คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
ที่ ๔๙๖/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการและคณะกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ (กิจกรรมเรียนร่วม)
.....................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ประจําปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร โดยกําหนดให้แต่ละเขตพื้นที่จัดกิจกรรมและ
เปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ จึงกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร และโรงเรียนมหาวิชานุกูล และเพื่อให้การดําเนินงานข้างต้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอันจะเป็นผลดีต่อนักเรียนโดยตรง เกิดประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการและคณะกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ (กิจกรรมเรียนร่วม) ดังรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีแ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางชนิสรา ดวงบุบผา)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

หน้า - 1

คณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(บัญชีรายชื่อกรรมการแนบท้ายคําสั่ง สพม.เขต 26 ที่ 496/2557 ลว. 26 กย. 2557)

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล
*********************************
กลุ่มสาระ กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม (ภาษาไทย) กิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก (7)
ระดับ  ม.ต้น  ม.ปลาย  มัธยมศึกษา (ต้น + ปลาย)
ชื่อ-สกุล
นายวีระชัย มุ่งหมาย
นายมนัส เมืองมัจฉา
นายพงษ์ศักดิ์ ทศดร
นางอาทิตยา ทาขุลี
นางลัดดาวัลย์ ไชยศสิรินทร์
นางชม ไชยรส
นางวัชรี ไกรการ

วิทยฐานะ
ผอ./ชพ.
รองฯ./ชพ
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ.

โรงเรียน
ชื่นชมพิทยาคาร
ชื่นชมพิทยาคาร
บรบือวิทยาคาร
ผดุงนารี
วังยาวศึกษาวิทย์
เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
มหาวิชานุกูล

ภารกิจ
ประธาน
รองประธาน
ตัดสิน 1
ตัดสิน 2
ตัดสิน 3
ตัดสิน 4
เลขานุการ

กลุ่มสาระ กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม (ภาษาไทย) กิจกรรม เล่านิทาน (6)
ระดับ  ม.ต้น  ม.ปลาย  มัธยมศึกษา (ต้น + ปลาย)
ชื่อ-สกุล
นายวีระชัย มุ่งหมาย
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
นางจิตรา พิกุลทอง
นางเอมอร มูลจันที
นางเพ็ญนภา ศรีโพธ์วัง
นายทวี พลสงคราม
นางประภัสสร สิงห์เหิร

วิทยฐานะ
ผอ./ชพ.
รองฯ./ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
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โรงเรียน
ชื่นชมพิทยาคาร
เขวาไร่ศึกษา
บรบือวิทยาคาร
วังยาวศึกษาวิทย์
ชื่นชมพิทยาคาร
เขื่อนพิทยาสรรค์
มหาวิชานุกูล

หน้าที่
ประธาน
รองประธาน
ตัดสิน 1
ตัดสิน 2
ตัดสิน 3
ตัดสิน 4
เลขานุการ

กลุ่มสาระ กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม (คณิตศาสตร์) กิจกรรม คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (6)
ระดับ  ม.ต้น  ม.ปลาย  มัธยมศึกษา (ต้น + ปลาย)
ชื่อ-สกุล
นายไพทูล พรมมากุล
นายมนัส เมืองมัจฉา
นางสาวบังอร โสมาบุตร
นางศิรินทร์ทิพย์ แสงทองพิทักษ์
นายพุทธิพงษ์ สุวรรณโสภา
นางร่มฉัตร หงษ์อุดร
นางขวัญใจ สายสุวรรณ

วิทยฐานะ
ผอ./ชพ
รองฯ./ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ

โรงเรียน
กุดรังประชาสรรค์
ชื่นชมพิทยาคาร
ชื่นชมพิทยาคาร
กุดรังประชาสรรค์
วังยาวศึกษาวิทย์
เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
มหาวิชานุกูล

หน้าที่
ประธาน
รองประธาน
ตัดสิน 1
ตัดสิน 2
ตัดสิน 3
ตัดสิน 4
เลขานุการ

กลุ่มสาระ กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม (ศิลปะ) กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (6)
ระดับ  ม.ต้น  ม.ปลาย  มัธยมศึกษา (ต้น + ปลาย)
ชื่อ-สกุล
นายสํารวย ทินพิษ
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญ
นางมัณฑนา บุรัมย์นิติโชติ
นางอริศรา ภูคํากอง
นางศิรินทร์ทิพย์ แสงทองพิทักษ์
นายภาคิน บุตรศรีภูมิ
นายสายทอง อรรถโยโค

วิทยฐานะ
ผอ./ชพ.
รองฯ./ชพ
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ.
ครู/ชพ

โรงเรียน
เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
เขวาไร่ศึกษา
โพนงามวิทยานุกูล
ชื่นชมพิทยาคาร
วังยาวศึกษาวิทย์
กุดรังประชาสรรค์
มัธยมยางสีสุราช
มหาวิชานุกูล

หน้าที่
ประธาน
รองประธาน
ตัดสิน 1
ตัดสิน 2
ตัดสิน 3
ตัดสิน 4
ตัดสิน 5
เลขานุการ

กลุ่มสาระ กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม (ศิลปะ) กิจกรรม วาดภาพระบายสี (5)
ระดับ  ม.ต้น  ม.ปลาย  มัธยมศึกษา (ต้น + ปลาย)
ชื่อ-สกุล
นายวีระชัย มุ่งหมาย
นายมนัส เมืองมัจฉา
นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์
นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญ
นายบุญยืน ตันไพบูลย์
นางเพ็ญนภา ศรีโพธ์วัง
นางเครือวัลย์ ไวแสง

วิทยฐานะ
ผอ./ชพ.
รองฯ./ชพ
ครู
ครู
ครู/ชพ.
ครู/ชพ
ครู/ชพ
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โรงเรียน
ชื่นชมพิทยาคาร
ชื่นชมพิทยาคาร
วังยาวศึกษาวิทย์
โพนงามวิทยานุกูล
กุดรังประชาสรรค์
ชื่นชมพิทยาคาร
มหาวิชานุกูล

หน้าที่
ประธาน
รองประธาน
ตัดสิน 1
ตัดสิน 2
ตัดสิน 3
ตัดสิน 4
เลขานุการ

กลุ่มสาระ กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม (การงานอาชีพ-เทคโนโลยี) กิจกรรม Paint Brush (7)
ระดับ  ม.ต้น  ม.ปลาย  มัธยมศึกษา (ต้น + ปลาย)
ชื่อ-สกุล
นายไพทูล พรมมากุล
นายศรชัย แก้วสุวรรณ
นายสุนทร ไชยสงคราม
นายเสกสรร วัฒนบุตร
นายงครองทรัพย์ สายสุวรรณ
นางเยาวเรศ ปิวันตา
นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ

วิทยฐานะ
ผอ./ชพ
รองฯ./ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
ครู/ชพ
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โรงเรียน
กุดรังประชาสรรค์
เขวาไร่ศึกษา
หนองม่วงวิทยาคาร
โนนราษีวิทยา
มหาวิชานุกูล
ชื่นชมพิทยาคาร
มหาวิชานุกูล

หน้าที่
ประธาน
รองประธาน
ตัดสิน 1
ตัดสิน 2
ตัดสิน 3
ตัดสิน 4
เลขานุการ

