
 
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ที่  470 /2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(การงานอาชีพ) 
  -------------------------------- 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 
ประจําปการศึกษา 2556 โดยใชชื่องานวา “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปยมคุณธรรม Good Thinkers, Good 
Morality, Ensuring Greatness” และมอบหมายใหสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากทกุสงักัด (ยกเวนโรงเรียนขยายโอกาส) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทกุสงักัด  
ทั้งนักเรียนปกติและนกัเรียนเรียนรวม  โดยแบงตามจํานวนเขตพื้นที่การประถมศึกษา น้ัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จึงไดกําหนดแผนพฒันาคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อเปน
กิจกรรมสงเสริมสนบัสนุนการยกระดับคุณภาพการศกึษา  และเปดเวทีแขงขันศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ของ
นักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ในวันที่  
29 – 30  ตุลาคม  2556 ณ โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โรงเรียน
กัลยาณวัตร และโรงเรียนขามแกนนคร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไวอยางมีประสิทธิภาพ   
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  ดําเนินการ
จัดการประกวดแขงขัน ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร  ดังนี ้

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดวย 

1.  นายสมยศ  รัตนถา ผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2.  นายสมพล  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง   รองประธานกรรมการ 
3.  นางณัฏฐพร  ชินบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม                  กรรมการ 
4.  นายวสันต  ลาจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพฒันศึกษา                  กรรมการ 
5.  นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม                  กรรมการ 
6.  นายวิทยา  บัวพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา                  กรรมการ 
7.  นายอนันต  เดชโยธิน รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการ 
8.  นางสดใส สวัสดริมย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม. 25                  กรรมการ 
9.  นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10.  นายวีระศักดิ์  วัฒนราช ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11.  นายไพรินทร  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12.  นายประชัญศักดิ์  แกวดวง ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาที่ 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย  

4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5.  รับรายงานผลการแขงขนัจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
6.   มอบผลการแขงขันใหฝายเกียรติบัตรจัดทําเกียรติบัตร 
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7.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
8.  สรุป  รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 

2.   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน   ประกอบดวย 

2.1  การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น   

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นายประหยัด  สุมมาตย ครูโรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม                 กรรมการ 
3. นางเพียงพิณ  ศรีสุระ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 กรรมการ 
4. นางศิริกลุ  เทศเรียน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                 กรรมการ 
5. นายพฤทธิ์พล  ชารี ครูโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม                 กรรมการ 
6. นางชไมพร  ศรีหลา ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน             กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์  กันหาเรียง ครูโรงเรียนนาจานศึกษา                 กรรมการ 
8. นางสาวทัตินา  อินทิแสน ครูโรงเรียนกานเหลอืงวิทยาคม                 กรรมการ 
9. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร ครูโรงเรียนยางคําพิทยาคม                 กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์  แกนณรงค ครูโรงเรียน.น้ําพองศกึษา                 กรรมการ 
11. นายวงเดือน  สมรอืแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                 กรรมการ 
12. นายธีระศักดิ์  คามวุฒ ิ ครูโรงเรียนบานไผ กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม        ประธานกรรมการ 
2. นายทวีรักษ  มิตรโยธิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                  กรรมการ 
3. นายมีรัตน  ฆองคํา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                  กรรมการ 
4. นางพรนิพา  ตรีธวัช ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน                  กรรมการ 
5. นายจันทรกัษ  ขุมดวง ครูโรงเรียนบานไผ                  กรรมการ 
6. นายศักดิ์นฤน  ตระหงาน ครูโรงเรียนนาจานศึกษา                  กรรมการ 
7. นายโชคดี  วงษหาญ ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม                  กรรมการ 
8. นางจารุวรรณ  เวียเหล็ก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                  กรรมการ 
9. นางสาวปรัชนี  ประจันตะเสน ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ   

