คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ 442 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จำกทุ่งกุลำสดใส ก้ำวไกล…สู่อำเซียน ปี 2555”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
________________________________________________________________
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 กำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“จำกทุ่งกุลำสดใส ก้ำวไกล…สู่อำเซียน ปี 2555” ปี 2555 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ
ดนตรี กีฬำ ศิลปหัตถกรรมและกำรแสดง ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 พฤศจิกำยน 2555 รวม 3 วัน และกำรจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดให้มีกำรแข่งขันใน
กำรจัดงำนครั้งนี้ โดยจัดกำรแข่งขันใน วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งบุคคล
เป็นคณะกรรมกำรดำเนินกำรดังนี้

1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นำยสุพรรณ มำตย์คำมี
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยปรีดำ นวลรักษำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำยพรชัย จิตตเมตตำกุล ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดูกอึ่งศรีเจริญ
กรรมกำร
1.4 นำงอรพันธ์ หินซุย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกู่คันธนำมหนองฝัง่ แดง
กรรมกำร
1.5 นำยบรรพต พันธุ์หินกอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหม้ำหนองข่ำวิทยำ
กรรมกำร
1.6 นำยประยงค์ ศรีบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหมอตำ
กรรมกำร
1.7 นำยอำคม เสำร์บุปผำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนผอุง
กรรมกำร
1.8 นำยทองนำค มณีจักร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองจำปำขัน
กรรมกำร
1.9 นำยทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้ำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
1.10 นำยวิเชียร บุตรบุญชู ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ
กรรมกำร
1.11 นำยทวี วงศ์นำค
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี
กรรมกำร
1.12 นำยวันชัย ตรีพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชีโนวำทธำรง
กรรมกำร
1.13 นำงพรรณทอง วรรณสุทธิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุยผงดงน้อย
กรรมกำร
1.14 ว่ำที่ พ.ต. ดร. มำนิตย์ ซำซิโย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเงิน
กรรมกำร
1.15 ดร. ศศินันท์ พูลลำภ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์
กรรมกำร
1.16 นำยชัยสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจิก
กรรมกำร
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1.17 นำยสมชำย ทองเสนำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนทรำยสระทอง
กรรมกำร
1.18 นำยทรงศิลป์ เสนำะ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดน้ำใส
กรรมกำร
1.19 นำยวิชิต ชำติชูเหลี่ยม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
1.20 นำยบุญสืบ โทนหงสำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่
กรรมกำร
1.21 นำยพันธวิทย์ ยืนยิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส้มโฮง
กรรมกำร
1.22 นำยธงชัย แสงมณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคูเมือง
กรรมกำร
1.23 นำยเศวต ไชยโสภำพ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
1.24 นำงสำวสวำสฎิพร แสนคำ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
1.25 นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
1.26 นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
1.27 นำยอำนำจ ศรีเที่ยง ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมกำร
1.28 นำงสำวรัชนีกร วรรณสุทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.29 นำงวำรีรัตน์ ทวยสอน ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.30 นำงเพ็นนี โทนหงสำ รองผอ.โรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ติดตำมตรวจสอบ กำกับดูแล วินิจฉัย สั่งกำร ให้ควำมช่วยเหลือประสำน
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ทุกกิจกรรม ให้ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม สรุปรำยงำนผล ประกำศผลกำรแข่งขัน
ต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรแข่งขัน อย่ำงถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์

2. คณะกรรมการดาเนินการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
2.1 เพลงคุณธรรม ประเภททีม 5 คน
ระดับชั้น ป. 1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำงขนิษฐำ คุณมำศ
นำงสำววณัชญำ โชติขันธ์
นำยปำน บุญชำ
นำงสำวเพ็ญประภำ วะทำ
นำยสวำท คำสระคู
นำยวรวิทย์ วรวิเศษ
นำงประทุมทิพย์ ยำสมร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตังหมอง ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองจำน
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนหม่วย
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำส
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำคำน้อย
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแคน
กรรมกำร
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ป.4-6
1.
2.
3.
4.

