คำสั่งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์
ที่ ๕ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นกำรศึกษำ สหวิทยำเขต ๑-๔
(สุขศึกษำและพลศึกษำ)
……………………………………………….
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จะดำเนินงำนจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ สหวิทยำเขต ๑ – ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๘–๑๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร
โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยมอบหมำยให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดำเนินกำรเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ เข้ำร่วมประกวด แข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๔
อำศัยอำนำจตำมระเบียบสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำตอนปลำย (สมป.) ที่กำหนดระเบียบปฏิบัติกำรจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓และเพื่อให้กำรดำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันในแต่ละรำยกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรของศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ อำนวยควำมสะดวกให้ขวัญและกำลังใจ ประกอบด้วย
๑. นำยไพศำล วุทฒิลำนนท์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๒. นำยสำเริง บุญโต
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๓. นำยจำลอง ผู้สมเก่ำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๔. นำยวุฒิ อุดมสินำนนท์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๕. นำยเลิศชำย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร
ประธำนสหวิทยำเขต ๑
๖. นำยสมเกียรติ พำณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร
ประธำนสหวิทยำเขต ๒
๗. นำยชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสินรินทร์วิทยำ
ประธำนสหวิทยำเขต ๓
๘. ดร.แสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประธำนสหวิทยำเขต ๔
๙. นำยองอำจ ดีประดวง
ผู้อำนวยกำรรกุล่มนิเทศ ติดตำม ฯ สพม. ๓๓
๑๐. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๑๑. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทุกแห่ง ในสหวิทยำเขตที่ ๑ – ๔ สพม. ๓๓

๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสุรพงศ์ ปรำกฏรัตน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยเสนี จิตหนักแน่น
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหิธรวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยดนัย คำผุย
ศึกษำนิเทศก์ สพม. ๓๓
กรรมกำร
๑.๔ นำยวีระเดช พูนทรัพย์
รองผอ.โรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๑.๕ นำยดนัย คำผุย
ศึกษำนิเทศก์. สพม. ๓๓
กรรมกำร
๑.๖ นำยฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร
กรรมกำร
๑.๗ นำยกัมปนำถ คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๘ นำยชนะศึก จินดำศรี
ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยำ
กรรมกำร
๑.๙ นำยขันติ จำรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๑๐ นำยชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผอ.โรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑.๑๑ นำยสุวชัย ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่ดูแลประสำนห้องแข่งขันทักษะกับโรงเรียนที่เป็นสนำมแข่งขัน ให้เพียงพอ
รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๒.๑. นำยชิน ไทยยิ่ง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร
ประธำนกรรมกำร
๒.๒. นำยชำญ จิรัฐติกำลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร
รองประธำนกรรมกำร
๒.๓. นำยวัชระ ชำญศรี
ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมกำร
๒.๔. นำยอำพล รติธรรมกุล
ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมกำร
๒.๕. นำยวีรวัฒน์ นำมวัฒน์
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๒.๖. นำยอดิศักดิ์ เทียนทอง
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๒.๗. นำยวีระเดช พูนทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘ นำยสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้ำที่จัดเตรียมเครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรแข่งขันและถ่ำยภำพ
กิจกรรมตลอดงำน ประกอบด้วย
๓.๑. นำยวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๓.๒. นำยอดิศักดิ์ เทียนทอง ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๓.๓. นำยวีรวัฒน์ นำมวัฒน์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๔. นำยสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้ำที่ ตัดสินกำรแข่งขันในทักษะ
ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
๔.๑ การแข่งขันแอโรบิก

๑. นำยขันติ จำรัตน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวิมล สำธร
ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงสำวนิรฉัตร แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
กรรมกำร
๕. นำยธิติ นิลแก้ว
ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยขวัญชัย ถึงดี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๖. นำยชำญ จิรฐั ติกำลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมกำร
๗. นำยสุวชัย ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๒ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. นำยสุรพงศ์ ปรำกฏรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชนะศึก จินดำศรี
ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยกัมปนำท คงนุรัตน์
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๕. นำยชำญ จิรฐั ติกำลกุลเวท ครูโรงเรียนสิรินธร
กรรมกำร
๖. นำงสุวรรณำ คำมณี
ครูโรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์
กรรมกำร
๗. นำงภิตินันท์ ทองนำ
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นำยสุรพงศ์ ปรำกฏรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยทศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร
กรรมกำร
๔. นำยเกรียงศักดิ์ คำนุ
ครู โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร
กรรมกำร
๕. นำยยุทธชัย สุทธิโส
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
กรรมกำร
๖. นำยพิทยำ อินทร์ชัย
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กรรมกำร
๗. นำงปรำรถนำ ดำรงศักดิ์
ครู โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์
กรรมกำร
๘. นำยกิตตินันท์ ปัญญำเอก ครู โรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่จัดทำ คำสั่ง หนังสือรำชกำรแจ้งไปยังโรงเรียนต่ำงๆ จัดทำเกณฑ์
กำรแข่งขัน รวมทั้งดำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอนของกำหนดกำร ประกอบด้วย
๕.๑ นำยวีระเดช พูนทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำงสำววิไลวรรณ ทองคำ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๕.๓ นำงสำวศิรินนำถ ชำนำญพนำ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๕.๔ นำงสำวปวีณำ ปิยธรรมรงพงศ์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๕.๕ นำงสำวนภำพร นเรศรัมย์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมการประเมินผลและจัดทาเกียรติบัตร มีหน้ำที่จัดทำแบบประเมิน รวบรวมแบบประเมิน แปลผล
รำยงำนผลกำรประเมินและจัดทำเกียรติบัตรให้กรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๖.๑ นำยชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำยสุรชัย กูลรัตน์
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๖.๓ นำงสำววรรณิสำ สุขหำได้ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๖.๔ นำงสำวสำคร ได้รอดดี ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๖.๕ นำงสำวศิริพร นันทรัตน์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม และประสานงานทั่วไป มีหน้ำที่ดูแล ให้กำรต้องรับและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดกำรแข่งขัน และให้บริกำร อำหำรเครื่องดื่มและอื่นๆตำมควำมเหมำะสม
๗.๑ นำยอภินันท์ นำมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงอนงค์จิต แก่นพรม ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๗.๓ นำงสำวขนิษฐำ จันทร
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๗.๔ นำงสำวรุ่งทิวำ ทองยุ้น
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๗.๕ นำยอภิศักดิ์ อุดหนุน
ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำร
๗.๖ นำงเนตรนภำ พรหมทอง ครูโรงเรียนพนำสนวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์
อันจะเกิดกับทำงรำชกำรและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นำยเลิศชำย สุขประเสริฐ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร
ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์

