บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 / 2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
.............................................................................................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินการประกวด
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ
ในวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 โดยใช้สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพื่อให้การประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นายบุญหลาย อินตะนัย
ผอ.ร.ร.บ้านอาวอย
ประธานกรรมการ
2. นายประทวน เคราะห์ดี
ผอ.ร.ร.บ้านใจดี
รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม บุตรสุพรรณ์
ผอ.ร.ร.บ้านสนามสามัคคีฯ
กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ บัวศรี
ผอ.ร.ร.บ้านขนุนฯ
กรรมการ
5. นายเอกภัคดิ์ วังคะพันธ์
ผอ.ร.ร.บ้านปรือใหญ่
กรรมการ
6. นายกฤติเดช บุญศรัทธา
ผอ.ร.ร.บ้านเค็ง
กรรมการ
7. นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อ
กรรมการ
8. นางอัจฉรา จันทรักษ์
ผอ.ร.ร.บ้านบ่อทอง
กรรมการ
9. นางเวชะณิการ์ อินตะนัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
10. นางจันทร์โฉม สุนทร
ครู ร.ร.บ้านใจดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวน้าฝน ดวงอินทร์
ครู ร.ร.บ้านอาวอย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางบุญยง นาวิกานุภาพ
ครู ร.ร.บ้านอาวอย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษาแก้ปัญหาในระหว่างการแข่งขัน
2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมที่ 1 การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ระดับ ป. 1-3
นายประทวน เคราะห์ดี ผอ.โรงเรียนบ้านใจดี
ที่ปรึกษา
1. นางรัชฎา ปิยะสอน
ครู โรงเรียนบ้านตราด
ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โสมา
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง (ปก)
รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการ
4. นางสาวขวัญฤดี
ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร
กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ กัณฑ์หา ครู โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 2 การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ ระดับ ป. 4-6
นางอัจฉรา จันทรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ที่ปรึกษา
1. นางภูมิจิต สมควร
ครู โรงเรียนบ้านใจดี
ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
รองประธานกรรมการ
3. นางอารี ธรรมรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเปียง
กรรมการ
4. นางนุจรีย์ ใบคราม
ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา ขันวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตาอุด
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 3 การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)
ระดับชั้น ม. 1-3
นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์
ทีป่ รึกษา
1. นางทิพวัลย์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน
ประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา วังคะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก จันทร์สมุด ครู โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน กรรมการ
4. นางพิชาภัค บุดดี
ครู โรงเรียนบ้านเค็ง
กรรมการ
5. นายยอดรัก ธรรมกิจ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 4 เขียนเรียงความและคัดลายมือ
ระดับชั้น ป. 1-3
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านขนุนฯ
ที่ปรึกษา
ดดดดด 1. นางจันทร์โฉม สุนทร ครู โรงเรียนบ้านใจดี
ประธานกรรมการ
2. นางสุภัสชกานต์ ชมาฤกษ์ ครู โรงเรียน บ้านเค็ง
รองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ครังตุ้ย ครู โรงเรียนบ้านจันลม
กรรมการ
4. นางระเบียบ คาไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านระกา
กรรมการ
5. นางสาวบุษบา ศิลา
ครู โรงเรียนบ้านละลม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 5 เขียนเรียงความและคัดลายมือ
ระดับชั้น ป. 4-6
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
ที่ปรึกษา
1. นางราไพ บุตรสุพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสนามฯ
ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ทิพย์รักย์ ครู โรงเรียนบ้านชาแระ
รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แป้นโสม ครู โรงเรียนบ้านโพนปลัด
กรรมการ
4. นางกัญจน์ณภัทร ประวาฬ ครู โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ
5. นางประภากร วิลามาศ ครู โรงเรียนวัดบ้านประอาง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 6 เขียนเรียงความและคัดลายมือ
ระดับชั้น ม. 1-3
นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ทีป่ รึกษา
1. นางศรัญญา ลาลุน ครู โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา คาเสียง
ครู โรงเรียนบ้านเหล็ก
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมคิด คาโฉม ครู โรงเรียน บ้านกะกา
กรรมการ
4. นายโสภณ บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการ
5. นางศยามล ด้วงพันนา ครู โรงเรียนนิคม 3 ฯ
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 7 ท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชั้น ป. 1-3
นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผอ.โรงเรียนบ้านเค็ง
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา
ดดดดดด1. นางหรรษา สมอุดร
ครู โรงเรียนบ้านนาตราว
ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา พงษ์สัมณะ ครู โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ รองประธานกรรมการ
3. นางไพจิตต์ ชิณวงศ์
ครู โรงเรียน บ้านชาแระกลาง กรรมการ
4. นางสาวบังอร สุริเตอร์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวลลิตา ประสานศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านคาเผือ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 8 ท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชั้น ป. 4-6
นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผอ.โรงเรียนบ้านเค็ง
ที่ปรึกษา
1. นางสุขสาราญ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นวลแสง ครู โรงเรียน บ้านหัวช้าง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพวงทอง พุ่มพวง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก กรรมการ
4. นางเฟื้องอารีย์ มณีล้า ครู โรงเรียนบ้านสวายสนิท
กรรมการ
5. นางนงค์นิตย์ พิศุทธิวงศ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านบก
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 9 ท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับชั้น ม. 1-3
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านขนุนฯ
ที่ปรึกษา
ดดดดด1. นายประเสริฐ สูงสุด
ครู โรงเรียนวนาสวรรค์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา แก้วกล้า ครู โรงเรียน บ้านตะเคียนช่างเหล็ก รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านขี้นาค
กรรมการ
4. นางทองใส มั่นดี
ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ แหวนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 10 พาทีสร้างสรรค์
ระดับชั้น ม. 1-3
นางเวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์
ที่ปรึกษา
1. นางรัชดาภรณ์ สูงสุด
ครู โรงเรียนวนาสวรรค์
ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสุรยี ์ อรัญ
ครู โรงเรียน บ้านละลม
รองประธานกรรมการ
3. นางคาปอง อาจสามารถ ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ วงษาชัย ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา
กรรมการ
5. นางสาวน้าฝน ดวงอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านอาวอย
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 11 แต่งกาพย์ยานี 11 ( 4 บท )
ระดับชั้น ป. 4-6
นายบุญหลาย อินตะนัย ผอ.โรงเรียนบ้านอาวอย
ที่ปรึกษา
1. นางไพรวัลย์ สาลี
ครู โรงเรียนบ้านนาตราว
ประธานกรรมการ
2. นางพะยอม แก่นอาสา
ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรรณ นาขี ครู โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
กรรมการ
4. นางนัด สุขพันธ์
ครู โรงเรียน บ้านจันลม
กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา แสวงนาม
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 12 แต่งกลอนสุภาพ ( 8 บท )
ระดับชั้น ม. 1-3
นายบุญหลาย อินตะนัย ผอ.โรงเรียนบ้านอาวอย
1. นางประภาศรี สุภากุล
ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
2. นางกัญญา ศรีดาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านไทร
3. นางณัชชา พงษ์ธนู
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
4. นางวรรณี ชนะงาม
ครู โรงเรียน บ้านปราสาทเยอ
5. นางปรีญานันท์ เกษหอม ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินทุกๆกิจกรรม มีหน้าที่
1) ดาเนินการแข่งกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2557
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2) ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3) ส่งผลการแข่งขันไห้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
4) ดาเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

