
                                                            
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ที่  472 / 2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  -------------------------------- 

 ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมพฒันา
ผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2556  ในระหวางวันที่  
29-30 ตุลาคม 2556  โดยกําหนดจัดงาน 5 จุด ไดแก โรงเรยีนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  
โรงเรียนขามแกนนคร  โรงเรียนกลัยาณวัตร  และโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ณ โรงเรียนขอนแกน
วิทยายน  ดังตอไปนี ้

(1)  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 

 1. นายธนัท ไชยทิพย ผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศกึษา               ประธานกรรมการ             
 2. นางพัชรา       สิงหหลง           รองผูอํานวยการโรงเรยีนมัญจาศึกษา    รองประธานกรรมการ      
 3. นายวิไลศักดิ์     วรรณศรี          ผูอํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา    รองประธานกรรมการ    
 4. นายสุภาพ       ผิวขาว             ผูอํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม                  กรรมการ                
 5. นายสงกรานต  อุดทารุณ ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประชานุสรณ                  กรรมการ                
 6. นายชัยสิทธิ์   ผาจันทร          ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก                         กรรมการ 
 7. นายจิรโรจน   รอยดาพันธุ    ผูอํานวยการโรงเรียนโคกนางามพทิยาสรรพ                      กรรมการ   
 8. นายกฤษฎางค  แสงจันทร         รองผูอํานวยการโรงเรยีนชนบทศึกษา                   กรรมการ 
                                                    รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา 
 9. นายประหยัด  สุมมาตร             ครูชํานาญการพิเศษ รกัษาการในตําแหนง                  กรรมการ 
                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม 
 10. นายวิเชียร    ชาโนสี             รองผูอํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา                                  กรรมการ 
 11. นายวิแมน     บุญมาธรรม        รองผูอํานวยการโรงเรยีนมัญจาศึกษา                             กรรมการ 
 12. นายพิเชษฐ   เช้ือทอง             รองผูอํานวยการโรงเรยีนชนบทศึกษา                                 กรรมการ 
 13. นางลัดดา     ผาพันธ              รองผูอํานวยการโรงเรยีนโคกโพธิ์ไชยศึกษา                          กรรมการ 
        14. นายสุชีวิน    ปตานุวัฒน          รองผูอํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม                            กรรมการ  
        15.  นางปนัดดา   นามวิจิตร ครู คศ.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา                        กรรมการและเลขานุการ 
        16.  นางไยดี       หงษเหิน ครู คศ.3 โรงเรียนมัญจาศึกษา                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        17.  นางนิรัติศัย     สุดเพาะ ครู คศ.2 โรงเรียนมัญจาศึกษา                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่ 1. อํานวยการใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามทีเ่ห็นสมควร 
 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย                 

4. วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5. รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
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6. มอบผลการแขงขันใหฝายเกียรติบัตรจัดทําเกียรติบัตร 
7. ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
8. สรุป  รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 

(2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน  ประกอบดวย 

2.1  กิจกรรมประกวดเรียงความและคัดลายมือ 

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย      

          1.  นายประคอง   กองเงิน  ครูโรงเรียนชนบทศึกษา             ประธานกรรมการ                           
2.  นางดวงจันทร   เกาเกศเกียรติกุล ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                       กรรมการ 
3.  นางมะนิตย      กัญญาสิทธิ ์ ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ                      กรรมการ 

          4.  นางสาววิมลวรรณ   เงาะเศษ  ครูโรงเรียนเปอยนอยศึกษา                      กรรมการ 
5. นางจันทรเพญ็   ทองลน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการและเลขานุการ                                                                                         

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย 

1. นางสาวจริยาพร  สงิมทอง  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร           ประธานกรรมการ 
2. นางบุญจันทร  จันผาผาย ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม           กรรมการ            
3. นางนงเยาว  สมภักดี  ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม                       กรรมการ 
4. นางวิไลพร    ทัพซาย  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย           กรรมการ   
5. นางพรรณี       ชัยทอง           ครูโรงเรียนขามแกนนคร           กรรมการและเลขานุการ    
  

2.2  กิจกรรมประกวด/แขงขันท่องอาขยานทาํนองเสนาะ  

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1. นางสุพิศ    พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา          ประธานกรรมการ 
          2. นางสาวสุภาวดี   สีมาพล  ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา          กรรมการ 

3. นางเพ็ญจันทร   เลขะพฒันพล ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                   กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพร แสงลบั  ครูโรงเรียนกานเหลอืงวิทยาคม                    กรรมการ   
5. นางไพศรี    จันทรแดง ครูโรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการและเลขานุการ    

