คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
………..………………..
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินโครงการประกวดแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัต ถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ ในระหว่าง
วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557 โดยใช้สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ,
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง , โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพื่อให้การประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. นางเยาวลักษณ์ คงพูล
2. ว่าที่ ร.ต.สารวย นกงาม
3. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์
4. นายราชันย์ ไชยชาญ
5. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
6. นายบุญชัย บุรินทร์
7. นายศุภชัย สุดา
8. นายประสิทธิ์ สลักคา
9. นางพิสมัย คันศร
10. นายสมบัติ อินทร์วัน
11. นายศักดิ์ ทองมนต์
12. นายสมพงษ์ คาเสียง
13. นายดาริห์ อานวยสวัสดิ์
14. นายประทวน เคราะห์ดี
15. นายบุญหลาย อินตะนัย
16. นายทวีชัย คาแพง

1. คณะกรรมการอานวยการ
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองประธานกรรมการ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล (ประธานศูนย์ฯปฐมวัย)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านใจดี (ประธานศูนย์ฯภาษาไทยประถม)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านอาวอย (ประธานศูนย์ฯภาษาไทยมัธยม)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก (ประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์ประถม)
กรรมการ
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17. นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง (ประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์มัธยม)
กรรมการ
18. นายสมควร โมทะจิตร
ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอาง (ประธานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ประถม)
กรรมการ
19. นายสง่า อาจอินทร์
ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง(ประธานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์มัธยม) กรรมการ
20. นายวงศ์นคร เชื้อทอง
ผอ.ร.ร.บ้านกาแมด (ประธานศูนย์ฯสังคมฯประถม)
กรรมการ
21. นายอานวย มีศรี
ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนราม (ประธานศูนย์ฯสังคมฯมัธยม)
กรรมการ
22. นายยุทธนา สารีบุตร
ผอ.ร.ร.บ้านแทรง (ประธานศูนย์ฯสุขศึกษาฯประถม)
กรรมการ
23. นายอานวย สาระชาติ
ผอ.ร.ร.บ้านป่าใต้ (ประธานศูนย์ฯสุขศึกษาฯมัธยม)
กรรมการ
24. นายชืน่ แก้วนิมิตร
ผอ.ร.ร.บ้านอังกุล (ประธานศูนย์ฯการงานอาชีพฯ, คอมพิวเตอร์) กรรมการ
25. นายสนัน่ ไชยบุตร
ผอ.ร.ร.บ้านตาสุด (ประธานศูนย์ฯการงานอาชีพฯ, ด้านงานอาชีพ) กรรมการ
26. นายประกอบ สายแก้ว
ผอ.ร.ร.หนองอารีพิทยา (ประธานศูนย์ฯศิลปะประถม)
กรรมการ
27. นายอานาจ สว่างภพ
ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก (ประธานศูนย์ฯศิลปะมัธยม)
กรรมการ
28. นายสมควร ระยับศรี
ผอ.ร.ร.บ้านสาโรงตาเจ็น(ประธานศูนย์ฯภาษาอังกฤษประถม) กรรมการ
29. นายสุวิทย์ ผลสุข
ผอ.ร.ร.บ้านสาโรงพลัน (ประธานศูนย์ฯภาษาอังกฤษมัธยม)
กรรมการ
30. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน (ประธานศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
กรรมการ
31. นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม (ประธานศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน) กรรมการ
32. นายร่าเริง วิทยอุดม
ผอ.ร.ร.บ้านขามทับขอน (ประธานศูนย์ฯการศึกษาพิเศษ)
กรรมการ
33. นายสงวน ชุมวัน
ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน (ประธานศูนย์ฯการศึกษาพิเศษ)
กรรมการ
34. ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 23 กลุ่ม
กรรมการ
35. นายทองคา ตอนศรี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ
36. นายประจักษ์ ทองเลิศ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ให้คาแนะนา ส่งเสริมสนับสนุน ให้คาปรึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายทองคา ตอนศรี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รองประธานกรรมการ
3. นางสมจิต คาเสียง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4. นายสมนึก ศรีดาพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นายพุทธ มงคล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
8. นายประจักษ์ ทองเลิศ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางเวชะณิการ์ อินตะนัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
11. นายจันทสอน ศรีมารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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12. นางสินีนาฏ ทองสุภาภรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. รับรายงานผลการแข่งขัน สรุปผล และสมัครต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ อินทร์วัน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นายสายัน สุขเฉย
