
                                                                  
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                                            ที่  469 /  2556 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา  2556   

*************************** 
 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา
2556 โดยใชชื่องานวา “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปยมคุณธรรม Good Thinkers, Good Morality, Ensuring 
Greatness” และมอบหมายใหสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จากทุกสังกัด (ยกเวนโรงเรียนขยายโอกาส) และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน
เรียนรวม  โดยแบงตามจํานวนเขตพื้นที่การประถมศึกษา น้ัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จึงไดกําหนดแผนพฒันาคุณภาพการมัธยมศึกษาใหดําเนินงาน
โครงการศิลปหัตถกรรมและสงเสริมศักยภาพนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน ประจําปการศึกษา 2556            
เพื่อเปนกจิกรรมสงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และเปดเวทีแขงขันศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู        
ของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน              
ในวันที่  29 – 30  ตุลาคม   2556  ณ  โรงเรียนนครขอนแกน  โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    
โรงเรียนกลัยาณวัตร และโรงเรียนขามแกนนคร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธภิาพ  
จึงแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังนี ้    

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา      ประกอบดวย 

1.  นายสมศักดิ ์           สุวรรณสุจริต   ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
2.  นายพงษศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ   นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน  
3.  นายนพรัตน  จารยโพธิ ์   ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.25     
4.  นายลิขิต  เพชรผล    ประธาน กพท. สพม.25  

2.  คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบดวย 

1.  นายรังสรรค  เถื่อนนาดี ผูอํานวยการ สพม.  25                 ประธานกรรมการ 
2.  นายทวีศิลป  สารแสน  รองผูอํานวยการ สพม. 25            รองประธานกรรมการ 
3.  นายศิริชัย  วงศพุฒ  รองผูอํานวยการ สพม. 25            รองประธานกรรมการ 
4.  นายจักราวุธ  สอนโกษา รองผูอํานวยการ สพม. 25            รองประธานกรรมการ 
5.  นายนพภา    นิสสัยพันธุ รองผูอํานวยการ สพม. 25   รองประธานกรรมการ 
6.  นายประวิทย  กาสา  ประธานสหวิทยาเขตแกนนครราชพฤกษ                          กรรมการ 
7.  นายวีระเดช  ซาตา  ประธานสหวิทยาเขตกลัยาณมิตร                  กรรมการ 
8.  นายยุทธศาสตร กงเพชร  ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ       กรรมการ 
9.  นายถนอม  บุญมา  รองประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีร ี       กรรมการ  
10.  นายสวัสดิ ์  แกวชนะ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล                              กรรมการ 
11. นายเฉลิมพล  นามมนตร ี ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ        กรรมการ  
12. นายวรี   สุโพธิ์ชัย  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกน                               กรรมการ 
13. นายสมยศ  รัตนถา  ประธานสหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน       กรรมการ 
14. นายโสภณ  มาตราสงคราม ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา        กรรมการ 
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15. นายธํารง  ชื่นนิรันดร ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ       กรรมการ 
16. นายวิชัย   ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      กรรมการ 
17. นางกรรณิกา  ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ 
18. นายลิขิต   เพชรผล  ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร       กรรมการ 
19. นายวิรัช   เจริญเชื้อ ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการ 

20. นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ รก. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ สพม.25    กรรมการและเลขานุการ 
21. นางจินตนา  คงอานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นายภาณุพงศ แสงด ี  ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพม.25           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่     อํานวยการสงเสรมิ สนับสนุนชวยเหลือ ตัดสินใจแกไขปญหา และใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 
ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมปีระสิทธิภาพ 

3.   คณะกรรมการดําเนินงาน 

 3.1  คณะกรรมการจัดพิธีเปดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแกน      

1.  นางกรรณิกา    ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน         ประธานกรรมการ 
2.  นายวิชัย   ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน        รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมยศ   รัตนถา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
4.  นายวิรัช     เจริญเชื้อ ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     รองประธานกรรมการ 
5.  นายสวัสดิ ์ แกวชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสองหองวิทยา     รองประธานกรรมการ 
6.  นายประวิทย    กาสา ผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน      กรรมการ 
7.  นายสมศักดิ์    พลเดช ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2     กรรมการ 
8.  นายอินทร กิตติกอง ผูอํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย     กรรมการ   
9.  นายสุรกฤษฎิ ์  คําปคา ผูอํานวยการโรงเรียนปาหวายวิทยายน     กรรมการ 
10.นายบัณฑูร    ชุมแวงวาป ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3              กรรมการ 
11. นายปรัชญา อุนทะยา รองผูอํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ         กรรมการ 
12.นายณัฐพงศ    โสสองชั้น รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
13.นายสมเกียรติ      ศรีโนนชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
14.นางหัทกานต          นารีวิจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ   
15.นางนวลลออ พลรกัษา รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองสองหองวิทยา    กรรมการ 
16.นางกัญญภัทร    ปทุมมชาต ิ ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ                
17.นายมนู   สอนเอี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ 
18.นางมยุรี   ชาติอุดมพันธ ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ    
19.นายนรินทร    สมบรูณทรัพย ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ 
20.นางจิตประสงค    ไพศาลพงษ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                             กรรมการ  
21.นางไพศรี    จันทรแดง ครูโรงเรียนนครขอนแกน                                   กรรมการ  
22.นายสุนันท   บุญหลา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
23.นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปญญา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
24.นายณัฏฐพัทร แสงทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                           กรรมการ 
25.นางจุฬาภรณ          ภูสดสูง  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                    กรรมการ 
26.นางนภัสดล   ลํานามนต  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                    กรรมการ 
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27.นางนิยรัตน   แกวกันยา  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                       กรรมการ 
28.นางปรีดา   บุตะดีวงศ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                       กรรมการ 
29.นางเชาวนาท   กราพันธ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                 กรรมการ 
30.นางเอมอร จุไธสง  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                               กรรมการ 
31.นางรัชนีพร จงเทพ  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                               กรรมการ 
32.นางรัชนี   วาทวิจารณ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สพม.25         กรรมการ 
33.นางอรุณศรี   เมืองครุธ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สพม.25         กรรมการ 
34.นางสาวพิสมัย         โคสาด ี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สพม.25         กรรมการ 
35.นางณัฐยา    สีหะวงษ                      เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน          กรรมการ 
36.นายวรวุธ    ดาวงษา รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน      กรรมการและเลขานุการ 
37.นางไพจิตร   แสนขวา                       ครูโรงเรียนนครขอนแกน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38.นายบุญมา    คําชนะชัย                     ครูโรงเรียนนครขอนแกน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 

1. จัดทํากําหนดการเกี่ยวกับพิธีเปด  คํากลาวรายงาน คํากลาวเปด 
2.    จัดพิธีเปดงาน จัดชุดการแสดงพิธีเปด กํากบัเวทกีารแสดงในเวทีกลางและเวทีกลางแจง 
3.    จัดเตรียมพิธีกร ประสานพิธีกรนําเสนอพิธีเปดตามลําดับ 
4.   จัดสถานที่ ประดับตกแตงเวทีกลาง 

