
 

 
 

คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที่  482  / 2556 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2555 
  กลุมกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

---------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  รวมกับศูนยพฒันากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรม
พัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2556   ในระหวาง
วันที่  29 - 30   ตุลาคม   2556  โดยกําหนดจัดงาน 5 จุด ไดแก    โรงเรียนนครขอนแกน    โรงเรียนกัลยาณวัตร                      
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  และโรงเรียนขามแกนนคร  น้ัน 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม   และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว
อยางมีประสิทธิภาพ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขันกลุมกจิกรรมพฒันาผูเรียน ณ โรงเรียนขามแกนนคร    
ดังตอไปนี ้

(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

 1.  นายวีระเดช   ซาตา ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                        ประธานกรรมการ 
      2.  นายมนพ สกลศลิปศริ ิ     ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา           รองประธานกรรมการ 
      3.  วาที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสรมิ            รองประธานกรรมการ 
      4.  นายนิรันดร กระพี้แดง  รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                              กรรมการ 
      5.  นายสมพร นิยมศาสตร  รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                              กรรมการ 

       6.   นายทินกร         ทองด ี  รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                              กรรมการ 

       7.   นางญาณิศา เครือวรรณ  ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 

      8.  นางรพิธร           เสนาไชย  ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
      9.  นางพาสุข   เลิศพรประสพโชค    ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
      10. นางสาววิไล    ทองแทงไทย  ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
 11. นายบุญเกิด       ศิริวรรณ     ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
      12. นางสาวสุทธิรัตน แขรัมย  ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
      13. นางเบญจา ทองภ ู  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.25                              กรรมการ 
      14. นายสัญญา พันธไชย  รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการและเลขานุการ 
      15. นางวิไลลักษณ ชูสกุล                กรรมการเลขานุการศูนยกิจกรรมพฒันาผูเรียน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  
 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย  
 4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
 5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
 6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
 7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
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 8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียน 
 9.  สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม  สงกองเลขานกุารภายในวันที่ 3  พฤศจิกายน 2556 
       
 (2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน     ประกอบดวย 

      2.1  กิจกรรมการจัดคายพักแรม 

                 1. นายภัทรพงษ   เจริญสมบัต ิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                         ประธานกรรมการ 
                 2. นายอวตาร บริบรูณวัฒน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม              รองประธานกรรมการ 
            3. นางศุภสิริ ศิริจันทรพันธุ ครูโรงเรียนอุบลรัตนวิทยาคม                               กรรมการ 
                 4. นายวิทยาภรณ ลาภไธสง ครูโรงเรียนพล                                                กรรมการ 
                 5. นางสาววิไล ทองแทงไทย ครูโรงเรียนขามแกนนคร                 กรรมการและเลขานุการ 

      2.2 กิจกรรมการสรางอุปกรณและใหบริการ 

 1. นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแกนนคร      ประธานกรรมการ 
           2. นายเสถียร เหลาประเสรฐิ ครูโรงเรียนบานไผ                               รองประธานกรรมการ 
 3. นายวิทยา เดิมสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                         กรรมการ 
 4. นายพัสกร คําโคตร ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม                                กรรมการ 
 5. วาที่ พ.ต.ชัยสําราญ  พิมณาคุณ รอง ผอ.โรงเรียนเวียงวงกต       กรรมการและเลขานุการ 

      2.3 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

 1. นางวิไลลักษณ ชูสกุล                 ครูโรงเรียนขามแกนนคร                        ประธานกรรมการ 
 2. นางวัชรียา แจมใส ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                รองประธานกรรมการ 

 3. นายอาคม เชิดจอหอ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                                    กรรมการ 
 4. นางพิสมัย             ทินเต ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2                            กรรมการ 
 5. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2           กรรมการและเลขานุการ 

