
                                                                                                       

คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
                                                           ที่  479  / 2556 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2556 
                                                      กิจกรรมการแขงขันหุนยนต 

 
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยหุนยนตจังหวัดขอนแกน กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จงัหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2556 ในระหวางวันที่  29-30  ตุลาคม2556 
โดยกําหนดใหจัดงานที่ศูนยหุนยนตจงัหวัดขอนแกน โรงเรียนกลัยาณวัตร นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบรูณทุกกิจกรรม และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขันกิจกรรมหุนยนต  ณ  โรงเรียนกัลยาณวัตร ดังตอไปนี ้

คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.  นายลิขิต  เพชรผล ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  ประธานกรรมการ 
2.  นางประดับศรี   หุนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย กรรมการ 
3.  วาที่รอยตรีพิจิตร  ราชบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน กรรมการ 
4.  นายสมยศ  มีลุน ผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการ 
5.  นายสมศักดิ์   บานเหลา ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จงัหวัดขอนแกน  กรรมการ 
6.  นายมนพ    สกลศลิปศิริ            ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา  กรรมการ 
7.  นายอารมณ  ศรีเชียงสา             ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2  กรรมการ 
8.  นายวิชัย  ออนเบา ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสีพทิยาสรรพ  กรรมการ 
9.  นางสกุัญญา  อนรรฆพันธ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพม.25    กรรมการ 
10. นายอํามาตย  นิรันดรกูล รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการ 
11. นายจเด็จ  อาศนะ รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการ 
12. นายสมศักดิ์  ดวงอิ่ม รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการ 
13. นายเผา  พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการ 
14. นายชัชวาลย  สงวนศักดิ ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                       กรรมการ 
15. นางนงลักษณ  สหสัรงัษีวิทยา     ครูโรงเรียนกลัยาณวัตร                                       กรรมการ 
16. นายอนันต  เดชโยธินรอง          ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการและเลขานุการ 
17. นายอลงกรณ  บุตรกสก           เลขานุการศูนยฯ                                          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   1.อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนนิงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   2.แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
   3.วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาด กรณีมีปญหาการดําเนินงาน 

2.  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  ประกอบดวย 

    2.1 หุนยนตบังคับมือ (มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย)  

1.วาที่รอยตรีพจิิตร  ราชบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศริินทร ขอนแกน              ประธานกรรมการ 
2.นางเพ็ญนภา  สีแกวสิ่ว  ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                           รองประธานกรรมการ 
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3.นายศิริวัฒน  สีไพร  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
4.นางสุมาลี  ดวงชิน  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
5.นายบุญอนันต  สรรศร ี  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
6.นายรณชัย  มรกตศรีวรรณ  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
7.นายเชิด  ชารีผล  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
8.นายสุพัฒน  บุญแกว  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
9.นายสุขสันต  วงชมพู  ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน               กรรมการ 
10.นายสุดิงษ  เวียงวิเศษ       ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        กรรมการและเลขานุการ 
11.นางวิชญารัตน  ธรรมาวิวัฒนกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.2  หุนยนตอัตโนมัต(ิมัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

1.นายสมศักดิ์   บานเหลา ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จงัหวัดขอนแกน ประธานกรรมการ 
2.ดร.ประมินทร  อาจฤทธิ์อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน             รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวสุภาวดี  ทรัพยสมบรูณ นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา                  กรรมการ 
4.นางสาวปทมา  โขหานาม นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา                    กรรมการ 
5.นางสาวสุธาทิพย  คําอุดม นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา                    กรรมการ 
6.นายศิวาวุธบุษบงค นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา                    กรรมการ 
7.นางสาวเกษแกว  วิเศษชาติ นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา                    กรรมการ  
8.นางสาวจริาพร  ชณิรัตน นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา                    กรรมการ  
9.นางนงลกัษณ  สหัสรังษีวิทยาครโูรงเรียนกัลยาณวัตร             กรรมการและเลขานุการ 
10. นายกฤติเดช  จันทรเพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร       กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 

 
2.3  หุนยนตแบบผสม(มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

1.นางประดับศรี   หุนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย        ประธานกรรมการ 
2.นางเพ็ญนภา  สีแกวสิ่ว ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   รองประธานกรรมการ 
3.นายศิริวัฒน  สีไพร ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
4.นางสุมาลี  ดวงชิน ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
5.นายบุญอนันต  สรรศร ี ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
6.นายรณชัย  มรกตศรีวรรณ ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
7.นายเชิด  ชารีผล ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
8.นายสุพัฒน  บุญแกว ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
9.นายสุขสันต  วงชมพู ครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน                  กรรมการ 
10. นายวัชรศักดิ์  มนูประเสริฐ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร   กรรมการและเลขานุการ 
11.นายฉลอง  รักษาภักดี ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝายสารสนเทศ 
         1. นายยศกร  วรวชิรกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                        ประธานกรรมการ 
         2. นางอรพินท  สงวนศักดิ ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                              กรรมการ 
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         3. นางนงลักษณ  สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร           กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาที่  1.  รับ Username/Pasword  สําหรับการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครผููฝกสอนกับคณะกรรมการ 
                กองเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3.  จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
      บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