2.2  กิจกรรมการแขงขันจักสานไมไผ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายโกสินทร  บุญมาก รองผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง  โชติชัย ครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                  กรรมการ 
3. นายประดิษฐ  บุญสุวรรณ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
4. นายพยัพ  สมลือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                  กรรมการ 
5. นายสุริยันต  สมบัติคีรีไพบลูย ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1. นายโกสินทร  บุญมาก รองผูอํานวยโรงเรียนพังทุยพัฒนศกึษา        ประธานกรรมการ 
2. นายสาคร  พินิจมนตร ี คครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
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3. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริบุร ี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
4. นายปาณท  เวียงเหล็ก ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
5. นายอุดม  สุวรรณศิริกลุ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

2.3  กิจกรรมการแขงขันประดิษฐดอกไมจากใบตอง 

1)  กระทงดอกไมธูปเทียนแพ  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 

1.  นายสุชาติ  สุวรรณเลิศ รองผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางประไพศรี  รื่นรมย ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 กรรมการ 
3. นางธัญชนก  สทานพบ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                 กรรมการ 
4. นางบุญรัชนี  ภัทรชื่นดํารงกลุ ครูโรงเรียนสันติพฒันกจิวิทยา                 กรรมการ  
5. นางบุษบง  นิรันตสุข ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                 กรรมการ 
6. นางบุญนภา  สิงหศักดา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการและเลขานุการ 

2)  บายศรีสูขวัญ  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1.  นายสุชาติ  สุวรรณเลิศ รองผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางวนิดา  วิไลพงษ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการ 
3. นางบุญนภา  สิงหศักดา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                กรรมการ 
4. นางยุวดี  จันทรโพธิ ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                กรรมการ 
5. นางกนกพรรณ  ผาตะพงษ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน                กรรมการ 
6. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยะเวช ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม                กรรมการ 
7. นางปราณี  เหลาจําปา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการและเลขานุการ     

2.4  กิจกรรมการแขงขันโครงงานอาชีพ 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นางนวรัตน  ชูทุงยอ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
3. นางเอื้องบุษบา  ชํานาญพล ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                กรรมการ 
4. นายสาคร  สะเดา ครูโรงเรียนบานไผ               กรรมการ 
5. นางเกสร  ลากะสง ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน               กรรมการ 
6. นางสาวสุธารัตน  อนุกลูประเสรฐิ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการ 
7. นางสาวศิริพร  แสนศร ี ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร               กรรมการ 
8. นางอัมพร  เสือชาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา               กรรมการ 
9. นางอนุรักษ  ชาตาดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดบัชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1. นายเรืองยศ  แวดลอม ผูอํานวยการโรงเรียนบัวใหญพทิยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นายคทาวุธ  สมทรัพย ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย               กรรมการ 
3. นางพัชนี  มหาโพธิ ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา               กรรมการ 
4. นางสาวภัทราวรรณ  เหลอืงอทุัย ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม               กรรมการ 
5. นายการุณ  สุวรรณไพบลูย ครูโรงเรียนบานไผ               กรรมการ 
6. นางศยมน  พันธุนายม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน               กรรมการ 
7. นางประครอง  สอนกุลภักด ี ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา               กรรมการ 
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8. นางอรุณลกัษณ  จตุรบรูณ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา                กรรมการ 
9. นายอภิวิชญ  อภิรายานนท ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                กรรมการ 
10. นายวีระศักดิ์  วัฒนราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                 กรรมการและเลขานุการ  

2.5  กิจกรรมการแขงขันจัดสวนถาด 

1)  แบบชื้น ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายวสันต  ลาจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพฒันศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ  เกิดผล ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
3. นางสาวอุบลรัตน  ศรีโนนยาง ครูโรงเรียนสันติพฒันกจิวิทยา                กรรมการ 
4. นายสุชาติ  แสงหลา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                กรรมการ 
6. นางสาวจารุตา  อินทรกองแกว ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม                กรรมการ 
7. นายปราโมทย  พูนปรญิญา ครูโรงเรียนขามแกนนคร                กรรมการ 
8. นายศักดิ์สิทธิ์  นารีคํา ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
9. นายเรืองศักดิ์  เทศสหีา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน                กรรมการ 
10. นางสุกญัญา  พักวัน ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม                กรรมการ 
11. นางอรชพรรณ  หนูรุน ครูโรงเรียนคําพิทยาคม                กรรมการ 
12. นางสาวชุมนุมพร  ประดิษฐแทน ครูโรงเรียนบึงไทรพทิยาคม                กรรมการ 
13. นายประเสริฐ  ฐานะ ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม                กรรมการ 
14. นางจุฑามาศ  เวียงทอง ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร                กรรมการ 
15. นายกิตติ  ทับขันต ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                กรรมการ 
16. นางสุภาวดี  ชาวดง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการและเลขานุการ 