     5.   แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเตมิ 
6.   ประสานงานฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

     3.2  คณะกรรมการฝายสถานที่การแขงขัน 

 3.2.1  สถานที่โรงเรียนนครขอนแกน 

1. นางกรรณิกา    ศรีสัตยรสนา          ผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน                      ประธานกรรมการ 
2. นายสมเกียรติ     ศรีโนนชัย             รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน             รองประธานกรรมการ 
3. นายวรวุธ     ดาวงษา               รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน กรรมการ 
4. นายณัฐพงษ โสสองชั้น             รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน      กรรมการ 
5. นางหัทกานต นารีวิจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน กรรมการ  
6. นายสุชาติ   ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ 
7. นายสุนัน บุระกรณ ครูโรงเรียนนครขอนแกน กรรมการ 
8. นายภูมรินทร              แสนไชยสุริยา        ครูโรงเรียนนครขอนแกน                          กรรมการและเลขานุการ 

 3.2.2  สถานที่โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

1. นายวิชัย     ศรีสัตยรสนา        ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                  ประธานกรรมการ 
2. นางจารุณี    มุขพรหม            รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน         รองประธานกรรมการ 
3. นายอดุลยเดช   ฐานะ           รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      กรรมการ 
4. นางพรทิพย   รัตนถา            รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      กรรมการ 
5. นายสุจินต  หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ 
6. นายปณณพงษ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ 
7. นายไชยยศ วัฒนวาทิตกุล ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ 
8. นางพิสมัย พิมพา ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ 
                             /9.  นางรัมภา  พิมพุต..... 
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 9.  นางรัมภา พิมพุต ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ 
10.  นางทิพวรรณ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ 
11.  นายทรงธรรม ชินบุตร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                        กรรมการ  
13.  นายรังสฤษดิ ์ เสงมูล ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางวิภา  มีใจดี   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ       

            3.2.3  สถานที่โรงเรียนแกนนครวิทยายน 

1. นายวิรัช   เจริญเชื้อ      ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   ประธานกรรมการ 
2. นายไอรดีน   แสนขวา        รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวิตรี   ซาตา      รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             กรรมการ 
4. นายอาทิตย   สอนกลุภักด ี       รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
5. นายกฤษฎาพันธ   พงษบรบิูรณ     รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการ 
6. นายบุญแทน   ปราบ ณ ศักดิ ์       ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นายคฑาวุธ สมทรัพย ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 3.2.4  สถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร 

1. นายลิขิต   เพชรผล            ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร                          ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต เดชโยธิน           รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร                 รองประธานกรรมการ 
3  นางพิณภาคย    บุตรจันทร             ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร      กรรมการ 
4. นางกัลยา     ดีงาม             ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
5. นายทรงสิทธิ์   พิริยชูสิทธิ ์   ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                          กรรมการ 
6. นายสุดิงษ   เวียงวิเศษ   ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                               กรรมการและเลขานุการ 

 3.2.5  สถานที่โรงเรียนขามแกนนคร 

1. นายวีระเดช   ซาตา          ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                         ประธานกรรมการ 
2. นายนิรันดร    กระพี้แดง    รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร               รองประธานกรรมการ 
3. นายสัญญา    พันธไชย      รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                              กรรมการ 
4. นายทินกร ทองด ี       รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                              กรรมการ 
5. นางวิไลลักษณ   ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
6. นายผดุง วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
7. นายประดิษฐ กดนอก ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
8. นางรพิธร   เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ  
9. นายมาลัย      กองธรรม     ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
10. นางอุไรวรรณ ภวะสุริยะกลุ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ  
11. นายวิเชียร     กระพี้แดง     ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ  
12. นายสุรพล   ลอเทียน ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
13. นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
14. นายเสกสรร สีหาโมกข ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ  
15. นายวิระวงค   หงสคําเมือง ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ   
16. นายองอาจ   ประจันตเสน  ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ  
17. นายอิศราพงศ   พรหมวงศานนท ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                              กรรมการ 
                       /18. นายมนัสชัย  ทองสา.......... 
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18. นายมนัสชัย   ทองสา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                           กรรมการ 
19. นายชาญชัย    พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                           กรรมการ  
20. นายสมเพชร   ปอมสุวรรณ  ครูโรงเรียนขามแกนนคร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  

     1. กํากับดูแลการจัดเตรียมสถานที่ใหพรอมสําหรับการแขงขันทุกกิจกรรม โดยประสานกับศูนยพฒันากลุม              
         สาระการเรียนรู 
     2. จัดทําปายไวนิลประชาสมัพันธการจัดการแขงขันในแตละจุดการแขงขัน โดยประสานกับฝายประชาสัมพันธ    
     3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิม่เติม 

    3.3 คณะกรรมการดําเนินงานจัดแขงขัน   

  สถานที่แขงขันโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

  3.3.1  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. นายวิชัย    ศรีสัตยรสนา         ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                  ประธานกรรมการ 
2. นายประวิทย กาสา ผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน         รองประธานกรรมการ           
3. นายธนัท   ไชยทิพย ผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา                     รองประธานกรรมการ                
4. นายบัณฑูร  ชุมแวงวาป           ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3                          กรรมการ 
5. นางจารุณี    มุขพรหม            รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน               กรรมการ 
6. นางพรทิพย   รัตนถา            รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      กรรมการ 
7. นางจินตนา    คงอานนท            ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพม.25                           กรรมการ 
8. นายอุดลยเดช  ฐานะ รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน      กรรมการและเลขานุการ 
9. นายประทิน  โพธิ์ปรสิุทธิ ์ เลขานุการศูนยฯ                              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
10. นายประเทศ   วิเศษสา               ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 3.3.2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. นายวิไลศักดิ์      วรรณศรี               ผูอํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา                   ประธานกรรมการ                             
2. นายธนัท                 ไชยทิพย               ผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา                     รองประธานกรรมการ      
3. นายจิรโรจน             รอยดาพันธุ           ผูอํานวยการโรงเรียนโคกนางามพทิยาสรรพ                        กรรมการ    
4. นายสงกรานต           อุดทารุณ              ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประชานสุรณ                        กรรมการ 
5. นายสุภาพ                ผิวขาว                ผูอํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม                               กรรมการ               
6. นายชัยสิทธิ์              ผาจันทร              ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก                                  กรรมการ 
7. นายกฤษฎางค          แสงจันทร             รองผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา                               กรรมการ 
                                                        รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา 
8. นายประหยัด           สุมมาตร                ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง                         กรรมการ 
                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม 
9. นายพรบูลย             เจริญเชื้อ              ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.25                           กรรมการ 
10. นางพัชรา              สิงหหลง               รองผูอํานวยการโรงเรียนมญัจาศึกษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11.  นางปนัดดา           นามวิจิตร             ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
        /สถานที่แขงขัน 
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         สถานที่แขงขันโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 