     2.4 กิจกรรมสภานักเรียน 

 1. นางเสาวลกัษณ จุมพลพงษ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน              ประธานกรรมการ 
 2. นางเครือวัลย พนมหริัญ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสุจิณ มณีพราย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                        กรรมการ 
 4. นางสุคนธ โชติชัยสถิตย ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                        กรรมการ 
 5. นางพาสุข   เลิศพรประสพโชค ครูโรงเรียนขามแกนนคร                 กรรมการและเลขานุการ 

 

     2.5 กิจกรรมการแขงขันครอสเวิรดเกม 

      1. นายอุดม คําสะอาด ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน              ประธานกรรมการ 
      2. นายวรเทพ หาจันดา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                    รองประธานกรรมการ 

                3. นางนิศารัตน เหลาคํา ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                        กรรมการ 
                4. นางสุชาดา ยอดสุรางค ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา                        กรรมการ 
                5. นายพงษเทพ ตรีเดช ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(ศึกษาศาสตร)  กรรมการ 
                6. นางเกสร หาจันดา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการ 
                7. นายประดิษฐ กดนอก ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการ 
     /8.  นางกนกพิชญ  อนุพันธ....... 
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                8. นางกนกพิชญ อนุพันธ ครูโรงเรียนขามแกนนคร        กรรมการ 

     10. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร ครูโรงเรียนขามแกนนคร                 กรรมการและเลขานุการ 

    2.6 กิจกรรมการแขงขันคําคมเกม 

   1. นางกุลวดี บงแกว ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน             ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวเพียรจิต ปญญาวจ ี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร          รองประธานกรรมการ 
   3.  นางสุทธานนท พรมทอง ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา     กรรมการ 
   4.  นางสาวทวีพร เสนามนตร ี ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                                     กรรมการ 
   5.  นายอรณพ คําแสน ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม     กรรมการ 
   6.  นางสุดา หมื่นแกว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ขอนแกน   กรรมการ 
   7.  นายวีระยุทธ ศิลาศร ี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการ 
   8.  นางวนิดา ปญญาม ี ครูโรงเรียนขามแกนนคร      กรรมการ 
   9.  นางกรุงศร ี เหมพลชม ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการและเลขานุการ 

    2.7 กิจกรรมการแขงขันเอแมทเกม 

 1. นายบุญเกิด ศิริวรรณ ครูโรงเรียนขามแกนนคร         ประธานกรรมการ 
 2. นางมนธิรา สุดา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                    รองประธานกรรมการ 

 3. นางดวงจันทร มาคํา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                กรรมการ 
 4. นายสมบรูณ ระวิวรรณ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 5. นายอุเทน นันสมบัต ิ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      กรรมการ 
 6. นายประจกัษ ศรีภูธร ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม     กรรมการ 
 7. นายเสกสรร จันสนิท ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการ 
 8. นางสาวจันทนา ฉายอรุณ ครูโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม     กรรมการ 
 9. นายธนพล วิสุทธิดารา มหาวิทยาลัยขอนแกน            กรรมการและเลขานุการ 

    2.8 กิจกรรมการแขงขันซูโดกุเกม 

 1. นางสาวภาวดี แสงศร ครูโรงเรียนขามแกนนคร      ประธานกรรมการ 
 2. นางมยุรา ศรีทานันท ครูโรงเรียนขามแกนนคร           รองประธานกรรมการ 
 3. นางอารยา นารคร ครูโรงเรียนขามแกนนคร                กรรมการ 
 4. นางมลิวัลย ราชวงษ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                         กรรมการ 
 5. นางสาวอุไรพร ชํานาญกุล ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม      กรรมการ 
 6. นายเชาวลิต สมบัตทิอง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา      กรรมการ 
 7. นางสุวาร ี โสภาชัย ครูโรงเรียนบานไผ       กรรมการ 
 8. นางอรวรรณ ตรีนอก ครูโรงเรียนบานไผ       กรรมการ 
 9. นางศิริรัตน อินอิ่ม ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน         กรรมการ 
 10. นางนันนภัส สอนสุดตา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการ 
 11. นางนงครัก ไทธาน ี ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการและเลขานุการ 
 

