คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕
ที่ ๕๕๗ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร แข่งขันทักษะวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ สถำนที่แข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
**********************************
ตำมมติที่ประชุมประธำนศูนย์เครือข่ำยโรงเรียน ครำวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบให้
อำเภอสีชมพู เป็นเจ้ำภำพด้ำนสถำนที่จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงำนเขต
พื้น ที่ ก ำรศึก ษำประถมศึ ก ษำขอนแก่ น เขต ๕ ไปร่ว มแข่ ง ขั นงำนศิ ล ปหั ต ถกรรมนัก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๓ ระดั บ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดำหำร นั้น
เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนทุกบริ บ ท ขับ เคลื่ อนสู่ เป้ำหมำยผลผลิ ตขององค์กรอย่ำงมีประสิ ท ธิภ ำพ ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน จัดกำรแข่งขัน กิจกรรมสังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยประดิษ หล้ำทูนธีรกุล
ผอ.โรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม ผอ.โรงเรียนบ้ำนซำยำง
รองประธำน
๓. นำยพงศ์ธรณ์ ช่ำงทำ
ผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยำคม
รองประธำน
๔. นำยวิรัตน์ สิงห์ปั้น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยอนงค์ แก้วโสภำ
รองประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๖. นำยเทวำ หลำนวงษ์
กรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๗. นำยรุ่งพฤหัส ลำพำย
กรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๘. นำยใครชิต ใหญ่สูง
กรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๙. นำยเพชร นักธรรม
กรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๑๐. นำยทองพูล หลำนวงษ์
กรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๑๑. นำยจำนง แสงตันชัย
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีต่อหน้า ๒/...มีหน้าที่

๒
มีหน้าที่ ๑. รับรำยงำนตัว ตรวจสอบควำมถูกต้องของผู้เข้ำแข่งขัน จำกบัญชีรำยชื่อในฐำนข้อมูล
และดำเนินกำรอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบเอกสำรกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้ำแข่งขัน เป็นต้น
๒. ให้ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรมีหน้ำที่คัดเลือกคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรตัดสินทุกกิจกรรม ณ สนำมแข่งขันแห่งนี้ อย่ำงน้อย ๕ คน เป็นคณะกรรมกำรวินิจฉัยตัดสินชี้ขำด
กรณีมีข้อร้องเรียน ทั้งนี้ข้อวินิจฉัย ตัดสิน ของคณะกรรมกำรนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๒. คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
๑. นำยประสิทธิ์ ใจแน่น
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนำภร ขันภักดี
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
กรรมกำร
๓. นำยอดุลย์ พลประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนซำยำง
กรรมกำร
๔. นำงสำวณัฐณิชำ เชื่อมจอหอ ครูธุรกำรโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๕. นำยพิเศษ สุนทรส
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนซำยำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ รับรำยงำนตัว ตรวจสอบควำมถูกต้องของผู้เข้ำแข่งขัน จำกบัญชีรำยชื่อในฐำนข้อมูล และดำเนินกำร
อื่น ๆ เช่น ตรวจสอบเอกสำรกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้ำแข่งขัน เป็นต้น
๓. คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อานวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
๑. นำยวิเชียร คำหำแก้ว
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวประภำ เจริญบุญ ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๓. นำงจุฬำลักษณ์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๔. นำยธนำภร ขันภักดี
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๕. นำยจำนง แสงตันชัย
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๖. นำยประสิทธิ์ ใจแน่น
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๗. นำงสำวณัฐณิชำ เชื่อมจอหอ ครูธุรกำรโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว กรรมกำร
๘. นำงจันตรี ลำพำย
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
กรรมกำร
๙. นำงอรัญญำ ศรีโท
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
กรรมกำร
๑๐. นำงประยูร วงศ์ตำล
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
กรรมกำร
๑๑. นำงพยงค์ แหไธสง
กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
กรรมกำร
๑๒. นำยเจียม หลำนวงษ์
นักกำรภำรโรง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้กำรต้อนรับ บริกำร แนะนำสถำนที่แข่งขัน และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น แก่ผู้ไปร่วมงำน
๔. คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
๑. นำยประดิษ หล้ำทูนธีรกุล
ผอ.โรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
๒. นำยจำนง แสงตันชัย
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
มีต่อหน้า ๓/...๓.นายนภดล

๓
๓. นำยนภดล ทองสน
๔. นำยวิเชียร คำหำแก้ว
๕. นำยประเสริฐ ปำนเพชร

ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
โครูรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ประสำนกำรดำเนินงำนกำรแข่งขันรำยกิจกรรม
๕. คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
๑. นำยนภดล ทองสน
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
๒. น.ส.จำรุมำศ ยำนกำย
ครูโรงเรียนบ้ำนซำยำง
๓. นำงอัญชนำ สำริพันธ์
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
๔. นำงจุฬำลักษณ์ เพิ่มพูน
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
๕. นำยเฉลิมพล ภูมิคอนสำร
ครูธุรกำรโรงเรียนหนองกระบือวิทยำคม
มีหน้าที่ รับกำรรำยงำนผล บันทึกผลกำรแข่งขันรำยกิจกรรมในระบบฐำนข้อมูล
๖. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ชุดที่ ๑
๑. นำยประหยัด หมู่ศิริ
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๒. นำยสนิท หัสดำลอย
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๓. นำงอรัญญำ ศรีโท
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๔. นำงเพียรทอง ศรีทนันชัย
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ชุดที่ ๒
๑. นำยหนู ไชยเลิศ
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๒. นำงสุบรรณ์ แก้วฤชัย
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๓. นำงเดือนเพ็ญ บัวใหญ่รักษำ อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๔. นำงทองใหม่ พะภูมี
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
วันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ชุดที่ ๓
๑. นำยอุดม แก้วฤชัย
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๒. นำงศรีไพร ใหญ่สูง
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๓. นำงวำด ศรีสมบูรณ์
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
มีต่อหน้า ๔/...วันที่

๔
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖
ชุดที่ ๔
๑. นำยคำเบ้ำ สีนิล
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๒. นำงประพำส กวงขุนทด
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ
๓. นำงลัยวัน เสือโคร่ง
อป.พร บ้ำนโนนสำรำญ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

มีหน้าที่ อำนวยบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย ผู้เข้ำแข่งขัน จัดกำรจรำจร และรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป
๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
๑. นำยประเสริฐ ปำนเพชร
๒. นำยวิเชียร คำหำแก้ว
๓. นำงอัญชนำ สำริพันธ์

ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว
ครูโรงเรียนโนนสำรำญหนองหญ้ำขำว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ประชำสัมพันธ์ แนะนำ พื้นที่ บริเวณจัดกำรแข่งและประกำศประชำสัมพันธ์ แจ้งข่ำวแก่ผู้เข้ำ
แข่งขันและบุคคลอื่น ทำงเสียงตำมสำยของโรงเรียน
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคณะทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับทำงรำชกำร ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
โดยประสำนงำน บูรณำกำรภำระงำนให้เข้ำใจเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรวิเครำะห์ภำรกิจและสรุปผลกำร
ดำเนินงำนในภำพรวม หำกมีอุปสรรคหรือปัญหำใดๆในกำรดำเนินงำนให้รำยงำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบ
เพื่อให้คำแนะนำ และให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นำยอรรถพล ตรึกตรอง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕