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1. นางนงลักษณ  อภัยพันธุ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นางวิลาวัณย    ศิริจิตร            ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา                    กรรมการ 
3. นางนิดาวัลย    วิวัฒนะ            ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา          กรรมการ 
4. นางจันทรนภา   สินเภตรา   ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                       กรรมการ   
5. นางธัญวรัตน     บัวระภา           ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการและเลขานุการ    
                                                                                        

2.3 กจิกรรมการประกวด  /แข่งขันพูดสุนทรพจน์                                                    

       ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย  

1. นางภัชราภรณ   ค่ําคูณ     ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอนงค  บุญเลิศ  ครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา          กรรมการ 
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3. นายสุธีพรรณ  ดวงลีด ี  ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                      กรรมการ 
4. นางเยาวลักษณ   จันทรศลิา ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการ                                             
5. นางสุมาลา      ดําเนตร           ครูโรงเรียนมญัจาศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ    

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1. นางสาวพิกุล    ทองภู     ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม           ประธานกรรมการ 
2. นายมหรรณพ  สมอเนื้อ  ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม            กรรมการ 
3. นางสุนันทา    ภูสนาม  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา            กรรมการ 
4. นางสําเนียง     เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                      กรรมการ 
5. นางอนุรักษ         วรรณศร ี ครูโรงเรียนบานไผ                 กรรมการและเลขานุการ                                                                                                   

2.4 กจิกรรมการประกวดแต่งบทร้อยกรอง                                                         

         ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นางนงลักษณ   เชาวพานิช ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
          2.  นางผาณิต       นามวงษ          ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 

3.  นายวิมาน      สีทน  ครูโรงเรียนแวงนอยศึกษา                        กรรมการ 
4.  นายกิตติพันธ    มรกตศรีวรรณ ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภิเษก       กรรมการ                        
5.  นางกัลยาณีย  แสนเศษ  ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ                                                                  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1.  นายประยูร      ลาแสง    ครูโรงเรียนพล                     ประธานกรรมการ   
2.  นางสุจินต    หาญโสภา ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม           กรรมการ 
3.  นางสาวณัฐาภรณ   ชมพูนุช      ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
4.  นางสุมณรัตน    โยธะพล  ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภิเษก      กรรมการ 
5. นางสาวลักขณา พวกเมืองพล ครูโรงเรียนบานไผ    กรรมการและเลขานุการ  
                                                                                                                                                                                                                                           

2.5 กิจกรรมการอาน 

     ชุดที่ 1  ระดับชั้น   ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นางพูลสุข    พรหมโว  ครูโรงเรียนขามแกนนคร            ประธานกรรมการ 
          2.  นางเพชรา     วงษลคร       ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา           กรรมการ 

3.  นางเพชรดารินทร   วัฒนานุสิทธิ์   ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                     กรรมการ 
4.  นางวนิดา  รัตนวงศ  ครูโรงเรียนพลพัฒนศึกษา                     กรรมการ                      
5.  นางสาวดวงจันทร   โพธิสม  ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานกุูล   กรรมการและเลขานุการ                                                                  

       ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6       ประกอบดวย  

1.  นางนวลจันทร   เขตอนันต        ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                ประธานกรรมการ  
2.  นางบุญวิภา    เชื้อสาวะถ ี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                              กรรมการ 
3.  นางมาลี        ผองศริ ิ  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการ                     
4. นางสาวณัฐญากานต บุญแสน  ครูโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม           กรรมการ  
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5.  นายอรรถกร   โคตนารา       ครูโรงเรียนคําแคนวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

 2.6 กิจกรรมการประกวดเลานิทาน (นักเรียนเรียนรวม) 

     ชุดที่ 1  ระดับชั้น ม.1 – 3  และม.4-6  ประกอบดวย 

1.  นางแจมจันทร   จันทรหลา  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา             ประธานกรรมการ 
          2.  นางสาววรรณพร นนทภา       ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม            กรรมการ 

3.  นางนงเยาว  วรรณทอง        ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยาคม 2 (สมาน สุเมโธ)       กรรมการ 
4.  นางสาวเบญจมาศ สิทธิเลาะ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม            กรรมการ                                                      
5.  นางสาวกชกร  โนนทนวงษ ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม    กรรมการและเลขานุการ                             

2.7 กิจกรรมการแขงขันนักอานขาวรุนเยาว (นักเรียนเรียนรวม)  ระดับชั้น ม.1-6  ประกอบดวย 

1.  นางพิสมัย    ออนตา   ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม  ประธานกรรมการ 
          2.  นางอรัญญากร มาศร ี  ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม            กรรมการ 

3.  นางลัดดาวัลย คีรีเมฆ    ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3                      กรรมการ 
4.  นางสาวนิชานันท เขาราธ  ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล                      กรรมการ                                                      
5.  นางสาวอรอาภา หาญวระ ครูโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