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
กรรมการ
4. นายกอบชัย สายทอง
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี คาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
กรรมการ
6. นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายยุทธพงศ์ สีดา
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
กรรมการ
8. นางสังวร ทวีศรี
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
9. นางสาวสมิตร เหิมหาญ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
10. นายอานาจ สว่างภพ
ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
กรรมการ
11. นางสมจิต คาเสียง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
12. นายพุทธ มงคล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. เตรียมกาหนดการ พิธีการ ดูความพร้อมของสถานที่ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2557
2. เป็นพิธีกรดาเนินการตามลาดับกาหนดการ และ ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายศุภชัย สุดา
ผอ.กลุ่มอานวยการ
ประธานกรรมการ
นายกอบชัย สายทอง
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
รองประธานกรรมการ
นางอภิรนันท์ พลศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
กรรมการ
นายสายัน สุขเฉย
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวชลดา บัวลาด
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายในหลายช่องทาง พร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดการแข่งขัน และดาเนินการอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร
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5. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน 4 จุด ประกอบด้วย
จุดที่ 1 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1.1 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
1. นายราชันย์ ไชยชาญ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย บุรินทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย สุดา
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
4. นายร่าเริง วิทยอุดม
ผอ.ร.ร.บ้านขามทับขอน (ประธานศูนย์ฯการศึกษาพิเศษ) กรรมการ
5. นายสงวน ชุมวัน
ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน (ประธานศูนย์ฯการศึกษาพิเศษ) กรรมการ
6. นายยุทธนา สารีบุตร
ผอ.ร.ร.บ้านแทรง (ประธานศูนย์ฯสุขศึกษาฯประถม)
กรรมการ
7. นายอานวย สาระชาติ
ผอ.ร.ร.บ้านป่าใต้ (ประธานศูนย์ฯสุขศึกษาฯมัธยม)
กรรมการ
8. นายประกอบ สายแก้ว
ผอ.ร.ร.หนองอารีพิทยา (ประธานศูนย์ฯศิลปะประถม)
กรรมการ
9. นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์
ครูโรงเรียนบ้านแทรง
กรรมการ
10. นางสาวสุวิมล กัณหา
ครู ร.ร.บ้านสาโรงพลัน
กรรมการ
11. นางอภิรนันท์ พลศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
12. นายพุทธ มงคล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
13. นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ดาเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ , สุขศึกษาและพลศึกษา, กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน ประท้วงผลการแข่งขัน
3. รับรายงานผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ
4. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการแข่งขัน
1.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายเอกพล มั่นอยู่
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
2. นายอุทัยนิวัติ ปลงใจ
พนักงานพัสดุ ระดับ ส.3
3. นายรัศมี เวียงสมุทร
ลูกจ้างชั่วคราว
4. นายประจักษ์เชษฐ์ เสาร์แก้ว พนักงานพัสดุ ระดับ ส.3
5. นายกอบชัย สายทอง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
1.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1. นายสายัน สุขเฉย
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์
3. นางสาวชลดา บัวลาด

นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจาสถานแข่งขัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน
/จุดที่ 2 ...
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จุดที่ 2
2.1 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
1. ว่าที่ ร.ต.สารวย นกงาม
2. นายประสิทธิ์ สลักคา
3. นางพิสมัย คันศร
4. นายดาริห์ อานวยสวัสดิ์
5. นายประทวน เคราะห์ดี
6. นายบุญหลาย อินตะนัย
7. นายทวีชัย คาแพง
8. นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
9. นายสมควร โมทะจิตร
10. นายสง่า อาจอินทร์
11. นางอัญชลี นามวงศ์
12. นายสมควร ระยับศรี
13. นายสุวิทย์ ผลสุข
14. นางสุชาดา คาเสียง
15. นางบุญยง นาวิกานุภาพ
16. นางมลวิภา สุวรรณแสงศรี
17. นางภัทราวรรณ คาแพง
18. นายเจตพล อักษร
19. นางสาวมณีรัตน์ โสภิณ
20. นางวรรณพร อาวะรุณ
21. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
22. นางพัชมณ กริฟฟิทส์
23. นางศุภกานต์ โสรธร
24. นางปราใส สุทธิกรณ์

ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล (ประธานศูนย์ฯปฐมวัย)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านใจดี (ประธานศูนย์ฯภาษาไทยประถม)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านอาวอย (ประธานศูนย์ฯภาษาไทยมัธยม)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก (ประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์ประถม)
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง (ประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์มัธยม) กรรมการ
ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอาง (ประธานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ประถม) กรรมการ
ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง(ประธานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์มัธยม) กรรมการ
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านสาโรงตาเจ็น(ประธานศูนย์ฯภาษาอังกฤษประถม) กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านสาโรงพลัน (ประธานศูนย์ฯภาษาอังกฤษมัธยม) กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านเหล็ก
กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านอาวอย
กรรมการ
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านสาโรงตาเจ็น
กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านหนองแวง
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
นิติกรชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ดาเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ,
การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) และ กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน ประท้วงผลการแข่งขัน
3. รับรายงานผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ
4. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการแข่งขัน
2.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายดาริห์ อานวยสวัสดิ์
2. นายเดชา อานไธสง

ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.

นายดารงศักดิ์ ลับสูงเนิน
นายชานาญ เรืองฤทธิ์
นายอภิเดช โมรินทร์
นายสรยุทธิ์ บงกชเบญจรงค์
นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์

ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
2.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1. นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
2. นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์
3. นางสาวศิริมาศ ผิวเงินยวง

รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจาสถานแข่งขัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน
จุดที่ 3 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
3.1 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
1. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์
2. นายสมบัติ อินทร์วัน
3. นายทองคา ตอนศรี
4. นายชื่น แก้วนิมิตร
5. นายสนั่น ไชยบุตร
6. นายอานาจ สว่างภพ
7. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
8. นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
9. นายธีระชัย เพิ่มพร
10. นางสาวเพชรมณี ซาบุญมี
11. นายศิวะ ตะเคียนศก
12. นางบรรจง ทาวุฒิ
13. นางสมปอง สีดา
14. นายสมนึก ศรีดาพันธ์
15. นางปราณี สมบัติวงศ์
16. นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านอังกุล (ประธานศูนย์ฯการงานอาชีพฯประถม) กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านตาสุด (ประธานศูนย์ฯการงานอาชีพฯมัธยม) กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก (ประธานศูนย์ฯศิลปะมัธยม) กรรมการ
ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน (ประธานศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการ
ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม (ประธานศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
กรรมการ
พนักงานราชการ ร.ร.บ้านตาสุด
กรรมการ
ครู ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ดาเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์), การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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2. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน ประท้วงผลการแข่งขัน
3. รับรายงานผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ
4. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการแข่งขัน
3.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายปฏิญญา จันทรชิต
2. นายนิเวศน์ คาผง
3. นายสุทัศน์ พลภักดี
4. นายมนัสชัย กัลยา
5. นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง

ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
รอง ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
นักการภารโรง
ลูกจ้าง
ครู ร.ร.ขุขันธ์วิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
3.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1. นายปฏิญญา จันทรชิต
2. นายจตุพล เครื่องพาที
3. นางเสาวนิตย์ สมบัติหอม
4. นางนงนิตย์ พิสุทธิวงษ์ชัย

ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
ครู ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
ครู. ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
ครู ร.ร.ขุขันธ์วิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจาสถานแข่งขัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน
จุดที่ 4 ณ สนามโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง
4.1 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
1. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต คาเสียง
ศึกษานิเทศก์
รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ ทองมนต์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการ
4. นายสมพงษ์ คาเสียง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
5. นายวงศ์นคร เชื้อทอง
ผอ.ร.ร.บ้านกาแมด (ประธานศูนย์ฯสังคมฯประถม)
กรรมการ
6. นายอานวย มีศรี
ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียนราม (ประธานศูนย์ฯสังคมฯมัธยม)
กรรมการ
7. นางสาวสุรีรัตน์ ผ่องราษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
8. นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
9. นางรุ่งรพี สมทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสมพร เทพสีดา
ครู ร.ร.บ้านขี้นาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ดาเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน ประท้วงผลการแข่งขัน
3. รับรายงานผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ
4. รายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการแข่งขัน
/4.2 คณะกรรมการ...
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4.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายสุเทพ ขันทอง
2. นายจารัส สมร
3. นายชัยฤทธิ์ จินดาวงศ์
4. นายอาทิตย์ สุขไกร
5. นายถนอมศักดิ์ วงศ์จริญ