  3.3.3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและนักบินนอย 

1. นายวิรัช   เจริญเชื้อ             ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    ประธานกรรมการ 
2. นายประวิทย   กาสา                 ผูอํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย                   รองประธานกรรมการ   
3. นายสมศักดิ์   พลเดช        ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2                           กรรมการ 
4. นายธนัท   ไชยทิพย       ผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน         กรรมการ 
5. นายสุรกฤษฏิ์   คําปคา    ผูอํานวยการโรงเรียนปาหวายวิทยายน                              กรรมการ 
6. นายปรัชญา อุนทะยา รองผุอํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ   กรรมการ 
7. นายภาณุพงศ   แสงดี                  ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.25                            กรรมการ 
8. นายไอรดีน   แสนขวา              รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
9. นายสมบัติ   บุญพวง                เลขานุการศูนยฯ                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

   3.3.4  กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

1.  นายธํารง   ชื่นนิรันดร ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา                        ประธานกรรมการ 
2.  นายวิทยา  รอยด ี ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน                รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมควร  ไกรพน ผูอํานวยการโรงเรียนภผูามาน                                      กรรมการ  
4  นายนิพล  เทศนอย ผูอํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา                                 กรรมการ 
5.  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผูอํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                           กรรมการ 
6.  นายสุรสิทธิ ์ บุญครอง ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร กรรมการ 
7.  นางสุดสวาท  ประไพเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน กรรมการ  
8.  นางสาวสุกัญญา  มูลสัน รก.ผูอํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการ 
9.  นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการ 
10. นายพิทักษ  เอ็นด ู ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการ 
11. นางพัชรินทร  ไชยสมบัต ิ ผูอํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการ 
12. นายสันติ  พรมขันธ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาไกศึกษา กรรมการ 
13. นายสมเดช   สอนถม รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุกัญญา   สมรอืแสน เลขานุการศูนยฯ                              กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
15. นางสาววรีพร   ชาติชนะ ผูจัดการศูนย ERICโรงเรียนชุมแพศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ            

        สถานที่แขงขันโรงเรียนกัลยาณวัตร 

  3.3.5  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นายลิขิต   เพชรผล      ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร                         ประธานกรรมการ 
2. นางประดบัศรี    หุนทอง    ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย              รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต พลบํารุง ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายสมยศ มีลุน ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสรมิ กรรมการ 
5. วาที่รอยตรี พิจิตร   ราชบุตร     ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน  กรรมการ 
6.  นายสมศักดิ์    บานเหลา     ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ขอนแกน  กรรมการ 
7.  นายโสภณ  มาตราสงคราม       ผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
8.  นางพัชรี    แทงทอง              ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพม.25          กรรมการ 
9.  นายอนันต  เดชโยธิน             รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
10.  นางพิณภาคย   บุตรจันทร            เลขานุการศูนยฯ                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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    3.3.6  กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 

1.  นายวทัญู    ภูชาดา ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา         ประธานกรรมการ 
2.  นายวรี สุโพธิ์ชัย ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม       รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิชิต พลบํารุง ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
4.  นายบัญชา หาวหาญ ผูอํานวยการผูอํานวยการโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม                   กรรมการ 
5.  นายคมสันต   ชุมอภัย ผูอํานวยการโรงเรียนดงมันพทิยาคม                                        กรรมการ 
6.  นายธนชัย   ศรีโพธิ์ชัย ผูอํานวยการโรงเรียนดงบงัวิทยายน                                         กรรมการ 
7.  นายบวร   ใจปา ผูอํานวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู                              กรรมการ 
8.  นายมนูญ ถาวรรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม                       กรรมการ 
9.  นายพัฒนพงศ ศรีวะรมย ครูชวยปฏิบัติงาน  สพม.25                                                   กรรมการ 
10.นายอิสระ เวียงสมทุร รองผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ 
11.นายทองสทิธิ์    กิติราช เลขานุการศูนย ฯ                                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 3.3.7  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 

1. นายสมยศ       รัตนถา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม               ประธานกรรมการ 
2. นายสมพล   จันแดง ผูอํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง                                   กรรมการ 
3. นายวิทยา   บัวพัฒน รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา กรรมการ  
4. นางณัฏฐพร  ชินบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม กรรมการ 
5. นายมุนีศิน   สมอุมจารย ผูอํานวยการโรงเรียนมวงหวานพฒันศึกษา กรรมการ 
6. นายวสันต   ลาจันทกึ ผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพฒันศึกษา กรรมการ 
7. นายเรืองยศ   แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม กรรมการ 
8. นายอํามาตย   นิรันดรกลุ รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
9. นางสดใส   สวัสดิรมย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม. 25 กรรมการ 
10. นางชุรีพร   นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวีระศักดิ์   วัฒนราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นายไพรินทร พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นายประชัญศักดิ์   แกวดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม            กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

       3.3.8  หุนยนต 

1. นายลิขิต   เพชรผล      ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร                         ประธานกรรมการ 
2. นางประดบัศรี    หุนทอง    ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย              รองประธานกรรมการ 
3. วาที่รอยตรี พิจิตร   ราชบุตร     ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน                        กรรมการ  
4.  นายสมยศ มีลุน ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสรมิ  กรรมการ 
5.  นายสมศักดิ์    บานเหลา     ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ขอนแกน  กรรมการ 
6.  นายมนพ     สกลศลิปศริิ           ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนพฒันศึกษา   กรรมการ 
7.  นายอารมณ ศรีเชียงสา ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน (สมาน สเุมโธ)       กรรมการ 
8.  นายวิชัย   ออนเบา ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสีพทิยาสรรพ   กรรมการ 
9.  นางสุกัญญา อนรรฆพันธ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25   กรรมการ 
10.นายอนันต  เดชโยธิน              รองผูอํานวยการโรงเรียนกลัยาณวัตร      กรรมการและเลขานุการ 
11.นายอลงกรณ   บุตรกสก              เลขานุการศูนยฯ                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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        สถานที่แขงขันโรงเรียนนครขอนแกน 

 3.3.9  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี) 