2)  จัดสวนแกว ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 

1. นายวสันต  ลาจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพฒันศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. นายสุดตา  ศรีอางเงิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                กรรมการ 
3. นางสาวชิดนภา  ศรียา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                กรรมการ 
5. นางธาริณี  หินโน ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                กรรมการ 
6. นายสมศักดิ์  ภูจันทร ครูโรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
7. นางพรรณี  สุดนอย ครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                กรรมการ 
8. นายอมฤต  ณรงคใย ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม               กรรมการ 
9. นายประพิทย  ผิวแดง ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา                กรรมการ 
10. นางสาวเอื้อมพร  พิมพไกร ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษารัชมงัคลาภิเษก       กรรมการ 
11. นางสาวพจนา  ทิพยพิชัย ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร               กรรมการ 
12. นางทัศนีย  งามสมหาญ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา               กรรมการ 
13. นายวีระพล  จันทรศิลา ครูโรงเรียนขามแกนนคร              กรรมการและเลขานุการ 

2.6  กิจกรรมการแขงขันแปรรูปอาหาร 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายณัฐวุฒิ  ศักดิ์คําดวง รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเลาทรัพย ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา                  กรรมการ 
3. นางณัฏฐณิชชา  วงษสุย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                  กรรมการ 
4. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท คครูโรงเรียนโนนขาวิทยา                  กรรมการ 



 5

5. นางรุจริา  ยศวงษ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                  กรรมการ 
6. นางเทพปราณี  ลิ้มมานะสถาพร ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1. นางลัดดา  มาพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. นางเทพปราณี  ลิ้มมานะสถาพร ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
3. นางกัลยา  ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                   กรรมการ 
4. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ ครูโรงเรียนบานลานวิทยาคม                   กรรมการ 
5. นางทองพัตร  ทันท ี ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม                   กรรมการ 
6. นางกัลยา  ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการและเลขานุการ  

2.7  กิจกรรมการแขงขันการแขงขันทําอาหาร   

ชุดที่ 1  แกงมัสมั่น  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นางณัฏฐพร  ชินบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม          ประธานกรรมการ 
2. นางจันทรฉาย  รัตนวัตร ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                    กรรมการ 
3. นางดวงจันทร  เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนนครขอนแกน                    กรรมการ 
4. นางสายสุณี  จิตตเอื้อ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการและเลขานุการ 

     ชุดที่ 2  กระทงทอง  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1. นางณัฏฐพร  ชินบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรินทร  เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                  กรรมการ 
3. นางดุษฎี  แสนหลา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                  กรรมการ 
4. นางทิพาพรรณ  ลามสมบัต ิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา                  กรรมการ 
5. นางอนุตร  ปลัง่ศิร ิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ 

2.8  การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)   

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายสมพล  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง        ประธานกรรมการ 
2. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม                  กรรมการ 
3. นางพรพมิล  ประสงค ครูโรงเรียนนาจานศึกษา                  กรรมการ 
4. นางจิราพร  โพธ์ิศร ี ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                  กรรมการ 
5. นางเสาวนีย  กิจสําเร็จ ครูโรงเรียนนครขอนแกน                  กรรมการ 
6. นางรัชนีภรณ  นันทะแสง ครูโรงเรียนสหีราชเดโชชัย กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1. นายสมพล  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง       ประธานกรรมการ 
2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม                 กรรมการ 
3. นางศศิเกษม  ปญญายาว ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา                 กรรมการ 
4. นางสุจิตรา  บาริศร ี ครูโรงเรียนนครขอนแกน                 กรรมการ 
5. นางเจริญศรี  ชูถ่ิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ 

