสมบูรณ์ ไชยสัจ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชะโนด ๒ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสมจิตร อำษำศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนบะ
กรรมกำร
๓. นำงทองใส ศรีประทุมภรณ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำดีโคกสวำท
กรรมกำร
๔. นำยเปลื้อง เชื้อเมืองแสน
ครูโรงเรียนบ้ำนเปียด
กรรมกำร
๕. นำงนันทนำ ดงขำว
ครูโรงเรียนบ้ำนดง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำงสำววริยำ อรรคนิตย์
รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูวง ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอภิเชษฐ สุวรรณโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
กรรมกำร
๓. นำงถำวร ห้วยทรำย
ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำยกฤษณะ ศรีสว่ำง
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำร
๕. นำงสำวปัญญำพร ธิพรพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น
บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก) ป. ๑ - ๖ และ ม.๑ - ๓
ประกอบด้วย
๑. นำยอำทิตย์ ทองรอบ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยศุภวุฒิ บุทธิจักร
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
กรรมกำร
๓. นำงขันตรี บำดตำสำว
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำบ่อดง
กรรมกำร
๔. นำยภูวดล ชำธิรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำร
๕. นำงนริสรำ ขวำของ
ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ป. ๑ - ๖ ประกอบด้วย
๑. นำยเพ็ญสมัย แก้วตำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจอมมณีใต้
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสิรินำฏ ศรีมณีพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตะแบง ๑
กรรมกำร
๓. นำงจันทร์สุดำ วังคะฮำต
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำไคร้
กรรมกำร
๔. นำงวลีรัตน์ วงศ์ศรีชำ
ครูโรงเรียนบ้ำนบำก ๒
กรรมกำร
๕. นำงสำวศศินันท์ บุทธิจักร
ครูโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๕–
มีหน้าที่
วำงแผน ควบคุม กำกับกำรแข่งขัน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ ดำเนินกำรตัดสิน
กำรประกวดแข่งขันตำมตำรำงกำรแข่ขัน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแข่งขัน ด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม
โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ สรุปรำยงำนผลกำรแข่งขัน ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลที่รำยงำน และนำส่งรำยงำนผลกำรแข่งขัน และแฟ้มเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำรรับ
รำยงำนผล เมื่อดำเนินกำรแข่งขันเสร็จแต่ละกิจกรรมในวันที่ทำกำรแข่งขัน ณ ศูนย์อำเซียนอำเภอดอนตำล จังหวัด
มุกดำหำร
ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย ร่วมปรึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำน ตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลำคม

พ.ศ. 2561

(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