1.  นายยุทธศาสตร     กงเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                   ประธานกรรมการ 
2.  นายสุนันท         คําจันทร                ผูอํานวยการโรงเรียนกูทองพิทยาลัย      รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุพจน         แสงสุข                ผูอํานวยการโรงเรียนเปอยนอยศึกษา                   กรรมการ 
4.  นายอุดม              ประมะคัง ผูอํานวยการโรงเรียนบานแฮดศึกษา      กรรมการ 
5.  นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม             ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผศึกษา       กรรมการ 
7.  นายสุรพล  สุวรรณชาต ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพทิยาคม      กรรมการ 
8.  นายจิตกร           ไสวงาม             ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม               กรรมการ 
9.  นางปรียาดา       สุขสวาง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สพม.25      กรรมการ 
10.  นายยุทธศิลป    แกวชูสกุล            รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                         กรรมการ 
11.  นายพลสัณห   พิมพภักดี               รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                         กรรมการ 
12.  นายนพดล  ชาลีคาร รองผูอํานวยการโรงเรียนเปอยนอยศึกษา              กรรมการ 
13.  นายธีระศักดิ์   พิลาทอง             รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพทิยาคม              กรรมการ 
14.  นายเดชา  ภูมาลัย รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพทิยาคม              กรรมการ 
15.  นายประเสริฐ      อินทะมนต รองผูอํานวยการโรงเรียนบานลานวิทยาคม     กรรมการ 
16.  นางชุมสาย  ชาวงษ ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
17.  นายกาญจนิก บุษปวนิช    ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ 
18.  นางมนินทร  สมอออน ครูโรงเรียนบานไผ                                          กรรมการ  
19.  นายมนตรี     เบาศรี   รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ        กรรมการและเลขานกุาร 
20.  นายประมวลพจน  สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          21.  นายสนั่น             มาลาสาย     ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

      3.3.10  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 

   1.  นายสวัสดิ์         แกวชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                 ประธานกรรมการ 
          2.  นายวาสนา           ไชยศึก ผูอํานวยการโรงเรียนพล         รองประธานกรรมการ 
   3.  นายมนตรี            ถ้ําหิน ผูอํานวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา                    กรรมการ 
   4   นายบุญหนา         บัวนาค ผูอํานวยการโรงเรียนโนนขาวิทยา   กรรมการ 
   5.  นายสมนึก        เรื่องลือ ผูอํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา         กรรมการ 
   6.  นายมานิจ           กอนแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนพลพฒันศึกษา   กรรมการ 
   7.  นายเปลี่ยน           จงเทพ       ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา    กรรมการ  
   8.  นายอภิชาติ         อุนเกิด ผูอํานวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอปุถัมภ  กรรมการ          
          9.  นางศุภิสรา       มูลประสาน    ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ  สพม. 25                          กรรมการ 
         10. นายเอนก         ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
         11. นายอนันต        ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา              กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

      3.3.11  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป) 

 1.  นายเฉลิมพล        นามมนตรี       ผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม               ประธานกรรมการ 
 2.  นายภูวดล       หมื่นสีพรม        ผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศกึษา               รองประธานกรรมการ 
        3.  นายสุรเชษฐ       รูปต่ํา              ผูอํานวยการโรงเรียนโนนศลิาวิทยาคม          รองประธานกรรมการ 

                     /4. นายนิคม  จําปานิล.... 
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 4. นายนิคม   จําปานิล            ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐพฒันาการ                กรรมการ 
 5. นายทรงศักดิ์   หิรัญเกิด              ผูอํานวยการโรงเรียนทานางแนววิทยายน                           กรรมการ  
 6.  นายวุฒิชัย แสงสุดตา             ผูอํานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร       กรรมการ                                  
 7.  นายสุธรรม   โพธิ์งาม               ผูอํานวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา  กรรมการ 
 8.  นางวเรวรรณ   เถื่อนนาดี           รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
 9.  นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ    
 10. นายสัมฤทธ์ิ พรสุวรรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนแวงนอยศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 11. นายเกษมรัตน   ขุนทิพยทอง      รองผูอํานวยการโรงเรียนทานางแนววิทยายน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 12. นายสมพงษ บุญนาม รองผูอํานวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 13. นางวนิดา ชุมแวงวาป     ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     3.3.12  กิจกรรมทองถ่ินอีสาน 

1.  นายวีระพงษ     ไชยรา         ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา                       ประธานกรรมการ 
        2.  นายโสภณ        มาตราสงคราม     ผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                  รองประธานกรรมการ 
        3   นายไกศิษฎ      เปลรินทร            ผูอํานวยการโรงเรียนจระเขวิทยายน                  รองประธานกรรมการ 
        4.  นายสมนึก        ทองคํา               ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา                กรรมการ 
        5.  นางวิไลวรรณ    หมขวา       รองผอ.รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนเวียงวงกต           กรรมการ 
        6.  วาที่พ.ต.ชัยสําราญ  พิมณาคุณ      รองผอ.รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนเวียงนคร           กรรมการ 
        7.  นายเชษฐา       วันสุทะ               รองผอ.รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม     กรรมการ 
        8.  นายชูศักดิ์      แกวไตรรัตน        รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา                  กรรมการ 
        9.  นางสาวนันนกรฐ ทิพยสงูเนิน        รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา                   กรรมการ 
       10  นางศิริจันทร      ไกรพน              รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา                   กรรมการ 
       11  นายณรงคศักดิ์   หิตาพิสุทธิ์          ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                                   กรรมการ 
       12. นางพูลสุข         มหัทธนะโชค    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  สพม.25          กรรมการ 
       13. นายศุภกิจ         สานุสัตย          ผูอํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 

       14. นางชรีพร          กุลพันธ            รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรอืวิทยา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       15. นางจารุณี         เณรสุวรรณ         ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       16. นางเยาวพา       ทองแยม    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                                                        โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
       17. นายอาทิตย        เกษจันทร         ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       18. นางสาวสุดารัตน หนูจันทร     ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  สถานที่แขงขันโรงเรียนขามแกนนคร 

  3.3.13  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

       1. นายวีระเดช   ซาตา         ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                       ประธานกรรมการ 
       2. วาที่ ร.ต.พิจิตร   ราชบุตร     ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน         รองประธานกรรมการ 
       3. นายวิชัย       ออนเบา ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสีพทิยาสรรพ              รองประธานกรรมการ 
       4. นายอารมณ   ศรีเชียงสา   ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2(สมาน สเุมโธ)        กรรมการ 
       5. นายมนพ      สกลศลิปศริิ    ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา                         กรรมการ 
       6. นายสมศักดิ์   บานเหลา       ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ขอนแกน    กรรมการ 
                    /7.  นายสมยศ  มีลุน....... 
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7. นายสมยศ มีลุน ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสรมิ                        กรรมการ  
8. นางประดบัศรี   หุนทอง      ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย                           กรรมการ 
9. นายอํามาตย    นิรันดรกลู รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร        กรรมการ 
10. นายชูเดช แกวดวง รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2  กรรมการ 
11. นายสําเนียง   มิ่งขวัญ รองผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน                  กรรมการ 
12. นางรพิธร        เสนาไชย         ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                            กรรมการ 
13. นายทองเพชร  รัตนธรรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน                                  กรรมการ 
14. นายชาญชัย   มาตยภูธร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ขอนแกน     กรรมการ 
15 นายณรงค   สมบรูณ ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม                                   กรรมการ 
16. นายนิวัตร   สําเร็จ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย  กรรมการ 
17. นางสาววิไล   ทองแทงไทย ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการ 
18. นางสุทธิรัตน   แขรัมย ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการ 
19. นางพาสุข                เลิศพรประสบโชค ครูโรงเรียนขามแกนนคร  กรรมการ 
20. นางเบญจา ทองภ ู        นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.25  กรรมการ 
21. นายสัญญา      พันธไชย         รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร          กรรมการและเลขานุการ 
22. นางวิไลลักษณ   ชูสกุล                 เลขานุการศูนยฯ                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

