
 
 
 

คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที่   478  / 2556 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2556 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

  -------------------------------- 
      ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน เขต 25    รวมกับ ศูนยพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 
2556 ในระหวางวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2556  โดยกําหนดจัดงาน 5 จุด ไดแก  โรงเรียนนครขอนแกน     โรงเรียน
แกนนครวิทยาลัย   โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนขามแกนนคร และ โรงเรียนกลัยาณวัตร นั้น   

 

     เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบรูณทุกกิจกรรม และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
อยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ณ โรงเรียนขามแกนนคร  ดังนี ้

1. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดวย 

          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  ศึกษานิเทศก ชํานาญการพเิศษ สพม.25            กรรมการ 
19. นายมาโนช   ฝนฉิม  ครูโรงเรียนพล               กรรมการ 
20. นายชัยขจร  บัวชวย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
21. นายณัฐพงศ    โสสองชั้น รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน กรรมการและเลขานุการ 
22. นายภูมิชัย    ขรรคแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นายปริญญา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
       /มีหนาที่.............. 
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มีหนาที่ 
 1. อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสรมิ การดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 2. แตงตั้งอนุกรรมการตามทีเ่ห็นสมควร 
 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
 4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
 5. รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสินแตละกจิกรรม 
 6. ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
 7. มอบผลการแขงขันใหฝายขอมูลสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
 8. ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
 9. สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกิจกรรม สงกองเลขานุการภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2556 

 

2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมแอโรบิค (ประเภททีม 15 คน) 

 1. นายพงษพิทักษ ศิลปษา        รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2   ประธานกรรมการ 
 2. นายจักร ี  ปรินทอง ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค             กรรมการ 
 3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุช  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             กรรมการ 
 4. นายอุทัย  แทนแกว ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม             กรรมการ 
 5. นางกมลวรรณ  ซื่อตรง  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการ 
 6. นางอภิญญดา  ภัทรบัวพุฒ ครูโรงเรียนไตรคามวิทยา               กรรมการ 
 7. นางสาวอังคณา อยูบัว  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม              กรรมการ 
 8. นายสมชาย  ไวคํา  ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล              กรรมการ 
 9. นายธนบูรณ  ชูลิขิต  ครูโรงเรียนบานไผ               กรรมการ 
 10. นายชัยมงคล  บัวชวย  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการ
 11. นายชัยขจร  บัวชวย  ครูโรงเรยีนนครขอนแกน          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2.2 กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชุดที่  1  ระดับ ม.1 - 3  ประกอบดวย 

 1. นางสาวดารุณี  งอสอน      รองผูอํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายพิศิษฐ  ไตรรัตนผดงุผล ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน              กรรมการ 
 3. นายเชา  วาทะโยธา ครูโรงเรียนบานไผ               กรรมการ 
 4. นายเอกชัย  วิวัฒวงตระกลู ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม              กรรมการ 
 5. นายสุชาต ิ  แมนดินแดง ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการ 
 6. นายโชคสวัสดิ ์ โพธิกุล  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา               กรรมการ 
 7. นายสมจิตร  เจริญสุข  ครูโรงเรียนขามแกนนคร               กรรมการ 
 8. นางสาวอมรา  นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแกน               กรรมการ 
 9. นายไกรศร  หมายบญุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        กรรมการและเลขานุการ 
 10. นายนิรันดร  กาทอง  ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
        /ชุดที่ 2  ระดับ ม.4-6………. 
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ชุดที่  2  ระดับ ม.4 - 6  ประกอบดวย 

 1. นางเบญจมาศ  แกววิศิษฐ       รองผูอํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน             กรรมการ 
 3. นางชนิดา  ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแกนนคร              กรรมการ 
 4. นายณัฐวุฒ ิ  เจริญใจ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร              กรรมการ 
 5. นายณรงรัชช  ธีรสุคนธ  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา              กรรมการ 
 6. นายสุรพล  ลอเทียน  ครูโรงเรียนขามแกนนคร              กรรมการ 
 7. นายวรวิทย  สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม             กรรมการ 
 8. นางสุรญัชนา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
 9. นายอราม  วัฒนานุสิทธิ ์ ครูโรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
 10. นายเสถียร  เหลาประเสรฐิ ครูโรงเรียนบานไผ       กรรมการและเลขานุการ 

