คําสังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ที ๔๔๖ / ๒๕๕๕
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
“จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกล…สู่ อาเซี ยน ปี ๒๕๕๕” สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
________________________________________________________________
ด้วยสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 9 กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
“จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกล…สู่ อาเซี ยน ปี ๒๕๕๕” ปี ๒๕๕๕ เพือให้นกั เรี ยนได้แสดงศักยภาพในด้านวิชาการ
วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรมและการแสดง ระหว่างวันที ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน และการ
จัดกิจกรรมแข่งขันการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม) เป็ นกิจกรรมหนึงทีกําหนดให้มีการแข่งขันในการ
จัดงานครังนี โดยจัดการแข่งขันใน วันที ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรี ยนเมืองสุ วรรณภูมิ และ สํ านักงาน
เขตพืน% ทีการศึกษาประถมศึกษาร้ อยเอ็ด เขต ๒ เพือให้การดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดําเนินการไปด้วย
ความเรี ยบร้อย บริ สุทธิE ยุติธรรม จึงแต่งตังบุคคลเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นการดังนี
๑. คณะกรรมการกลาง
๑) นายสุ พรรณ มาตย์คาํ มี
๒) นายอุดมการณ์ หลักคํา
๓) นางพิสมัย กิตติวฒั นพล
๔) นายชาญวิทย์ อาจสม
๕) ว่าที ร.ต.วิเวค บุตรโท
๖) นางวราภรณ์ มูลมณี
๗) น.ส.ชัญญา อินทริ กานนท์

รองผูอ้ าํ นวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 9
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเมืองสุ วรรณภูมิ
รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเมืองสุ วรรรภูมิ
ครู โรงเรี ยนเมืองสุ วรรณภูมิ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 9
ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 9
ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 9

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที
๑. วางแผนและดําเนินการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม) ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ปี ๒๕๕๕ ทุกระดับชัน
๒. คัดเลือกบุคคลเพือเสนอแต่งตังเป็ นกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม)
ทุกระดับชัน
๓. ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม) ทุกระดับชันเพือให้
ดําเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
๔. กํากับ ดูแลให้การแข่งขันทุกกิจกรรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิE ยุติธรรม เหมาะสม
ตรวจสอบได้
๕. เพือวินิจฉัยและรับรองผลการแข่งขันของคณะกรรมการในข้อ N และข้อ O และผลการตัดสิ นถือเป็ นข้อยุติ

๒

๒. คณะกรรมการตัดสิ นการการแข่ งขันการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรี ยนเรียนร่ วม)
กิจกรรมการแข่ งขันกิจกรรมการเล่ านิทาน, นักอ่ านข่ าวรุ่ นเยาว์ , หนังสื อเล่ มเล็ก ทุกประเภทความพิการ
ทุกระดับชั% น ประกอบด้ วย
๑. นายวชิร วงษ์ชาดี
ผอ.โรงเรี ยนบ้านม่วง
ประธานกรรมการ
๒. นางวัลย์ลดั ดา ยางสู ง
ครู โรงเรี ยนบ้านเหล่าฮก
รองประธานกรรมการ
๓. นางพรรณภา โชติขนั ธ์
ครู โรงเรี ยนเมืองปทุมรัตต์
กรรมการ
๔. นางสุ วรรณา ละอองวิจิตร ครู โรงเรี ยนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
กรรมการ
๕. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรี
ครู โรงเรี ยนบ้านนา
กรรมการ
๖. นางปฤษฎางค์ พารา
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
๗. นางไพรจิตร ไพรพยอม
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองไศล
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่ งขันกิจกรรมศาสตร์ คณิตในชี วติ ประจําวัน และมารยาทงามอย่ างไทย ทุกประเภท
ความพิการ ทุกระดับชั% น ประกอบด้ วย
๑. นายสัมฤทธิE โฆษร
ผอ.โรงเรี ยนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทร์ เพ็ญ จันทร์ วเิ ศษ รอง ผอ.รร.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว รองประธานกรรมการ
๓. นายจิตรกร รัตสี วอ
ครู โรงเรี ยนหนองหิ นใหญ่วิทยา
กรรมการ
๔. นายสง่า บุญเต็ม
ครู โรงเรี ยนคําไฮสําโรงวิทยาคาร
กรรมการ
๕. นางปราณี บัวหลวง
ครู โรงเรี ยนวัดธาตุ(ธรรมธาดาฯ)
กรรมการ
๖. นางสาวสุ ภคั สุ ตนั ทวงษ์ ครู โรงเรี ยนค้อใหญ่ชยั ยุทธ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่ งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี กิจกรรมการประดิษฐ์ งานใบตอง ,
งานประดิษฐ์ ของใช้ จากเศษวัสดุ , งานประดิษฐ์ ของเล่ นจากเศษวัสดุ และการร้ อยมาลัยดอกไม้ สด ทุกประเภท
ความพิการ ทุกระดับชั% น ประกอบด้ วย
๑. นายสํารวย ชืนใจ
ผอ.โรงเรี ยนบ้านหนองไศล
ประธานกรรมการ
๒. นายศุภวัตร อะทาโส
ครู โรงเรี ยนบ้านคูเมือง
รองประธานกรรมการ
๓. นางคําภู สุ ดาเดช
ครู โรงเรี ยนปั ญจคามประชาสรรค์
กรรมการ
๔. นางอุบล สมภักดี
ครู โรงเรี ยนบ้านป่ ายางวนาทิพย์
กรรมการ
๕. นางทองย้อย คําชาลี
ครู โรงเรี ยนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว กรรมการ
๖. นางอรทัย โพธิE มนต์
ครู โรงเรี ยนบ้านกอกแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