         3.3.14  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา  ผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน                  ประธานกรรมการ 
2. นายวีรเดช ซาตา  ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                 รองประธานกรรมการ 
3. นายวิรัช เจริญเชื้อ  ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 กรรมการ 
4. นายวิชัย ศรีสัตยรสนา  ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                 กรรมการ 
5. นายบัณฑูร ชุมแวงวาป  ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3                 กรรมการ 
6. นายประวิทย กาสา   ผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน                  กรรมการ 
7. นายสมศักดิ ์ พลเดช ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2                 กรรมการ 
8. นายสุรกฤษฎิ ์ คําปคา ผูอํานวยการโรงเรียนปาหวายวิทยายน                           กรรมการ  
9. นายอินทร กิตติกอง ผูอํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย        กรรมการ 
10. นายสมเกียรต ิ ศรีโนนชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน                           กรรมการ 
11. นายวรวุธ ดาวงษา รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน                           กรรมการ 
12. นางหัทกานต นารีวิจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน                           กรรมการ 
13. นายสัญญา พันธไชย รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                           กรรมการ 
14. นายนิรันดร กระพี้แดง รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร                           กรรมการ 
15. นายฤทธิรงค ศิริภูม ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน                           กรรมการ  
16. นายพงษพิทักษ ศิลปษา รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2                   กรรมการ    
17. นายอานนท สอนเอี่ยม รองผูอํานวยการโรงเรียนสหีราชเดโชชัย                กรรมการ 
18. นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25                กรรมการ 
19. นายมาโนช ฝนฉิม ครูโรงเรียนพล                   กรรมการ  
20. นายชัยขจร บัวชวย ครูโรงเรียนนครขอนแกน                  กรรมการ 
21. นายณัฐพงศ โสสองชั้น รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน        กรรมการและเลขานุการ 
22. นายภูมิชัย ขรรคแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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23. นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       มีหนาที่ 

1. อํานวยการ สนับสนุน ชวยเหลอื แนะนําแกปญหา ในการดาํเนินการจัดแขงขัน 
2. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินงานแตละกจิกรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
3. จัดหาวัสดุอปุกรณในการแขงขันใหเพียงพอ 
4. จัดการแขงขันตามรายการกิจกรรมทีก่ําหนดในเกณฑการแขงขันทั้งนักเรียนปกติและนกัเรียนเรียนรวม 

3.4  คณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ 

1.  นายโสภณ    มาตราสงคราม ผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                       ประธานกรรมการ 
2. นายธํารง   ชื่นนิรันดร     ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา                      รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระพงษ ไชยรา ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรอืวิทยา                  รองประธานกรรมการ   
4. นายสมควร   ไกรพน     ผูอํานวยการโรงเรียนภูผามาน                          รองประธานกรรมการ 
5. นายวิทยา   รอยดี  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน                                 กรรมการ 
6. นายสมใจ   วิเศษทักษิณ  ผูอํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร                             กรรมการ 
7. ผูอํานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพทุกโรงเรียน กรรมการ 
8. ผูอํานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา ทุกโรงเรยีน กรรมการ 
9.  นายถวิล   มวงสุข นิติกรชํานาญการ  สพม.25                กรรมการ 
10. นายนฤพล   เมนไธสง            ครู ชวยปฏิบัติงาน สพม.25                กรรมการ 
11. นายพัฒนพงศ   ศรีวะรมย  ครู ชวยปฏบัติงาน สพม. 25       กรรมการ 
12. นายสมนึก   ทองคํา               ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
13. นายประภาส   วินิจสิริ     นักประชาสัมพันธชํานาญการพเิศษ สพม.25  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นายศุภกิจ สานุสัตย ผูอํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่ 

1. วางแผน กําหนดรปูแบบการประชาสัมพันธ  จัดทําปายประชาสัมพันธและประสานโรงเรียนทีเ่ปน                
   สถานที่แขงขัน ในการจัดทําปายประชาสมัพันธ 

2. ออกแบบโลโกหรือสัญลักษณของงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน                      
  ปการศึกษา  2556  นําเสนอตอคณะกรรมการเพือ่ใชใหเกดิประโยชนในการดําเนินงานที่เหมาะสมตอไป 

3. ประชาสมัพันธขอมลู ขาวสารในการจัดการแขงขัน ทั้งกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุด 
  การแขงขันทั้งในระดบัจงัหวัด   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดบัประเทศ 

4.    บันทึกภาพพิธีเปด และประสานการเก็บภาพถาย VCD จากสถานที่แขงขัน และสิ้นสุดการแขงขันทัง้ใน    
  ระดับจังหวัด   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดบัประเทศ 

5. ประสานงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

              3.4.1 สถานที่แขงขันโรงเรียนนครขอนแกน 

1. นางเครือวัลย      ศรีนรจันทร      ครูโรงเรียนนครขอนแกน                                ประธานกรรมการ 
2. นางพรพิศ     แกวบานเหลา   ครูโรงเรียนนครขอนแกน กรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาส     ศรีแสนปาง   ครูโรงเรียนนครขอนแกน                                          กรรมการ 
4. นายบุญมา      คําชนะชัย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน                         กรรมการและเลขานุการ 
5. นางกัญญภัทร             ปทุมมชาต ิ        ครูโรงเรียนนครขอนแกน                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
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   3.4.2  สถานที่แขงขันโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

1.  นางจรรยสมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          ประธานกรรมการ 
2.  นางสุวิมล กอบกลุวัฒน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                    กรรมการ 
3.  นางกลุวด ี บงแกว ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                    กรรมการ 
4.  นายสุทธินันท บัวชาบาล ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                    กรรมการ 
5.  นางจุฬาภรณ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                   กรรมการและเลขานุการ 

            3.4.3  สถานที่แขงขันโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 

1. นางอังคณา   รัตนเพชร               ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   ประธานกรรมการ               
2. นางพรพิมล               บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     รองประธานกรรมการ 
3. นางเทียมจันทร   บัวชวย             ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                    กรรมการ 
4. นางเนาวรัตน   วิลาวัลย              ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการและเลขานุการ 

            3.4.4  สถานที่แขงขันโรงเรียนกัลยาณวัตร 

1. นางสาวรพิพรรณ        ปริปุณณะ      ครูโรงเรียนกัลยาวัตร        ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร               ชินบุตร      ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                   กรรมการ 

          3.4.5  สถานที่แขงขันโรงเรียนขามแกนนคร 

1. นายอดิเรก   สารีพมิพ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                               ประธานกรรมการ  
2. นางไอลดา   ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                         กรรมการ 
3. นางสาวจุรรีัตน           จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                        กรรมการ 

