บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 / 2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
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/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายยุทธนา สารีบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแทรง
ประธานกรรมการ
2. นายอานวย สาระชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าใต้
รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ลาลุน
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคม 3
กรรมการ
4. นายโกมินทร์ ปานขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา
กรรมการ
5. นายวีระชาติ ไชยชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์
กรรมการ
6. นายสมเดช ใจหวัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทร
กรรมการ
7. นายไสว สุนทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเปียมตะลวก
กรรมการ
8. นายธเนศวร สมควร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทะลอก
กรรมการ
9. นายเจตตุพงษ์ มโนราห์
ผู้อานวยการโรงเรียนจะกงวิทยา
กรรมการ
10. นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง
กรรมการ
11. นายณัฐพงษ์ ค่ายไธสง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
12. นายนิเวศน์ เข็มทอง
ครูโรงเรียนบ้านป่าใต้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
ครูโรงเรียนบ้านแทรง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษา แก้ปัญหา ในระหว่างการแข่งขัน
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2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ประธานกรรมการ
นายปรีชา ยอดทอง
ครูโรงเรียนบ้านศาลา
กรรมการ
ว่าที่ รต.ธเนศ วรรณวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
กรรมการ
นายชัยรัตน์ อินธิยาย
ครูโรงเรียนจะกงวิทยา
กรรมการ
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5. นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล
กรรมการ
6. นายปรีชา วัฒนานนท์
ครูโรงเรียนบ้านผือ
กรรมการ
7. นายสุพล มากนวล
ครูโรงเรียนบ้านสวาย
กรรมการ
8. นางกาญจนารัตน์ ธรรมพร
ครูโรงเรียนวนาสวรรค์
กรรมการ
9. นายชุมพล เสนาะ
ครูโรงเรียนบ้านบัลลังค์
กรรมการ
10. นายฉัตรชัย คัทเนตร
ครูโรงเรียนบ้านสาโรงพลัน
กรรมการ
11.นายวันชัย มังคะชาติ
ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง
กรรมการ
12. นางเสงี่ยม ดอกพอง ครูโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว กรรมการและเลขานุการ
2. กิจกรรมแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายเจตตุพงษ์ มโนราห์
ผู้อานวยการโรงเรียนจะกงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประภาส วงษ์รักษ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย กรรมการ
3. นายบัญชา ใจโชติ
ครูโรงเรียนบ้านเค็ง
กรรมการ
4. นายนิวุฒิ สุนทร
ครูโรงเรียนบ้านทะลอก
กรรมการ
5. นายทองสุข ศรีตุ้มแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
6. นายบรรจง สระทอง
ครูโรงเรียนบ้านโพงกอก
กรรมการ
7. นายออรชุล คูณทวี
ครูโรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน กรรมการ
8. นายภราดร อยู่เย็น
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
กรรมการและเลขานุการ
3. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1. นายโกมินทร์ ปานขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ เดชภัทร
ครูโรงเรียนบ้านศาลา
กรรมการ
3. นายอภิชาต แก้ววงษ์
ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม
กรรมการ
4. นายรัฐพล ณะศรี
ครูโรงเรียนจะกงวิทยา
กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ชื่นนอก
ครูโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง กรรมการ
7. นายบรรยง ภูมิโคกรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านตาเปียง
กรรมการ
8. นางพรรณวิภา เสาเวียง
ครูโรงเรียนบ้านไทร
กรรมการและเลขานุการ
4. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. นายพิทักษ์ ลาลุน
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคม 3
ประธานกรรมการ
2. นายธรา ปรากฏชื่อ
ครูโรงเรียนบ้านกะกา
กรรมการ
3. นายอานาจ โหม่งมาตร
ครูโรงเรียนบ้านหนองระเยียว กรรมการ
4. นายมานิตย์ กอกหวาน
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง กรรมการ
5. นายสุริยา แก้ววงศา
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ ดวงใจ
ครูโรงเรียนบ้านภูมิศาลา
กรรมการ
7. นายเดชา อานไธสง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการ
8. นายดาวเรือง อ่อนสุวรรณา
ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตัดสินทุก ๆ กิจกรรมมีหน้าที่
1. ดาเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 13 – 17
ตุลาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2. ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