๓

กิจกรรมการแข่ งขันกิจกรรมการวาดภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ,สวดถาดแบบชื%น
และสวนถาดแบบแห้ ง ทุกประเภทความพิการ ทุกระดับชั% น ประกอบด้ วย
๑. นายอํานาจ บุญทัน
ผอ.โรงเรี ยนบ้านโพนแท่น
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดาราพร ทอนศรี ครู โรงเรี ยนบ้านฮ่องสังข์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอรพรรณ คําหมอน ครู โรงเรี ยนหนองยางวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสงวน สอนลิลา
ครู โรงเรี ยนดอนกลอยวิทยาคาร
กรรมการ
๕. นางสาวกาญจนา ดลใจ
ครู โรงเรี ยนบ้านโปง
กรรมการ
๖. นางทรงศรี ขันธวงศ์
ครู โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองฮี
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่ งขันวาดภาพระบายสี
๑. นายประสงค์ ศรี สวัสดิE
๒. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์
๓. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทน
๔. นายอําพร พูสี
๕. นายศักดา พาโคกทม
๖. นางสาวทองสุ ข พลทะกลาง

ทุกประเภทความพิการ ทุกระดับชั% น ประกอบด้ วย
ผอ.โรงเรี ยนสว่าง
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านเด่นราษฎร์
รองประธานกรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านขีเหล็ก
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านข่อย
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนเมืองบัววิทยาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่ งขันกิจกรรมเต้ นแอโรบิค , การประกวดรํ าไทย , ขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง และเต้ นหาง
เครืองประกอบเพลง ทุกประเภทความพิการ ทุกระดับชั% น ประกอบด้ วย
๑. นายพงษ์ศกั ดิE วรรณวงษ์
ผอ.โรงเรี ยนนานวลราษฎร์ นิยม
ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรากรณ์ ไชยสุ นทร
ครู โรงเรี ยนสาวแหวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นางอารี รัตน์ ศรี นนท์
ครู โรงเรี ยนนําคําใหญ่วทิ ยา
กรรมการ
๔. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผล
ครู โรงเรี ยนบ้านกู่กาสิ งห์
กรรมการ
๕. นางสาววิยะดา จันดา
ครู โรงเรี ยนบ้านข่อย
กรรมการ
๖. นางกัลยาณี ศรี สมบัติ
ครู โรงเรี ยนบ้านสู งยาง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที รับรายงานตัวนักเรี ยนในรายการแข่งขันทีได้รับผิดชอบ ดําเนินการตัดสิ นผลการแข่งขัน
ด้วยความบริ สุทธิE ยุติธรรม และรายงานผลให้สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ทราบ
ภายในวันที ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้จงได้

๔

ให้คณะกรรมการทีได้รับแต่งตังดําเนินการ ควบคุม/กํากับ ดําเนินการกิจกรรมการประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรี ยน ทีรับผิดชอบให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถ้าหากมีปัญหาหรื ออุปสรรคใดๆ
ให้รายงานคณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันทราบเพือดําเนินการต่อไป
ทังนีตังแต่บดั นี เป็ นต้นไป
สัง ณ วันที

๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