นำยวันชัย ตรีพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชีโนวำทธำรง
นำงสำวโสภำพร ผำน้ำคำ ครูโรงเรียนบ้ำนผักเผ็ดจ้อก้อ
นำยจันทำ ปักษำ
ครูโรงเรียนบ้ำนส่องอนำมัย
นำงสุภำพร เจตรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนดงช้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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5. นำยไพฑูรย์ โงนขำ
6. นำงสมจิต ภูทะโล
7. นำงยุภำพร ล้ำเลิศ

ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสำโรง
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง
ครูโรงเรียนดงเกลือวิทยำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยวิเชียร บุตรบุญชู ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ
ประธำนกรรมกำร
นำงสมหมำย แม่นมำตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ
กรรมกำร
นำงวนิดำ ขำวผ่อง ครูโรงเรียนบ้ำนสระโพนทอง
กรรมกำร
นำยชรินทร์ ชูบรรจง ครูโรงเรียนชุมชนอุ่มเม่ำสิงห์ไคล
กรรมกำร
นำงณัฏยำภรณ์ กล้ำหำญ ครูโรงเรียนบ้ำนดงครั่งใหญ่
กรรมกำร
นำงสำยวสันต์ รำมำตย์ ครูโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
นำงดำรำภรณ์ วงศ์ฉลำด ครูโรงเรียนบ้ำนงูเหลือม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.2 โครงงานคุณธรรม ประเภททีม 5 คน
ระดับชั้น ป.1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยประยงค์ ศรีบุญ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหมอตำ
ประธำนกรรมกำร
นำงสุพิศ ขุมเงิน
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง
กรรมกำร
นำยบำเพ็ญ สิมมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนตังหมอง
กรรมกำร
นำยประชุน ไชยชำญรมย์ ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำอ้อม
กรรมกำร
นำยชัยชำญ พิมพ์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้ำนสระแก้ว
กรรมกำร
นำงสุธีรำ ยมนัตถ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทม
กรรมกำร
นำงสมคิด โคตรจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนจำนใต้
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ป.4-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยพรชัย จิตตเมตตำกุล
นำยบุญชัย ทุมจีน
นำงกรุณำ ศรีวนค้ำ
นำยจำรัส ศรีนวล
นำยไสว ชำนำม
นำยประมวล พลอำษำ
นำงสังวร คันถี

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดูกอึ่งศรีเจริญ ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนหิน
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนสำรำญ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนเมืองพนมไพร
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองศรีทองฯ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเหม้ำวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม. 1-3
1.
2.
3.
4.

นำยบุญสืบ โทนหงสำ
นำงยุภำวดี ศรีน้อย
นำยสุรัก
ผดุงกิจ
นำยศิริพัฒน์ หลอดทอง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่ ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแห้วหนองบัวทอง
กรรมกำร
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5. นำงปิณฑิรำ สุวรรณ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
6. นำยมนูญ บุ่งหวำย
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
7. นำยบุญมี น้อยบัวทิพย์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ

2.3 เล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประเภทเดี่ยว

นำยทรงศิลป์ เสนำะ
นำยสัจชุกร สำยบุญมี
นำงฉวีวรรณ บัวแสงใส
นำยสัมฤทธิ์ บุญพำทำ
นำยสมพงษ์ สุขกวี
นำยสุขเกษม ภูอำรำม
นำงวรำภรณ์ ผำละบุตร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดน้ำใส
ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองฟ้ำ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนทรำยสระทอง
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนส้มโฮง
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนคูเมือง
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ป.4-6
1. นำยบรรพต พันธุ์หินกอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหม้ำวิทยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมำน พรมเทพ ครูโรงเรียนบ้ำนสำหร่ำย
กรรมกำร
3. นำงทองเพ็ชร เชื้อลิ้นฟ้ำ ครูโรงเรียนบ้ำนดู่
กรรมกำร
4. นำยอุทัย ทำหำวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่
กรรมกำร
5. นำยณรงค์ อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนหนองผือ-โนนค้อ
กรรมกำร
6. นำยคำเตียง รัตนโสภำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน กรรมกำรและเลขำนุกำร
ระดับชั้น ม.1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยทวี วงศ์นำค ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี ประธำนกรรมกำร
นำยพล คำมบุศย์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
นำงอนงค์ มำศจันทร์ ครูโรงเรียนโสภำพพิทยำภรณ์
กรรมกำร
นำยเหรียญ วงศ์ศรีมี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองส้ำวโพนงอย
กรรมกำร
นำยศุภกร กุมผัน ครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์สำมัคคี
กรรมกำร
นำยพีรชัย โพธิ์ไพร ครูโรงเรียนบ้ำนชำนุวรรณ
กรรมกำร
นำยพรมมำ ผดุงรัตน์ ครูโรงเรียนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.4 มารยาทไทย
ระดับชั้น ป.1-3

ประเภททีม 2 คน (ชาย-หญิง)

1. นำงอรพันธ์ หินซุย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกูค่ ันธนำมหนองฝั่งแดง ประธำนกรรมกำร
2. นำยสุชำติ แสนบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคูณ
กรรมกำร

5
3.
4.
5.
6.

นำงสำยหยำด จันทร์คูเมือง ครูโรงเรียนบ้ำนคูดินทรำย
นำงอุไรพร ภิบำลวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเปลือยน้อย
นำงสังวำลย์ ชุติพงษ์เลิศรังษี ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
นำงละออง สมทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำยำง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ป.4-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำงพรรณทอง วรรณสุทธิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุยผงดงน้อย ประธำนกรรมกำร
นำงพลอย ธรรมมิตร
ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
นำงระเบียบ เพ็นวิชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ใหญ่
กรรมกำร
นำงณัฐกำญจน์ กัญจน์ภัทรนนท์ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำดวน-พังหำด
กรรมกำร
นำงญำดำ
ไชยแสน ครูโรงเรียนหนองหญ้ำรังกำหนองส่วยดอนดู่ กรรมกำร
นำยสำรำญ ลำดวงษ์
ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงทองใบ สำยเชื้อ
ครูโรงเรียนดอนเสำโฮง
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้นม.1-3
1. นำยทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้ำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง ประธำนกรรมกำร
2. นำงจุรีพร นพรัตน์
ครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำร
กรรมกำร
4. นำงอนงค์ มำศจันทร์ ครูโรงเรียนโสภำพพิทยำภรณ์
กรรมกำร
5. นำงจันทร์ศรี พิมพะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนเขวำหรดี
กรรมกำร
6. นำงวรำภรณ์ ชมพูศรี ครูโรงเรียนปัญจคำมประชำสรรค์
กรรมกำร
7. นำงสวำสดิ์ สีวังใส
ครูโรงเรียนบ้ำนสะแบงตำก
กรรมกำร
8. นำงเกสร หิมพล
ครูโรงเรียนบ้ำนแจ้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.5 ภาพยนตร์สั้น ประเภททีม 5 คน
ระดับชั้น ป.1-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ว่ำที่ พ.ต.ดร.มำนิตย์ ซำชิโย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเงิน
ประธำนกรรมกำร
นำยสันติศักดิ์ สุวรรณษำ ครูโรงเรียนเมืองโพนทรำย
กรรมกำร
นำยสุชำติ
ปำปะเก ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดงกำแพง
กรรมกำร
นำยบุญโฮม พลเมือง
ครูโรงเรียนบ้ำนเหนือ
กรรมกำร
นำงหนูเต็ม สิงห์พลงำม ครูโรงเรียนบ้ำนโนนแฮด
กรรมกำร
นำยเพชร มำตยะขันธ์
ครูโรงเรียนชุมชน้ำนโพนเมือง
กรรมกำร
นำยอักษร
อรรคนันท์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับ ม.1-3
1. นำยอำคม เสำร์บุปผำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนผอุง
2. นำงเครือวัลย์ กำกแก้ว ครูโรงเรียนสำวแหวิทยำ
3. นำงพรทิพย์ โสรถำวร ครูโรงเรียนโพนดวนสำวเอ้