2.9  กิจกรรมการแขงขันแกะสลักผักผลไม 

ชุดที่ 1  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ประกอบดวย 
1. นายโกสินทร  บุญมาก รองผูอํานวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา  ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวเพญ็ติยา  เที่ยงตรง ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน                  กรรมการ 
3. นางนวล  เกนวิถ ี ครูโรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา                  กรรมการ 
4. นางมธุรส  คําสะอาด ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ 

ชุดที่ 2  ระดับชั้น  ม.4 – 6  ประกอบดวย 
1. นายอําพร  อมเถื่อน รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสมภาร  ศิริโนนรัง ครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา                   กรรมการ 
3. นางไพฑูรย  วงษใหญ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา                   กรรมการ 
4. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ     

3.  คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน (กลุมนักเรียนเรียนรวม)   ประกอบดวย 

1.  กิจกรรมการแขงขันทําอาหาร (ไมกําหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางรุงฤดี  สุดทอง ครูโรงเรียนจระเขวิทยายน                   กรรมการ  
3. นางรัชนี  หลาจาด ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

2.  กิจกรรมการแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (ไมกาํหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอาวรณ  ทุมทน ครูโรงเรียนฝางวิทยายน                   กรรมการ 
3. นายพงษวิชิต  นันทะผา ครูโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม                   กรรมการ 
4. นางกาญจนา  พงษศรีหดุลชัย ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

3.  กิจกรรมการแขงขันประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช  (ไมกําหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสมบรูณ  วงวิลาศ ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม                   กรรมการ 
3. นางสาวเพญ็แข  ประทุมชาติ ครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา                   กรรมการ 
4. นายศุภชัย  สุวรรณศักดิ ์ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

4.  กิจกรรมการแขงขันประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช (ไมกําหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสม  ชนยุทธ ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการ  
3. นายสมศักดิ์  นามวงษ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

5.  การแขงขันรอยมาลยัดอกไมสด  (ไมกาํหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี  หลาจาด ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                    กรรมการ 
3 นางดวงแกว  เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 

6. กิจกรรมแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ไมกําหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                    กรรมการ 
3. นางณัฐธัญญกานต  ดีสวน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

7. กิจกรรมแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง (ไมกําหนดชวงชั้น) 
1. นางชุรีพร  นาเลาห รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายเอกชัย  จันทรประสพชัย ครูโรงเรียนบานไผศึกษา                    กรรมการ 
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3. นายประหยัด  ศิริจันทร ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวด  แขงขันใหเรียบรอย 
2. รับแบบบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมลูสารสนเทศ 
3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน) 
5. ประสานงานกบัฝายขอมูลสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน  

(4)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

1. นายสุรศักดิ์  บึงบาง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม           ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                     กรรมการ 
3. นายธิติ  แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                     กรรมการ 
4. นายอาทิตย  ยวนหมื่น ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                     กรรมการ 
5. นายชัยวิชิต  สุวรรณเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                     กรรมการ 
6. นายไชยธร  ชาวเหนือ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                     กรรมการ 
7. นางสาววาสนา  สอดศร ี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
8. นายธีรวัฒน  เขจรสิทธิ ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  
1. รับ Username/Pasword สําหรบัการลงทะเบียนนักเรียนเขาแขงขัน/ครผููฝกสอนกับคณะกรรมการ 

กองเลขานุการ 
2. ลงทะเบียน/นําสงรายชื่อคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
3. จัดพิมพขอมูลรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 

บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขันเสรจ็สิน้  

โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  พฤศจิกายน  2556 
5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรายงานผลใหกองเลขานุการทราบ

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 
6. จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
7. จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรติบัตร 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