มีหนาที่ 

 1. วางแผน กําหนดรูปแบบการประชาสมัพันธ 
 2. ประชาสัมพันธการแขงขัน จุดการแขงขัน ตลอดงาน 
 3. ประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 3.5   คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและถายภาพ 

      3.5.1  สถานที่แขงขันโรงเรียนนครขอนแกน 

1. นายบุญนํา      งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแกน                               ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรางคณา     พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
3. นางวัชรีย      เหลืองกระโทก ครูโรงเรียนนครขอนแกน                       กรรมการและเลขานุการ 
4. นายทินวัฒน     วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแกน                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      3.5.2  สถานที่แขงขันโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

1. นายไชยยศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                   ประธานกรรมการ  
2. นายประหยัด จันทะบัณฑิต ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                  กรรมการ 
3. นายศิริกุล ทาแดง ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                  กรรมการ 
4. นายสรุเชษฐ เหลาอัน      ลูกจางโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
5. นายนิพนธ เพียรทอง ลูกจางโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
6. นายมัชรพงศ โชติพัชรอนันต ลูกจางโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
7. นายพิทักษ สิรเิลิศธีรกลุ ลูกจางโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
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           3.5.3  สถานที่แขงขันโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 

1. นายเสรี    วังมุข              ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    ประธานกรรมการ               
2. นางมยุรี   จันทรทา              ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการ 
3. นายอุดม   สุวรรณศิรกิุล        ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 

           3.5.4  สถานที่แขงขันโรงเรียนกัลยาณวัตร 

1. นายสุรชาต ิ  สารแสน             ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        ประธานกรรมการ  
2. นายอาคม       ศิวโสภา           ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการ 
3. นายกฤติเดช    จันทรเพ็ง            ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ 

          3.5.5  สถานที่แขงขันโรงเรียนขามแกนนคร 

1. นายพัฒนพงศ   ศรีวะรมย ครูโรงเรียนขามแกนนคร                              ประธานกรรมการ 
2. นายมนัสชัย   ทองสา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                        กรรมการ 
3. นายชาญชัย   พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแกนนคร                       กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที่ 

1. จัดเตรียมแสง  เสียง และอุปกรณที่ใชในการแขงขันตลอดงาน 
 2.  บันทึกภาพกจิกรรมตลอดงาน  บันทึกใส DVD มอบใหคณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ  คณะกรรมการ 
      ประเมินผล และกองเลขานกุาร เพื่อสรุปผลเปน VCD  เผยแพร 
 3.  ประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 3.6   คณะกรรมการฝายจราจร 

      3.6.1  สถานที่แขงขันโรงเรียนนครขอนแกน 

1. นายเถาวัลย        สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแกน     ประธานกรรมการ 
2. นายจตุพล         สิทธ ิ ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการ 
3. นายทองพูล       เมืองวงษ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                กรรมการ 
4. นายกอบตระกูล     นะรินยา  ครูโรงเรียนนครขอนแกน   กรรมการและเลขนุการ 

      3.6.2  สถานที่แขงขันโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

1. นายเปยมศักดิ ์ เหลาอัน ผูชวยผูอํานวยโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นายธนะสิทธิ ์ วงษศรีธาต ุ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  กรรมการ 
3. นายพงษธนา มูลแกว ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  กรรมการ 
4. นายสุดเขต  เชื้อสาวะถ ี ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  กรรมการ 
5. นายชัชวาล   ชาญวิรัตน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  กรรมการ 
6. นายอุดม  คําสะอาด ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                กรรมการและเลขานุการ 

           3.6.3  สถานที่แขงขันโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 

1. นายฉัตรชัย  ทิมจะโปะ          ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ               
2. นายชัยมงคล   บัวชวย            ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    รองประธานกรรมการ               
3. นายสุเมธ    ราชสุวอ               ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                   กรรมการ 
4. นายจรัญ  ภูชาดา                 ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                  กรรมการและเลขานุการ 
5. นายควรคิด   แกวบานเหลา   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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              3.6.4  สถานที่แขงขันโรงเรียนกัลยาณวัตร 

1. นายวิเชียร  เสาวกลุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                ประธานกรรมการ 
2. นายอนุศักดิ์    ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ 
3. นายปญญา  พราหมไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                         กรรมการและเลขานุการ 

          3.6.5  สถานที่แขงขันโรงเรียนขามแกนนคร 

1. นายผดุง  วิชาเดช ครูโรงเรียนขามแกนนคร                               ประธานกรรมการ       
2. นายวีระพล จันทรศลิา        ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                         กรรมการ  
3. นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                         กรรมการ        

มีหนาที่ 

1. จัดระบบจราจรภายในบริเวณโรงเรียนใหเรียบรอย 
2. ประสานงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

 3.7   คณะกรรมการฝายปฏิคมและพยาบาล 

      3.7.1  สถานที่แขงขันโรงเรียนนครขอนแกน 

1.  นางธนพร          ศรีพล ครูโรงเรียนนครขอนแกน                                  ประธานกรรมการ 
2.  นางศิรลิักษณ      โคจรประเสริฐ ครูโรงเรียนนครขอนแกน   กรรมการ  
3.  นางศิริมาศ      ศิริโสภา ครูโรงเรียนนครขอนแกน   กรรมการ  
4. นางสาวอุษณีย วรรณด ี ครูโรงเรียนนครขอนแกน   กรรมการ 
5.  นางรุงตะวัน      ครองทรัพย ครูโรงเรียนนครขอนแกน                           กรรมการและเลขานุการ              
6.  นางพัชนี          คํามูล  ครูโรงเรียนนครขอนแกน                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ         
      3.7.2  สถานที่แขงขันโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

1.  นางปารม ี  คุณแกว  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            ประธานกรรมการ 
2.  นางเชาวนาท กราพันธ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ   
3.  นางปรีดา  บุตรดีวงศ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ    
4.  นางณัฏทกร ศรีทําบุญ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ    
5.  นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง      ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ    
6.  นางจุฬาภรณ ภูสดสูง  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ    
7.  นางมณฑวรรณ เอี่ยมปุน  ลูกจางโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
8.  นายอลงกต  โรจนลิ้มสกลุ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการและเลขานุการ 

           3.7.3  สถานที่แขงขันโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 

1.  นางสกุัลยา   บูรณประเสริฐกลุ    ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          ประธานกรรมการ 
2.  นายเสริมสุข    แกววงษา             ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                       รองประธานกรรมการ              
3.  นางกาญจนา    มาลีพันธุ             ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
4.  นางนัดดา    พิมพดีด               ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
5.  นางประไพศรี   รื่นรมย               ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ 
 
                /3.7.4  สถานที่แขงขันโรงเรียนกลัยาณวัตร.....   
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     3.7.4  สถานที่แขงขันโรงเรียนกัลยาณวัตร 