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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4. นำยทรงศิลป์ สุขแสน ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
5. นำยสุเนตร ศรีหำคลัง ครูโรงเรียนหนองยำงวิทยำคม
6. นำยบัณฑิต บุญแจด ครูโรงเรียนบ้ำนนกเหำะ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.6 ละครคุณธรรม ประเภททีม 15 – 20 คน
ระดับชัน้ ป.1 - 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยทองนำค มณีจักร
นำงวีฑำมำศ พำลำโกน
นำงพำโชค สำภูเมือง
นำงทัศนีย์ มำแสวง
นำงพรพิมล จำปำทิพย์
นำยนิสันต์ ศรีเที่ยง
นำงนิศรำภรณ์ ศรีพลัง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองจำปำขัน ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว
กรรมกำร
ครูโรงเรียนกู่คันธนำมหนองฝั่งแดง
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนโคก (ทองคุรุรำฎร์พัฒนำ)
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยชัยสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจิก
ประธำนกรรมกำร
นำงมุกดำ
ศรีคำม ครูโรงเรียนบ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว
กรรมกำร
นำงนิตยำ
ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำลำโกน
กรรมกำร
นำยบัณฑิต ทุมเทียง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสระหงส์
กรรมกำร
นำงลำวัลย์
กองไธสง ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง
กรรมกำร
นำงบุญพริ้ง หำญอำษำ ครูโรงเรียนบ้ำนกุดเขียว
กรรมกำร
นำงนิรมล พุทธพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.7 ละครประวัตศิ าสตร์ ประเภททีม 15 – 20 คน
ระดับชั้น ป.1-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยสมชำย ทองเสนำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนทรำยสระทอง ประธำนกรรมกำร
นำงอังศุธร นำมเดช
ครูโรงเรียนบ้ำนฮ่องสังข์
กรรมกำร
นำยบุดดี
วลัยศรี
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
นำยกุหลำบ บุตรประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนดอกไม้
กรรมกำร
นำยอำคำ แสงงำม
ครูโรงเรียนบ้ำนส้มกู่กำสิงห์
กรรมกำร
นำงจำรุวรรณ ชำลีบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำคำ
กรรมกำร
นำงธนำภรณ์ จันทคัต
ครูโรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ระดับชั้น ม.1-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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นำยวิชิต ชำติชูเหลี่ยม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ ประธำนกรรมกำร
นำยคำพันธ์ คงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำง
กรรมกำร
นำงสุวมำศ ไชยบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหงส์ทอง
กรรมกำร
นำยปรีดี ปริยันเต ครูโรงเรียนโนนไทยวิทยำคำร
กรรมกำร
นำยอุดม ต้นจำน ครูโรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ
กรรมกำร
นำยสมเดช อินอุ่นโชติ ครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
นำงเฉลียว ต้นจำน ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์น้อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.8 สวดมนต์แปล ประเภททีม 10 คน
ระดับชั้น ป.1-6 (สวดมนต์บาลี แปลไทย)
1. นำยธงชัย แสงมณี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคูเมือง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงทองหล่อ สิมลำ ครูโรงเรียนเมืองจำปำขัน
กรรมกำร
3. นำงเข็มพร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้ำนทองหลำง
กรรมกำร
4. นำยเดช หำรสระคู ครูโรงเรียนบ้ำนจำนทุ่งโนนสังข์
กรรมกำร
5. นำงนริสำ หงส์ทอง
ครูโรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ้ง
กรรมกำร
6. นำยสุพรรณ ศรีทองขำ ครูโรงเรียนบ้ำนหินกอง
กรรมกำร
7. นำงสมหมำย คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนเปลือยคุรุสรรค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หมายเหตุ จัดประกวด 2 วัน วันแรก ศูนย์ 1-10 วันที่สอง ศูนย์ 11-19 ณ โรงเรียนเมืองใหม่
สุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ระดับชั้น ม.1-3 (สวดมนต์บาลี แปลอังกฤษ)
1. ดร. ศศินันท์ พูลลำภ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงหนูจันทร์ โคตุทำ ครูโรงเรียนบ้ำนแดง
กรรมกำร
3. นำยอำคม คล้ำยกองนำ ครูโรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
4. นำยเกษม พิมละมำศ ครูโรงเรียนชีโนวำทธำรง
กรรมกำร
5. นำยปิฏก อุปมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสะอำด
กรรมกำร
6. นำงอัญญำนี ไชยพลงำม ครูโรงเรียนบ้ำนแขม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำเอกสำรประกอบที่จำเป็น เหมำะสม และจัดหำวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบกำรตัดสิน
ประกวดแข่งขันกิจกรรมทุกกิจกรรมให้สมบูรณ์ตรงตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน
2. กำหนดขั้นตอนและดำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมทุกกิจกรรม ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมเกณฑ์
กติกำ และเงื่อนไขที่กำหนดอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส พร้อมรำยงำนผลกำรแข่งขันทุกกิจกรรมให้
คณะกรรมกำร จัดกำรแข่งขันทรำบ หลังเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรแข่งขันอย่ำให้เกิดควำมเสียหำย
ขึ้นได้
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3. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกกิจกรรม/ ทุกรำยกำร ตำมคำสั่งนี้ถือว่ำถูกต้องและ
สิ้นสุด
ข้อควรคานึง
1. คณะกรรมกำรตัดสินทุกกิจกรรมจะต้องมีรำยชื่อปรำกฏตำมคำสั่ง สพป.รอ.2
2. กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเองเข้ำร่วมแข่งขัน
3. กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3
ให้คณะกรรมกำรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เกิดควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดี
ต่อทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด หำกพบปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบโดยทันทีและให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมทุกคน เข้าประชุม
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมควำมพร้อมที่
จะดำเนินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน“จำกทุ่งกุลำ
สดใส ก้ำวไกล…สู่อำเซียน ปี 2555” ปี 2555 ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 29 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ วันที่ 29 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2555