 (5)  คณะกรรมการฝายอื่น ๆ  
 4.1  คณะกรรมการฝายประสานงาน/รับลงทะเบียน  ประกอบดวย 

1. นายศักดิ์ชาย  อินทรชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นายไพรินทร  พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายสาคร  พินิจมนตร ี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
4. นายผจงเกียรติ  ธนวัจนโชคทวี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
5. นายรําไพ  แสงนาค ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
6. นางมณีรัตน  บรบิูรณวัฒน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
7. นางสมควร  หาจันดาห ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
8. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริบุร ี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
9. นายปยชัย  ไกรทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
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10. นายพรชัย  บรรจง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
11. นายเชาวลิต  หาจันดาห ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
12. นางปยนุช  บัวพัฒน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
13. นายบัญชา  คําธานี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
14. นางอนุวรรณ  สิมล ี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
15. นางนันทนา  บุรีจันทร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
16. นายธิติ  แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
17. นางภัสดา  วงษชารี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
18. นางสาวณาตยานี  บุตทน ุ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
19. นางสาวศันสนีย  รัตนถา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
20. นายสุระ  นอยสมิ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
21. นายจิระ  ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
22. นางสาววัชรีพร  แดงทน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
23. นายชัยวิชิต  สุวรรณเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
24. นางนิตยา  สมอหมอบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                 กรรมการ 
25. นางสาวหทัยรัตน  ภูมิพัฒน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
26. นายประชัญศักดิ์  แกวดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที 
  1.  รับลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียน  ครูผูฝกสอน  และคณะกรรมการดําเนินงาน   
  2.  สงเอกสารรายงานตัวใหคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสินทีส่นามแขงขัน 

3. ตรวจสอบขอมลูผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน 
        4.  ประสานงานกบัคณะกรรมการดําเนินงานในการจดัมอบเกียรตบิัตร 

4.2  คณะกรรมการฝายปฏิคม  ประกอบดวย 

1. นางบุญชวย  กัณหาบวั ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร               ประธานกรรมการ 
2. นางดวงแข  วงษชารี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม          รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         กรรมการ 
4. นางสาววิรากร  เจรญิเชื้อ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉรี  นามรินทร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         กรรมการ 
6. นางสาววรรณภา  พานผา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         กรรมการ 
7. นางสาวสุภาวดี  แข็งขัน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         กรรมการ 
8. นายฐนธัช  วินทะไชย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         กรรมการ 
9. นางอุบล  เจรญิศิร ิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปญญา  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   จัดเตรียมอาหาร  อาหารวาง  กาแฟ  นํ้าดื่ม  บริการแกคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 4.3  คณะกรรมการฝายสถานที่  ประกอบดวย 
1. นายทรงสิทธิ์  พิชัยชูสิทธิ ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร        ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ชาย  อินทรชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3. นายรําไพ  แสงนาค ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
4. นายปยชัย  ไกรทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
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5. นายธิติ  แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม               กรรมการ 
6. นายวรวุฒิ  บอคํา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม               กรรมการ 
7. นายจิระ  ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม               กรรมการ 
8. นายธีรวัฒน  เขจรสิทธิ ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม               กรรมการ 
8. นายสังเวียน  ชาบัณฑิตพุฒ พนักงานขับรถ ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม               กรรมการ 
9. นายปรีชา  เพชรชาร ี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร                      กรรมการและเลขานุการ 
10. นายประชัญศักด์ิ  แกวดวง  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  
1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงขัน  
2. จัดทําผงัสถานทีท่ี่ใชแขงขันทักษะ 
3. จัดทําปายช่ือทกัษะที่แขงขันในหองแขงขัน 
4. จัดสถานทีร่ับรายงานตัวของผูเขาแขงขัน 

 4.4  คณะกรรมการฝายการเงิน  ประกอบดวย 

1. นายอนุรักษ  พีรพรพิมล รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน  อาษาสนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม              กรรมการ 
3. นางสมควร  หาจันดาห ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม              กรรมการ 
4. นางพรพรรณ  เจนการชาง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม              กรรมการ 
5. นางมณีรัตน  บรบิูรณวัฒน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ควบคุมและจัดทําบญัชีรายรับ  รายจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอย 
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนักเรยีน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 
           สั่ง   ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556               

                                           
         (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 
 