4 รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทหีลังการแขงขันสร็จสิ้น   
 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ 
      ภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครผููฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรตบิัตร 
          8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
4. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 

1. นายวัชรศักดิ์  มนูประเสริฐ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร     ประธานกรรมการ 
2. นางอรพินท  สงวนศักดิ ์  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร               กรรมการ 
3.นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกจิ นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา               กรรมการ 
4.นางสาวชลดา  ตะกะศิลา  นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา               กรรมการ 
5.นางสาวประภัสสร  สุวงศ  นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา               กรรมการ 
6.นางสาวใบตอง  พรมพุทธา  นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา               กรรมการ 
7.นางสาววาทินี  พอกทรพัย  นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา               กรรมการ  
8.นางสาวมณีนุช  กิจเธาวน  นักศึกษาฝกประสบการณคอมพิวเตอรศึกษา               กรรมการ  
9.นางวิชญารัตน  ธรรมาวิวัฒนกลู ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร            ก รรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่    รับลงทะเบียนนกัเรียนและครูผูควบคุมทีม 

5.  คณะกรรมการฝายปฏิคม 

1.นางบุญชวย  กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวพัฒนชญา  ปตาระเต ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการ 

มีหนาที่    1. จัดเตรียมเครื่องดื่มรับรองประธานในพิธีเปดและแขกผูมารวมงาน 
              2. จัดหาน้ําด่ืมสําหรับคณะกรรมการดําเนินงานทุกคณะ 
    3. จัดหาอาหารกลางวันใหคณะกรรมการดําเนินงานทุกคณะ 

6.  คณะกรรมการจัดสถานที ่

1. นายทรงสิทธิ์  พิริยชูสิทธิ ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร            ประธานกรรมการ 
2. นักการภารโรงทกุคน                  กรรมการ 
3. นายปรีชา  เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                          กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                  /มีหนาที.่.......... 
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มีหนาที่              1. เตรียมหองประชุมสิรสิําอางใหพรอมในการจัดการแขงขัน 
              2. เมื่อการอบรมเสรจ็สิ้นแลว ใหเกบ็สิ่งของใหเรยีบรอย 

7.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

        1. นางสาวจริยาพร  สงิมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร              ประธานกรรมการ    
        2. นายสุนทร  สมบัติธีระ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 1. วางแผน กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ 
                2.  ประชาสัมพันธการแขงขัน  ตลอดงาน  

8.  คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ 

1.นางนารีรัตน  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                            ประธานกรรมการ 
2. นางลัดดาวัลย  อุปลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                        กรรมการ 
3. นายสุพรม  ไชยโวหาร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่             1. ทําบัญชีเบิกจายเงินระหวาง สพม. 25 กับโรงเรยีน 
                       2. ประสานงานกับเลขานุการการประกวดและแขงขัน เพื่อเบิกจายเงินตามความจําเปน 
                       3. รวบรวมหลักฐาน จัดทําบัญชี การเบกิจายใหเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง สมบรูณตาม 
                           ระเบียบของทางราชการ 
 

9. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ 

1. นายฉลอง  รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                  ประธานกรรมการ 
2. นายเผา  พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร             รองประธานกรรมการ 
3. นายอาคม  ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                            กรรมการ 
4. นายสุรชาติ  สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร          กรรมการและเลขานุการ  
5. นายพงษพาณิช  สอนคําหาร นักศึกษาฝกประสบการณ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาที่              1. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหวการจัดการประกวด และแขงขันหุนยนต 
              2. จัดเตรียมเครื่องเสียงในหองประชุมสริิสําอางใหพรอม 

 
10. คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 1. นางสุพิดา  โนพันธุ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                ประธานกรรมการ 
 2. นางสุปรียา  ธุระการ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                          กรรมการ 

มีหนาที่  1. จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน และบุคลากรดูแลตลอดการจัดงาน 
  2. ประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

11. คณะกรรมการประเมินผล 

1. นางนภวรรณ  คมขํา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                      ประธานกรรมการ 
2. นางพิริยา  พันธสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                                 กรรมการ 
3. นางสาวกาญจนา  หมสิงห ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร          กรรมการและเลขานุการ 
                                                                             /มีหนาที.่......... 



 
 
       -5- 
  

มีหนาที่              1. จัดทําแบบสอบถามผูเขารวมอบรม  เก็บรวบรวมและสรปุผล 
       2. เก็บรวบรวมขอมลูตางๆ ในการประกวด และแขงขันหุนยนต 
              3. จัดทําเอกสารรายงานสรปุผลการประกวด และแขงขันหุนยนต 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนด 
เกิดผลดีตอทางราชการสบืไป 

                                        สั่ง ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.  2556 

                                                                      
           (นายรังสรรค  เถื่อนนาดี) 
                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                                         

 
 