2.8 กิจกรรมการประกวดหนังสือเลมเล็ก (นักเรียนเรียนรวม) ระดับชั้น ม.1 – 3 และ ม.4-6  ประกอบดวย 

1.  นางอมรรัตน  สงวนญาต ิ ครูโรงเรียนบานไผ   ประธานกรรมการ 
          2.  นางสาวพิชญากร  แกวพิลา  ครูโรงเรียนอุบลรัตนวิทยาคม                     กรรมการ 

3.  นายวันทรงชัย สระบัว  ครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                      กรรมการ 
4.  นางปญจา  โพธิรักษา ครูโรงเรียนภูผามาน             กรรมการ 
5.  นางจริยา   ใยปางแกว ครูโรงเรียนประชารัฐพฒันาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

1.  นางปนัดดา        นามวิจิตร     ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา           ประธานกรรมการ 
2. นางไยดี  หงษเหิน  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                         กรรมการ 
3. นางสาวกนกรัตน   จิตผดุงวิทย    ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
4. นางอัปสร  สุรพล  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
5.  นางสุพรรณีย  เจริญโสภารัตน ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
6.  นางเพชรดารินทร   วัฒนานุสิทธิ ์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
7.  นางสาวสุดาวรรณ   ซื่อตรง  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
8.  นางแจมจันทร     จันทรหลา     ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
9.  นางสมุาลา     ดําเนตร  ครูรงเรียนมัญจาศกึษา                             กรรมการ 
10. นางศิริลักษณ ธรรมสุจริต ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                    กรรมการ 
11. นางนิรัติศัย    สุดเพาะ  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  

 1.  รับ Username/Password  สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครผููฝกสอนกับคณะกรรมการ 
     กองเลขานุการ 

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

 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทกึผลคะแนนสูระบบทันทหีลงัการแขงขัน 
     เสร็จสิ้น  โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556  

 5.  สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ 
 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอนสําหรับโรงเรียนที่ไมสามารถเขาระบบได พรอมทัง้จัดสง 
                         มอบเกียรตบิัตร 
           8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

 (4)  คณะกรรมการฝายจัดสถานที่แขงขัน  ประกอบดวย 

 1. นางนงลักษณ   อภัยพันธุ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน             ประธานกรรมการ 
 2. นางจรรยง  กระพี้แดง         ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
 3. นางสุวิไลลกัษณ   วรรณวิจิตร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 

4. นางนฤมล    อัครปรัชาศาสตร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
5. นางธารารัตน   อึ้งภากรณ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
6. นางนงลักษณ   วัฒนะพิทักษกลุ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
7. นางจร ี  วรชิณ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
8. นางนงลักษณ   เชาวพานิช ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                             กรรมการ 
9. นางพิชญสมร   อินทรจักรพงษ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 
 1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงทักษะ/หองเกบ็ตัวผูเขาแขงขันในบางทักษะ 
 2. จัดทําผังสถานที่ที่ใชแขงขันทกัษะ 
 3. จัดทําปายช่ือทักษะที่แขงขันในหองแขงขัน 

4. จัดสถานที่รบัรายงานตัวของผูเขาแขงขัน 

(6)  คณะกรรมการฝายปฎิคม  ประกอบดวย 

 1. นางปารม ี  คุณแกว  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวปทมา   นาแถมเงิน ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 3. นางสาวญาดา  กรุณากร ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 4. นางจันทรเพญ็   ทองลน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 5. นางปฑิตตา     ไชยทิพย ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 6. นางปยนาถ     ฝายอุประ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                              กรรมการ 

7. นางอรวรรณ    อวยศักดิ์ไชยงค   ครูโรงเรียนมญัจาศึกษา                       กรรมการ 
 8. นางนภัสดล  ลํานามนต ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
มีหนาที่ 
 จัดหาอาหาร/อาหารกลางวันของคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและคณะกรรมการ 
ที่มาเยี่ยมชม 
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(7) คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ประกอบดวย 

 1. นางจรรยสมร  เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน           ประธานกรรมการ 
 2. นางจุฬาภรณ    ภูสุดสูง           ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                          กรรมการ 
 3. นางกุลวดี  บงแกว            ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

   ประชาสัมพันธเสียงตามสายเกี่ยวกบัสถานที่  เวลา จัดการแขงขัน และ ผลการแขงขัน 
(8) คณะกรรมการฝายประสานงาน  ประกอบดวย 

 1. นางสุจิตรา     สวางโรจน    ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน          ประธานกรรมการ 
2. นางจันทรเพญ็  ทองลน    ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                    กรรมการ 
3. นางนวลจันทร    เขตอนันต ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
                                     สั่ง   ณ    วันที่  30   กันยายน   พ.ศ.  2556 
 

                                                                         
                                                                        (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 
 