11. นายจําลอง  ไชยภาฤทธ์ิ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2.3 กิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชุดที่  1  ระดับ ม.1 - 3  ประกอบดวย 

 1. นายฤทธิรงค  ศิริภูม ิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน       ประธานกรรมการ 
 2. นายชัชวาล  ชาญวิรัตน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
 3. นายแมน  พิมพะสอน ครูโรงเรียนฝางวิทยายน             กรรมการ 
 4. นางสาวชูจิต  รักษมณี  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา             กรรมการ 
 5. นายเสกสรร  สีหาโมกข ครูโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการ 
 6. นายธีรวุฒิ  เคนคําภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม            กรรมการ 
 7. นางสาวกฤษณา อึ้งตระกูล ครูโรงเรียนบานไผ             กรรมการ 
 8. นางชอพุทธรักษา หมายบญุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสมพงษ  วรรณกิจชัย ครูโรงเรียนนครขอนแกน          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ชุดที่  2 ระดับ ม.4 - 6  ประกอบดวย 

 1. นายณัฐพงศ  โสสองชั้น รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน ประธานกรรมการ 
 2. นายทองพูน  พงษศรีหดลุชัย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา             กรรมการ 
 3. นางยุวด ี  คําตา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการ 
 4. นางสาวทําเนียบ โสแสนนอย ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
 5. นายปริวรรต  ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร             กรรมการ 
 6. นางสาวบรรจง ปูเพง็  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา             กรรมการ 
 7. นายปราโมทย  สมภักดี  ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม            กรรมการ 
 8. นางสุพิดา  โนพันธ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                   กรรมการ 
 9. นางพรทิพา  ศรีวงษ  ครูโรงเรียนบานไผ               กรรมการและเลขานุการ 
 10.นายชูเกียรต ิ  วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแกน         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
2.4 กิจกรรมแอโรบิก (ทีม  5- 7 คน สําหรับเด็กเรียนรวม) 
 1. นางหัทกานต  นารีวิจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน      ประธานกรรมการ 
 2. นายวรพล  ชุลีจันทร ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 9             กรรมการ 
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 3. นางสาวฉันทนา วิษักษบุตร ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 9             กรรมการ 
 4. นางทัศนีย  ศรีสวาง  ครูโรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
 5. นายสุนันท  เพชรฤาไชย ครูโรงเรียนสหีราชเดโชชัย              กรรมการ 
 6. นายสมเกียรต ิ ศรีรุงเรือง ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 1. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณการแขงขันใหเรียบรอย 
 2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
 3. ดําเนินการประกวดแขงขันและตัดสินใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขันและบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

 

3. คณะกรรมการฝายสถานที ่ ประกอบดวย 

 3.1 นายนิรันดร  กระพี้แดง 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 
 3.6 นางชนิดา  ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.7 นายเสกสรรค สีหาโมกข ครูโรงเรียนขามแกนนคร            กรรมการ 
 3.8 นายปริญญา  สระบัว  ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการ 
 3.9 นายภูมิชัย  ขรรคแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการ 
 3.10 นายชัยขจร  บัวชวย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน            กรรมการ 

3.11 นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 1.ประสานงานรวมกับฝายประชาสมัพันธในการกําหนดจุดแขงขัน 
 2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขัน 
 3. ใหความอนุเคราะหในการตอนรับคณะกรรมการ นักเรียนและครูที่นํานกัเรียนมาเขารวมการแขงขัน 

 

4. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 4.1 นายสัญญา  พันธไชย     รองผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร   ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอานนท   สอนเอี่ยม   รองผูอํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย             กรรมการ 
 4.3 นายณัฐพงศ           โสสองชั้น    รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 4.4 นายผดุง  วิชาเดช  ครูโรงเรียนขามแกนนคร              กรรมการ 
 4.5 นายสมจิตร  เจริญสุข  ครูโรงเรียนขามแกนนคร              กรรมการ 
 4.6 นางไอรดา  ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแกนนคร       กรรมการและเลขานุการ 
 
        /มีหนาที.่............. 
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มีหนาที่ 
 1. วางแผนกําหนดรปูแบบการประชาสัมพันธ 
 2. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมทีเ่ขาแขงขัน 

3. ประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

5. คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย 

 5.1  นายภูมิชัย  ขรรคแกว ครูโรงเรียนนครขอนแกน   ประธานกรรมการ 
 5.2 นายอภิรัฐ  จันทรเทพ ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 5.3 นายสมภพ  รักษาพงศ ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 5.4 นางบุหลัน  ถาวิเศษ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน             กรรมการ 
 5.5 นางขวัญกมล    พลเยี่ยม  ครูโรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ 
 1. รับ Username/Pass-word  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน / ครูผูฝกสอนกับคณะกรรมการ
กองเลขานุการ 
 2. ลงทะเบียน/ นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3. จัดพิมพขอมลูการแขงขัน /สถานที่ / เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/บัตรประจําตัว
กรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจดัการแขงขันและตัดสิน 
 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทกึผลคะแนนสูระบบทันทหีลงัการแขงขันเสรจ็สิ้น 
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
 5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงานเพื่อรายงานใหกองเลขานุการทราบภายใน
วันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
 6. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกจิกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

 

6. คณะกรรมการฝายการเงิน   ประกอบดวย 

 6.1 นายสมเกียรต ิ ศรีโนนชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน   ประธานกรรมการ 
 6.2 นายอราม  วัฒนานุสิทธิ ์ ครูโรงเรียนนครขอนแกน               กรรมการ 
 6.3 นางรัชน ี  ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนนครขอนแกน                กรรมการ 
 6.4 นางเพ็ญศิร ิ  วัฒนานุสิทธิ ์ ครูโรงเรียนนครขอนแกน        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 1. วางแผนดําเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนชวยเหลือ แกไขปญหาในการดําเนินการแขงขัน 
 2. อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการเกี่ยวกบัการเบิก – จาย แตละกจิกรรม 
 3. รวบรวมหลักฐาน จัดทําบญัชีการเบิก – จาย ใหเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบราชการ 
 

7. คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 

 7.1 นายปริญญา     สระบัว   ครูโรงเรียนนครขอนแกน              ประธานกรรมการ 
 7.2 นายประสาท   โนพันธุ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                       กรรมการ 
 7.3 นายชาญวิทย มนตร ี  ครูโรงเรียนพล                         กรรมการ 
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 7.4 นายสุวิทย  ศรีดาจักร ครูโรงเรียนพล                      กรรมการ 

7.5 นางสาวกรรณกิา พลพฒุ ิ   ครูโรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก                      กรรมการ 
7.6 นายสมภพ  รักษาพงศ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                     กรรมการ 

 7.7 นายชัยขจร    บัวชวย  ครโูรงเรียนนครขอนแกน         กรรมการและเลขานุการ 
 7.8 นางบุหลัน  ถาวิเศษ  ครูโรงเรียนนครขอนแกน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 1. จัดทําแบบประเมินผลและจัดเกบ็ขอมลูการประเมินในการดําเนินการแขงขัน กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2. วางแผนและดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมในแตละจุดการแขงขัน 
 3. วิเคราะหผล  แปรผล บันทึกภาพและจัดสรปุรายงานเปนรูปเลม 
 
 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหความเรียบรอยเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการและเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและทางราชการสืบไป 
 
                                   สั่ง ณ  วันที่    30  กันยายน     พ.ศ. 2556 
 

       
                (นายรังสรรค  เถื่อนนาดี) 

                 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