    2.9 กิจกรรมการประกวดหนังสือเลมเล็ก 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

 1. นางอัมภาภรณ มังคะตา ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา              ประธานกรรมการ 
       /2. นายสุธีพรรณ  ชาลีดี...... 
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 2. นายสุธีพรรณ ชาลีดี ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                       รองประธานกรรมการ 
 3. นายศิวะ               มโนขันธ ครูโรงเรียนบานไผ                                    กรรมการ 
 4. นางวัชรีย เหลืองกระโทก ครูโรงเรียนนครขอนแกน                         กรรมการ 
 5. นางญาณิศา เครือวรรณ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                 กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

 1. นางสาวสุดาวัลย ซื่อตรง ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                         ประธานกรรมการ 
 2. นางสุจิตรา สวางโรจน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวณิชากร อุนทะวงษ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                กรรมการ 
 4. นายพิเชษฐ ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                   กรรมการ 
 5. นางจิราภรณ ปยะสงิห ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                 กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  

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

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 

 3.1. นางพาสุข            เลิศพรประสบโชค ครูโรงเรียนขามแกนนคร               ประธานกรรมการ 
 3.2. นางสาวจุไรรัตน   จุฑากฤษฎา. ครูโรงเรียนขามแกนนคร                      รองประธานกรรมการ 
 3.3. นางเยาวรักษ         ระรื่นรมย ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 3.4. นางสาวพรพสิุทธิ์     นารอง ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
  3.5. นางสาวสุรภสัสรา    โสใหญ ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  
                    1.  รับ Username/Password  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครูผูฝกสอนกบัคณะกรรมการ 

     กองเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทกึผลคะแนนสูระบบทันทหีลงัการแขงขัน 
     เสร็จสิ้น  โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 

 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ 
     ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 

 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
           8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
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 (4)  คณะกรรมการฝายปฏิคมพยาบาลและประชาสมัพันธ   ประกอบดวย 

 1. นางสาวจุรรีัตน จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแกนนคร               ประธานกรรมการ 
 2. นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน ครูโรงเรียนขามแกนนคร          รองประธานกรรมการ 
 3. นางทองเตมิ             ศิริสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 4. นางชนิดา   ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 5. นางตองตา   ไชยเสอื ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 6. นางสาวสุทธิรัตน   แขรัมย ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่    

  1.  จัดบุคลากรใหการตอนรบัผูรวมงาน  และจัดเตรียมเครื่องดื่มรบัรอบแขกผูมารวมงาน 
   2.  จัดหาน้ําด่ืมสําหรบันักเรียน  จัดเตรียมอาหารวาง  อาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการตัดสิน 

 3.  จัดเตรียมเวชภัณฑสําหรบันักเรียนทีเ่จบ็ปวย 
4.  วางแผน  กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ 

     5.  ประชาสัมพันธการแขงขัน  ทุกกจิกรรม ตลอดงาน 
  6.  อํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

(5)  คณะกรรมการฝายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ  ประกอบดวย 

 1. นายสมเพชร   ปอมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแกนนคร               ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร กระพี้แดง ครูโรงเรียนขามแกนนคร           รองประธานกรรมการ 
 3. นายพัฒนพงษ ศรีวะรมย ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 4. นานยมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                         กรรมการ 
 5. นักการภารโรงโรงเรียนขามแกนนครที่ไดรบัมอบหมาย                          กรรมการ 
 6. นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ 

1. จัดเตรียมสถานที่และปายกิจกรรมในการประกวดแขงขันใหเหมาะสมแตละกจิกรรม 
2. จัดเตรียมเครื่องเสียงในการประกวดแขงขัน 
3. บันทึกภาพ การแขงขัน ทุกกิจกรรม 

 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
         สั่ง   ณ    วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.  2555 
 

                                                                        
                                                                         (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 


