คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
ที่ 523/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556
......................................................................................
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่ำงวันที่ 11- 13 ธันวำคม 2556 ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดำหำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 จึงกำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ
2556 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ขึ้นในวันที่ 5 – 6 ตุลำคม 2556 ณ โรงเรียนเมืองเลย
โรงเรียนอนุบำลเลย โรงเรียนบ้ำนน้ำภู โรงเรียนเทศบำล 5 บ้ำนหนองผักก้ำม และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1
เพื่อให้กำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรศึกษำ 2556 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินผล
กำรแข่งขัน โดยมีรำยละเอียดดังแนบท้ำย
ให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ เต็มกำลังควำมสำมำรถ
เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2556

(นำยสุเทพ บุญเติม)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

แนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ที่ 523/2556
คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม
วันที่ 8 ตุลำคม 2556 เวลำ 9.00 น-16.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบำลเลย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
1.กำรแข่งขันเล่ำนิทำน ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-6
1. นำงละเอียด ทองสุทธิ
ครู ร.ร. อนุบำลเลย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงวันทนีย์ ดวงศรี
ครู ร.ร.บ้ำนสูบ
กรรมกำร
3. นำงโสภำ สำรศรี
ครู ร.ร.บ้ำนนำดอกคำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
2.กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นำงกันธิมำ คณะศิริวงค์
ครู ร.ร. อนุบำลเลย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสุชญำ บุตตะโยธี
ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
3. นำงหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล
ครู ร.ร. บ้ำนกกดู่
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1.ประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นำงชุติญำ กองสิงห์
นักวิชำกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุญจันทร์ ลือกลำง
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
3. นำงสำวจำรุวัฒน์ วิจิตรจันทร์
ครู ร.ร. อนุบำลเลย
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
1.กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ไม่กำหนดช่วงชั้น
2.กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นำยกิตติพงษ์ สำวิสัย
ครู ร.ร. บ้ำนหนองหญ้ำไซ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศุภลักษณ์ ชมภูบุตร
ครู ร.ร. อนุบำลเลย
กรรมกำร
3. นำยกรกช ศิริบุตวงษ์
ครู ร.ร. บ้ำนโป่งป่ำติ้ว
กรรมกำร/เลขำนุกำร
3.กำรแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น และกำรเต้น
หำงเครื่องประกอบเพลง
1. นำยสุรสิทธิ์ บุตรโสมตำ
ครู ร.ร. เมืองเลย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบันเทิง สมหมำย
ครู ร.ร.บ้ำนไร่ทำม
กรรมกำร
3. นำงวิไลวรรณ ทลำไธสง
ครู ร.ร. อนุบำลเลย
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
1.กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
1. นำงสวรรค์ จันทนำ
ครู ร.ร. บ้ำนนำดินดำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนิตยำ ยืนสุข
ครู ร.ร.บ้ำนป่ำข้ำวหลำม
กรรมกำร
3. นำงหอมไกร มีมะจำ
ครู ร.ร. บ้ำนเพียซำพุ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
2.กำรแข่งขันวำดภำพโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
1. นำยอำทิตย์ ขูรีรัง
รองผอ.ร.ร.อนุบำลเลย
ประธำนกรรมกำร
2. นำยลือเดช ป้องศิริ
ครู ร.ร.บ้ำนกกทอง
กรรมกำร
3. น.ส.อนุจรี ประสำวะนัง
ครู ร.ร.บ้ำนติ้วน้อย
กรรมกำร
4. นำงสำวดวงดำว ส้ำนสิงห์
ครู ร.ร.บ้ำนขอนแก่นหนองบอน กรรมกำร/เลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรตัดสินเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเกิดควำมเรียบร้อย
แก่ทำงรำชกำร

ตำรำงกำรแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
8 ตุลำคม 2556
ณ โรงเรียนอนุบำลเลย
กลุม่ สำระ
รำยกำรแข่งขัน
สถำนที่
วันที่
ภำษำไทย
กำรแข่งขันเล่ำนิทำน(L.D) เดี่ยว
ห้องมัลติมิเดีย
8 ต.ค.56
อ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์(L.D) เดี่ยว
ห้องมัลติมิเดีย
8 ต.ค.56
สังคมศึกษำฯ มำรยำทไทย(สติปัญญำ) ชำย/หญิง
บนเวทีอเนกประสงค์
8 ต.ค.56
ศิลปะ
-วำดภำพระบำยสี ป.1-6 (สติปัญญำ) เดี่ยว
อำคำรอเนกประสงค์
8 ต.ค.56
-วำดภำพระบำยสี(L.D) เดี่ยว
อำคำรอเนกประสงค์
8 ต.ค.56
-ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(L.D) เดี่ยว
ห้องประชุมดอกบัว
8 ต.ค.56
-เต้นหำงเครื่องประกอบเพลง ทีม 6 คน
ห้องประชุมดอกบัว
8 ต.ค.56
กำรงำน/
-ประดิษฐ์ของใช้(L.D) ทีม 3 คน
อำคำรอเนกประสงค์
8 ต.ค.56
เทคโนโลยี
-วำดภำพ Paint(L.D) ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน ห้องคอม 3
8 ต.ค.56
-วำดภำพ Paint (ทำงสติปัญญำ) ไม่กำหนดช่วง ห้องคอม 3
8 ต.ค.56
ชั้น ทีม 2 คน

เวลำ
9.00-10.30 น.

หมำยเหตุ
1.โคกใหญ่ 2.กกดู่ 3ป่ำข้ำวหลำม
10.30-12.00 น. 1.บ้ำนเพีย 2.นำดอกคำ
9.00-11.00 1.นำดินดำ 2.ก้ำงปลำ
9.00-12.00 น. 1.กกดู่ 2.นำอ้อ
9.00-12.00 น. 1.บ้ำนเพีย 2.ปทุมมำฯ 3.แหล่งควำย
9.00-10.30 น. 1.นำดินดำ 2.หำดเบี้ย 3.ปทุมมำฯ
10.30-12.00 น. 1.นำดอกคำ 2.ปทุมมำฯ
9.00-12.00 น. 1.นำดอกคำ 2.ชุมชนนำอ้อ
9.00-12.00 น. 1.บ้ำนเพีย 2.ห้วยโตก
9.00-12.00 น. 1.เครือข่ำยแก่งจันทร์
2.กกดู่
3.ชุมชนนำอ้อ
4.นำดอกคำ