1.  นางบญุชวย   กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร           ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพัฌชญา ปตาระเต ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                             กรรมการ 
3.  นางประไพศร ี ศิริลิมประพันธ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                             กรรมการ 
4.  นางสุพิดา                โนพันธุ      ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                     กรรมการ 
5.  นางสปุรียา               ธุระการ      ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                     กรรมการ 
6.  นางอุบล  เจริญศิร ิ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    กรรมการและเลขานุการ           

  3.7.5  สถานที่แขงขันโรงเรียนขามแกนนคร 

1.  นางณัฐชฎา   ชัชวาลย    ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                ประธานกรรมการ 
2.  นางทองเติม   ศิริสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                          กรรมการ 
3.  นางสาวประทมุพร   หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                          กรรมการ 
4.  นางเยาวรักษ ระรื่นรมย ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                          กรรมการ 
5.  นางตองตา ไชยเสือ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

1. จัดบุคลากรใหการตอนรับผูรวมงาน และจัดเตรียมเครื่องดืม่รับรองประธานในพิธีเปดและแขกผูมารวมงาน   
2. จัดหาน้ําด่ืมสําหรับนกัเรียน 
3. จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน และบุคลากรดูแลตลอดการจัดงาน 
4. ประสานงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

3.8  คณะกรรมการจัดทําและประดับตกแตงบูธ/เต็นทนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   ณ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร 

1.  นายยุทธศาสตร   กงเพชร          ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ       ประธานกรรมการ 
2.  นายมนตรี     เบาศรี           รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายภิญโญ    โจมศรี           ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
4. นายพินิจ           กุณาศล          ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
5. นายสังวรณ    หัสโรจน         ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
6. นางศิริวรรณ    แกวหยอง       ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
7. นางอุบลรัตน    ชาวงษ           ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
8. นางวิมลรัตน    บุษปวนิช        ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
9. นางอาภรณ    โจมศรี           ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
10. นายวิชาญ    โพธิ์นอก         ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
11.  นายธนิต    สุยวงศ           ชางครุภัณฑ 3 โรงเรียนบานไผ                                 กรรมการ 
12.  นายจักรกฤษณ     สัมพันธารกัษ   พนักงานโรงเรียนบานไผ                                         กรรมการ 
13.  นางสําเนียง     แสนพงษ        พนักงานโรงเรียนบานไผ                                         กรรมการ 
14.  นายหนูแดง    นนทเสน        พนักงานโรงเรียนบานไผ                                         กรรมการ 
15.  นายมนตรี    ผมพันธ         พนักงานโรงเรียนบานไผ                                         กรรมการ 
16.  นายพลสัณห   พิมพภักด ี      รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ              กรรมการและเลขานุการ 
17.  นายประมวลพจน            สนิทโกศัย      ครูโรงเรียนบานไผ                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                /มีหนาที.่................ 
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มีหนาที่ 

1. วางแผน  ออกแบบบูธ/เต็นทนิทรรศการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึา เขต 25   
ใหมีความเหมาะสมและสวยงาม 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เพื่อจัดทําโครงสรางและองคประกอบการจัดบูธ/เต็นทนิทรรศการ  ระหวาง 
วันที่ 11 – 13  ธันวาคม  2556  ณ จังหวัดนครพนม/มุกดาหาร 

3. ประสานงานและดําเนินการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของและไดรับมอบหมาย 
4. จัดเกบ็อุปกรณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
5. อื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

    3.9 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ   ประกอบดวย 

1.  นายมนตรี    เบาศรี                รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ                       ประธานกรรมการ 
2. นางศิริวรรณ  แกวหยอง            ครูโรงเรียนบานไผ                  รองประธานกรรมการ 
3. นางอุมาพร   พิมพภักด ี           ครูโรงเรียนบานไผ                                กรรมการ 
4. นางศีตลา   สนิทโกศัย           ครูโรงเรียนบานไผ                                กรรมการ 
5. นางสาวเกศสุดา        จันทรเจริญ          ครูโรงเรียนบานไผ                                กรรมการ 
6. นายประมวลพจน      สนิทโกศัย            ครูโรงเรียนบานไผ                                กรรมการ 
7. นายสังวรณ             หัสโรจน              ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการ 
8.  นางสาวตักษนันท     กลาหาญ             ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการ 
9. นางสาวสุพรรษา       แถวโนนงิ้ว           ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการ 
10. นางสาวมนสิชา       โคตรตาแสง         ครูโรงเรียนบานไผ                       กรรมการ 
11.นางสาวอนงค          ศิริมา                 ครูโรงเรียนบานไผ                        กรรมการ 
12.นักเรียนที่ไดรับมอบหมาย                   นักเรียนโรงเรยีนบานไผ                        กรรมการ 
13. นางมณินทร   สมอออน            ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 
1. แสดง/สาธิตและจําหนายผลิตภัณฑนักเรียน ในบูธ/เต็นทนทิรรศการฯ ระหวาง 11-13  ธันวาคม  2556 
2. ประสานงานและดําเนินการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของและไดรับมอบหมาย 
3. อื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.10   คณะกรรมการฝายประเมินผล 

1.  นายอุดม   ประมะคัง ผูอํานวยการโรงเรียนบานแฮดศึกษา                     ประธานกรรมการ 
2.  นายสุนันท   คําจันทร  ผูอํานวยการโรงเรียนกูทองพิทยาลัย                 รองประธานกรรมการ 
3.  นายจิตรกร   ไสวงาม ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม            รองประธานกรรมการ 
4.  นายทวี   โพธิ์กุดไสย ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม กรรมการ 
5.  นางสาวดวงฤดี   แสงไกร ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา               กรรมการ 
6.  นางปอเรียม   แสงชาล ี ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     กรรมการ 
7.  นายถาวร   ศิริจิตร ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     กรรมการ 
8.  นายศักดิ์ชัย   เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     กรรมการ 
9.  นายรามิล   ปถพี ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     กรรมการ 
10.  นางสุภาพ   หมื่นพรม ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา         กรรมการ 
11.  นางสาวจีรุวรรณ  เชษฐบุตร ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                           กรรมการ 
12.  นางสาวสุภาวดี   ดรชัย ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                           กรรมการ 

                       /13. นางสาวอรวรา  แสงสุขสวาง.......  
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13.  นางสาวอรวรา   แสงสุขสวาง พนักงานราชการโรงเรียนบานแฮดศึกษา                  กรรมการ 
14.  นางสาวพิชณัฐ   สมภักดี ครูอัตราจางโรงเรียนบานแฮดศึกษา                             กรรมการ 
15.  นางสาวเพ็ญพิชชา  คํามา ครูอัตราจางโรงเรียนบานแฮดศึกษา                             กรรมการ 
16.  นางสาวดณษกร   ชัยวิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนการชํานาญ                 กรรมการ 
17.  นางสาวสุธาสินี   ดีกุดตุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนการชํานาญ                 กรรมการ 
18.  นายศิวะ   ปนะสา ครูโรงเรียนบานไผศึกษา             กรรมการ 
19.  วาที่รอยตรียุทธนา   แกวชะเนตร ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                            กรรมการ 
20.  นางจริยาวรรณ กรุงศร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการ 
21.  นางภัทรินภร  การะเกษ เจาพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน                 กรรมการ 
22.  นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผศึกษา                กรรมการและเลขานุการ 
23.  นายเอกชัย   จันทรประสพชัย ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24.  นางสาวนริศรา   สุทธ ิ ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25.  นายปติจิตร   เฮาแสง ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     มีหนาที่ 

1. จัดทําแบบประเมินผล และเก็บขอมูลการประเมินตั้งแตเริม่พิธีเปดจนถงึพิธีปด   
2. วางแผนและดําเนินการประเมินการจัดกิจรรมในแตละจุดแขงขัน 
3. วิเคราะหผล แปลผล และจัดทําสรปุรายงานเปนรปูเลม 
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเตมิ 

         3.11  คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ 

1. นายศิริชัย   วงศพุฒ    รองผูอํานวยการ สพม. 25                         ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลวรรณ   อุทธตร ี      รก.ผอ.กลุมบรหิารการเงินและสินทรัพย สพม. 25 รองประธานกรรมการ 
3. นางเพ็ญศิริ   วัฒนานุสิทธิ ์   ครูโรงเรียนนครขอนแกน           กรรมการ      
4. นายฤทธิรงค  ศรีตระกลู ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน           กรรมการ  
5. นางน้ําออย   กาญจนเสง็ นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการ    
6. นางนารีรัตน    พรหมสาขา  ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร           กรรมการ    
7. นางนวลจันทร  เลิศศึกษากลุ ครูโรงเรียนขามแกนนคร                                    กรรมการ 
8. นางชุมสาย   ชาวงษ ครูโรงเรียนบานไผ                     กรรมการ                    
9. นางสาวณฐมน  วันสืบ   ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา           กรรมการ 
10. นางอัมพลกิา   เปรมศร ี ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา              กรรมการ 
11. นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม           กรรมการ 
12. นางมณีรัตน   บริบรูณวัฒน    ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม          กรรมการ         
13. นางนงนุช   พรมมาแข ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                กรรมการ 
14. นางพัชรินทร    เนตรพระ     ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                        กรรมการ 
15.นางณัฎฐิยาภรณ เทศนอย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา           กรรมการ 
16. นางอิสรีย   มวลเมอืงสอง    นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ สพม.25   กรรมการและเลขานุการ 
17. นางบุญเกื้อ    ขาวไชยมหา      เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สพม.25 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18. นางสาวภัทราภรณ     เลิศคอนสาร        เจาพนักงานพสัดุปฏิบัติงาน              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวอรวรรณ     ปองขันธ            บุคลากรปฏิบัติการ สพม.25              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          /มีหนาที่ .................. 
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    มีหนาที่  

1. วางแผนดําเนินงาน  จัดหางบประมาณสนับสนุนชวยเหลอื  แกไขปญหา ในการดําเนินการแขงขัน 
2. อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการเกี่ยวกับการเบิก – จาย  สําหรบัแตละกิจกรรม 
3. รวบรวมหลักฐาน  จัดทําบัญชี  การเบิก-จายใหเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง  สมบรูณตามระเบียบ                        
   ทางราชการ 

3.12   คณะกรรมการกองเลขานุการ 

1.  นายนพภา นิสสัยพันธุ       รองผูอํานวยการ สพม. 25                                  ประธานกรรมการ 
2.  นายวิไลศักดิ์   วรรณศรี        ผูอํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา               รองประธานกรรมการ                                      
3.  นางอารุณี   สินทรพัย             ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สพม.25     กรรมการ  
4.  นายสุรินทร หลาหา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
5.  นางอภิญญา วิชาเดช ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและสารเทศเพื่อการศึกษา สพม.25     กรรมการ   
6.  นายชัยสิทธิ ์ ผาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก     กรรมการ  
7.  นายพรบลูย เจริญเชื้อ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพม.25     กรรมการ 
8.  นางพัชรี แทงทอง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25                             กรรมการ 
9.  นางศุภิสรา มูลประสาน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25                             กรรมการ 
10. นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25     กรรมการ  
11. นายบุญนํา อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา     กรรมการ 
12. นางนงลักษณ สหสัรงัษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
13. นางอนงครัตน วิริยสถิตยกุล ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการ 
14. นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน     กรรมการ 
15. นายศรัญยุทธ   วิริยสถิตยกุล ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ                                        กรรมการ 
16. นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
17. นางสุธัมมา นามวงษา ครูโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
18. นางกฤตวรรณ แกวสมจันทร ครูโรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม     กรรมการ 
19.  นายจักรพงษ  แผนทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม     กรรมการ 
20.  นายกฤตชัย ชุมแสง ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม     กรรมการ 
21.  นายวีระชน แสงศรเีรือง ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา     กรรมการ 
22.  นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
23.  นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
24.  นางไพฑูรย   นรสงิห นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ                 กรรมการ 
25.  นางสาวรตนวรรณ จินดาภู บุคลากรปฏิบัตงิาน สพม. 25     กรรมการ 
26.  นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ เจาพนักงานพิมพดีด สพม.25                                        กรรมการ 
27.  นางสุกญัญา อนรรฆพันธ รก.ผูอํานวยการกลุมนเิทศ ติดตามฯ สพม. 25    กรรมการและเลขานุการ 
28.  นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผูอํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
29.  นางจินตนา คงอานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30.  นายภาณุพงศ แสงด ี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. 25    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
31.  นายพัฒนพงศ ศรีวะรมย ครูชวยปฏิบัติงาน สพม.25                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        / มีหนาที.่............. 
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มีหนาที่    

1. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายการ สถานที่ หรือขอมูลตางๆ ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ประจําปการศึกษา  2556 

2. ประชาสมัพันธขอมลู ขาวสาร เกณฑการคัดเลือกแขงขัน ในการจัดการแขงขัน 
3. ประสาน/ประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดบัจงัหวัด

ระดับภาค และระดับประเทศ  
4. จัดทํา/ควบคุมการใชโปรแกรมการแขงขัน การรายงานผลการแขงขัน  การจัดสงนักเรียนเปนตัวแทนเขารวม

การแขงขันในระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
5. จัดทําทะเบียน ติดตามขอมลูผูเขารวมแขงขันและครผููฝกสอน 

   6.  จัดทําเกียรตบิัตร และจัดพิมพเกียรติบัตรสําหรบัคณะกรรมการดําเนินงาน  
 7.  จัดทําสูจบิัตร  รายการประกวดแขงขัน   
 8.  ปฏิบัตหินาที่อื่นๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

    ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส  และพิจารณาแตงตั้งคณะอนกุรรมการ 
ปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด เกิดผลดีตอทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

                       สั่ง    ณ    วันที่   30  กันยายน    พ.ศ.  2556                           

                                                   
                       (นายรังสรรค  เถื่อนนาด)ี 

                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 


