คำสั่งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์
ที่ 7 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับเขตพื้นกำรศึกษำ สหวิทยำเขต 1 - 4
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)
……………………………………………….
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดาเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
การศึกษา 2557 สหวิทยาเขต 1 – 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยมอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนินการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เข้าร่วมประกวด แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักบริหารงานการศึกษาตอนปลาย (สมป.) ที่กาหนดระเบียบปฏิบัติการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และเพื่อให้การ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันในแต่ละรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
จึง แต่งตั้งคณะกรรมการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ดังนี้
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกให้ขวัญและกาลังใจ ประกอบด้วย
1. นายไพศาล วุฑฒิลานนท์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเจต 33
2. นายสาเริง บุญโต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
3. นายจาลอง ผู้สมเก่า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
4. นายวุฒิ อุดมสินานนท์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
5. นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานสหวิทยาเขต 1
6. นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร
ประธานสหวิทยาเขต 2
7. นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
ประธานสหวิทยาเขต 3
8. ดร.แสน แหวนวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประธานสหวิทยาเขต 4
9. นายองอาจ ดีประดวง
ผู้อานวยการการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม. 33
10. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
11. ผู้อานวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ในสหวิทยาเขตที่ 1 - 4 สังกัด สพม. 33

1. คณะกรรมกำฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้าที่ ประชุม วางแผน ดาเนินการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบด้วย
1.1 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
ผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
1.2 นายเลอสรร ตระกูลไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์
รองประธาน
1.3 นายสมศักดิ์ บุญโต
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา
รองประธาน
1.4 นายบุญล้า บุตรเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
กรรมการ
1.5 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ รองผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
1.6 นายจาลอง ทิ้งสุข
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
กรรมการ
1.7 นายจารัส เสียงเพราะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
กรรมการ
1.8 นายชวลิต วรรณดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางจินตนา ไทยยิ่ง
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.10 นายสมเกียรติ กลั่นกาเนิด ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดสถานที่ เพื่อใช้ในการดาเนินการแข่งขัน
ประกอบด้วย
2.1 นายชิน ไทยยิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร
ประธานกรรมการ
2.2 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ รองผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
รองประธาน
2.3 นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
2.4 นายสมเกียรติ กลั่นกาเนิด ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
2.5 นายอนุภพ ดาศรี
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
2.6 นางฐิติรัตน์ สมหมาย
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
2.7 นายบูรณ ผักไหม
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประสานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
3.1 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ รองผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
3.2 นายสมเกียรติ กลั่นกาเนิด ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
รองประธาน
3.3 นายอานวยพร มูลสาสตร์ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
3.4 นายชนะศึก จินดาศรี
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
3.5 นายอรรถวิทย์ ถือกล้า
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและเกียรติบัตร มีหน้าที่ สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่ม เสนอ
คณะกรรมการอานวยการ และจัดทาเกียรติบัตรมอบให้คณะกรรมอานวยการและกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
4.1 นายชวลิตร วรรณดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
รองประธาน
4.3 นางสาวจันทนา เหมาะทอง ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
4.4 นางจันทิมา ผู้สมเก่า
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการ
4.5 นางอนุษา มีรสล้า
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรตัดสิน มีหน้ำที่ ศึกษาเกณฑ์ รายละเอียดการแข่งขันรายการต่างๆ เตรียมความพร้อม
ดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
5.1 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรจัดค่ำยพักแรม ม.1-ม.3
1) นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง รองผู้อานวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร
รองประธาน
3) นายรณชัย สมานชัย
ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
4) นายมนตรี จิตต์หาญ
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
5) นายณัฐดนัย ดวงใจ
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการและเลขานุการ
5.2 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ม.4-ม.6
1) นายจารัส เสียงเพราะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2) นายสมใจ อดทน
ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
รองประธาน
3) นายบุญเรียน เจือจันทร์
ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
กรรมการ
4) นางรัสรินทร์ สาระไชยโรจน์ ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการ
5) นางสาวศิวพร ไพรกังวาน
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5.3 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ม.1-ม.6
1) นายสมใจ อดทน
ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
2) นายบุญเรียน เจือจันทร์
ครู โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
3) นางรัสรินทร์ สาระไชยโรจน์
ครู โรงเรียนสิรินธร
4.) นางนงเยาว์ กลั่นกาเนิด
ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
5.)นางสาวศิวพร ไพรกังวาน
ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.4 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1) นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2) นางสาวผกายมาศ ศรีตะลานุกต์ ครู โรงเรียนสิรินธร
รองประธาน
3) นายวิรุจ ก่อแก้ว
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
4) นางสมใจ วาพัดไทย
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
กรรมการ
5) นางเกษร ทองศรี
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการและเลขานุการ

5.5 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1) นางเพ็ญทวี ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นางเอมอร สงวนดี
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
รองประธาน
3) นางกองแก้ว แพงสุดโท
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
4) นางอรุณี นารัมย์
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
5) นางสมส่วน มีสติ
ครู โรงเรียนสิรินธร
กรรมการและเลขานุการ
5.6 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1) นางพยอม บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
ครู โรงเรียนสิรินธร
รองประธาน
3.นางพวงเพชร เอี่ยมภูงา
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สอน
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ พินิจอักษร
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กรรมการและเลขานุการ
5.7 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1) นายวิรัตน์ ระหว่างบ้าน
ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประธานกรรมการ
2) นางสุภาวดี ขันคา
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
รองประธาน
3) นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
กรรมการ
4) นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการ
5) นางสาวอาไพ มุลาลินนท์
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
ความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดกับทางราชการและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ)
(นายเลิศชาย สุขประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

