คำสั่งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์
ที่ ๘ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นกำรศึกษำ สหวิทยำเขต ๑ - ๔
(ศิลปะ)
……………………………………………….
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จะดำเนินงำนจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ สหวิทยำเขต ๑ – ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร

โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยมอบหมำยให้เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดำเนินกำรเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ เข้ำร่วมประกวด แข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
อำศัยอำนำจตำมระเบียบสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำตอนปลำย (สมป.) ที่กำหนดระเบียบปฏิบัติกำร
จัดตั้งศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ และเพื่อให้
กำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันในแต่ละรำยกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรของศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 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
ผู้อำนวำยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม สพม. ๓๓
๑๐. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๑๑. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทุกแห่ง ในสหวิทยำเขตที่ ๑ – ๔ สพม. ๓๓

๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ดำเนินกำรจัด
ประกวด แข่งขัน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑.๑ นำยณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยวรพงศ์ มีมำก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำดีวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยองอำจ ดีประดวง
หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ สพม. ๓๓
กรรมกำร
๑.๔ นำยศุภชัย ชำวนำ
ผู้อำนวยโรงเรียนสุรินทร์ภักดี
กรรมกำร
๑.๕ นำยบุญศักดิ์ บุญจูง
ผู้อำนวยโรงเรียนยำงวิทยำคำร
กรรมกำร
๑.๖ นำยชัยณรงค์ บุญคุ้ม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๗ นำยวิฑูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๘ นำยอำทร เสำสูง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๙ นำงศิริพร ใจเมือง
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๑๐ นำงอรไท เขียวลือ
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๑๑ นำงสำวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๑.๑๒ นำงนำริวรรณ คำสิม
ครูโรงเรียนสุรวิทยำคำร
กรรมกำร
๑.๑๓ นำงณัฐชำนันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๑๔ นำยสมเกตุ ใจเมือง
ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการกลางและกรรมการประสานงานประจากลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. นำงศิริพร ใจเมือง
๒. นำงอรไท เขียวลือ
๓. นำงสำวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
๔. นำยฐิตินันท์ ครบสิ้น

ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำรกลำงสำระทัศนศิลป์
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำรกลำงสำระดนตรี
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำรกลำงสำระนำฏศิลป์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำรกลำง

๓. คณะกรรมกำรควบคุมและตัดสินกำรแข่งขันสำระทัศนศิลป์
รำยกำรที่ ๑ กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์”
รำยกำรที่ ๒ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี
รำยกำรที่ ๓ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี
รำยกำรที่ ๔ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์

คณะกรรมการประกอบด้วย

๑. นำยสมเกตุ ใจเมือง

ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

ประธำนกรรมกำร

๒. นำยประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร

รองประธำนกรรมกำร

๓. นำยสุคุม ลอยประโคน

ครู โรงเรียนนำบัววิทยำ

กรรมกำร

๔. นำยสมหมำย โคหำจักร

ครู โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์

กรรมกำร

๕. นำยบัญญัติ เพียรชอบ

ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์

กรรมกำร

๖. นำยชุมพร เพ่งเล็งดี

ครู โรงเรียนพญำรำมวิทยำ

๗. นำงสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครู โรงเรียนสิรินธร

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

รำยกำรที่ ๕ กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด
รำยกำรที่ ๖ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น
รำยกำรที่ ๗ กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
๑. นำงอมร พันธ์ชนะ
ครู โรงเรียนสำโรงทำบวิทยำคม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรุ่งอรุณ ปรียำนุภำพ ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิติชำติ แก้วสน
ครู โรงเรียนสุรินท์ภักดี
กรรมกำร
๔. นำงศิริพร ใจเมือง
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมกำร
๕. นำยณัฐพล เต็งสกุล
ครู โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำยพิสิทธิ์ ศรีโคตร
ครู โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หมำยเหตุ กำรแข่งขันกลุ่มศิลปะ สำระทัศนศิลป์ ให้กรรมกำรผู้ควบคุมแต่ละรำยกำรแข่งขันร่วมกัน
ตัดสินผลงำนศิลปะทุกรำยกำร
๔. คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันและตัดสิน สาระดนตรี
รำยกำรที่ ๑ กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและกำรขับร้อง(ประกอบด้วย ระนำดเอก,ระนำดทุ้ม,
ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ซอด้วง, ซออู้, จะเข้, ขิม ๗ หย่อง, ขลุ่ยเพียงออ,และ ขับร้องเพลงไทย ทุกประเภท
ของนักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓,ม.๔-๖)
รำยกำรที่ ๒ กำรแข่งขันวงดนตรีไทย (ทีม ระดับชั้น ม.๑-๖)
คณะกรรมกำรตัดสินประกอบด้วย
๑. นำงอรไท เขียวลือ
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงละออ ศรีไทย
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมกำร
๓. นำงจงชญำ นวลสะอำด
ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รำยกำรที่ ๓ กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยสำกล (แยกชำย-หญิง)ระดับชั้น ม.๑-๓,ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๔ กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ (แยกชำย-หญิง) ระดับชั้น ม.๑-๓และม.๔-๖

รำยกำรที่ ๕ กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (แยกชำย-หญิง)ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
คณะกรรมกำรตัดสินประกอบด้วย
๑. นำงเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนพชัย อุปชิต
ครู โรงเรียนมหิธรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยอนุสรณ์ รัศมิงแก้ว ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงประภำวัลย์ สำยยศ ครู โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
รำยกำรที่ ๖ กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงสำกล (แยกชำย-หญิง)ระดับชั้น ม.๑-๓,ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๗ กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๘ กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับชั้น ม.๑-๖)
รำยกำรที่ ๙ กำรแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๖ (ประกอบด้วย เดี่ยวโปงลำง,เดี่ยวโหวต
,เดี่ยวพิณ,เดี่ยวแคน,กำรแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง)
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
๑. นำยโชคชัย สินใหม่
ครู โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร
๒. นำยศิริชัย แก้วเขียวงำม ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร
กรรมกำร
๔. นำยพงษ์ศักดิ์ ดมหอม
ครู โรงเรียนนำดีวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยเอนก เถำวัลย์ดี
ครู โรงเรียนสวำยวิทยำคำร
กรรมกำร
๖. นำยธนภพ สุภำษำ
ครู โรงเรียนตั้งใจวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันและตัดสิน สาระนาฏศิลป์
รำยกำรที่ ๑ กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๒ กำรแข่งขันระบำมำตรฐำน นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๓ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๕ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รำยกำรที่ ๖ กำรแข่งขันแสดงตลก นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๖
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
๑. นำงสำวิตรี ดีประดวง
ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวำรุณี ทองศรี
ครู โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์
กรรมกำร
๔. นำงพิสมัย พลบูรณ์ศรี ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
กรรมกำร
๕. นำงสุนทรี เกตุชำติ
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
เพื่อประโยชน์อันจะเกิดกับทำงรำชกำรและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นำยเลิศชำย สุขประเสริฐ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร
ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์