ผอ.ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บารุง
รอง ผอ.ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บารุง
ครู.ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บารุง
นักการ ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บารุง
ครู.ร.ร.ขุขันธ์ราษฎร์บารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
4.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1. นางสมจิต คาเสียง
2. นางรุ่งรพี สมทอง
3. นางสาวณัฐฐศศิอร สมบัติวงศ์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ครู ร.ร.บ้านกาแมด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจาสถานแข่งขัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน
6. คณะกรรมการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศการแข่งขัน
1. นายประจักษ์ ทองเลิศ
ศึกษานิเทศก์
2. นายเดชา จันดาบุตร
ผอ.ร.ร.บ้านขามหนองครอง
3. นางสาวินี พิมพ์จันทร์
ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง
4. นายชาญวิทย์ สันดอน
ผอ.ร.ร.บ้านธาตุพิทยาคม
5. นายอดิศักดิ์ นรินทร์รัมย์
ครู ร.ร.บ้านชาแระกลาง
6. นางสาวเมธาวี ติณานันท์
ครู ร.ร.บ้านเกาะโพธิ์ช่างหม้อ
7. นายสายชน แพงมา
ครู ร.ร.บ้านอังกุล
8. นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์
ครู ร.ร.นิคม3
9. นายโอภาส กุลัพบุรี
ครู ร.ร.บ้านตาอุด
10. นางอริยาภรณ์ เสนาจ
ครู ร.ร.บ้านเริงรมย์
11. นางสาวนารีรัตน์ ไชยนะรา
ครู ร.ร.บ้านอาวอย
12. นายพิชิต พรหมดี
ครู ร.ร.บ้านจันลม
13. นางสาวนารีรัตน์ ไชยนะรา
ครู ร.ร.บ้านอาวอย
14. นางพิชาภัค บุดดี
ครู ร.ร.บ้านเค็ง
15. นางสาวชนัญชิดา นันทา
ครู ร.ร.บ้านปราสาท
16. นางกนกอร ยิ่งได้ชม
ครู ร.ร.อนุบาลปรางค์กู่
17. นางอัญธิฌา ขันติสอน
ครู ร.ร.บ้านกาแมด
18. นายสุพล แซ่เตียว
ครู ร.ร.บ้านคอกหนองไพร
19. นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
ครู ร.ร.บ้านสาโรงพลัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. นางสาวสุพรรณี ศรีสะอาด
21. นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์
22. นายสมพงษ์ จันเทศ
23. นายสุริยะ สมพร
24. นายสุทธิชัย สิงห์สุทธิ์
25. นายศรีรัตน์ ประมวล
26. นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
27. นางเวชะณิการ์ อินตะนัย

ครู ร.ร.บ้านกันตรวจ
ครู ร.ร.บ้านปราสาทเยอ
ครู ร.ร.บ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30)
ครู ร.ร.บ้านตะเคียนราม
ครู ร.ร.บ้านแซรสะโบว
ครู ร.ร.กระต่ายด่อนวิทยา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รับรายงานผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ ในวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
7. คณะกรรมการการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายบุญชัย บุรินทร์
นางรัชกร ถนอมสุข
นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ
นางเพ็ญศรี คาวงค์
นางสาวศุภากร ปราบเสียง
นายประจักษ์ ทองเลิศ
นางเวชะณิการ์ อินตะนัย
นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นักวิชาการเงินและพัสดุชานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนการเบิกจ่าย รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย และรายงานการใช้งบประมาณตามโครงการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค ให้รายงาน
คณะกรรมการอานวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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