คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
ที่ ๕๐๘/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
.....................................
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ได้กําหนดจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่” ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร และโรงเรียนมหาวิชานุกูล พื่อการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการเปิด “จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที”่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. เขต ๒๖
ประธานกรรมการ
๒. นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผอ.สพม. เขต ๒๖
รองประธานกรรมการ
๓. นายองอาจ เทียมกลาง รองผอ.สพม. เขต ๒๖
รองประธานกรรมการ
๔. นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ประธานสหวิทยาเขต ๑
กรรมการ
๕. นายมีศิลป์ ชินภักดี ประธานสหวิทยาเขต ๒
กรรมการ
๖. นางอ่างทอง บุญเสริม ประธานสหวิทยาเขต ๓
กรรมการ
๗. นายพิศิษฐ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขต ๔
กรรมการ
๘. นายเกษม ไชยรัตน์ ประธานสหวิทยาเขต ๕
กรรมการ
๙. นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ประธานสหวิทยาเขต ๖
กรรมการ
๑๐. นายบัณฑิต วิเท่ห์ ผอ.รร.มหาชัยพิทยาคาร
กรรมการ
๑๑. นายกษม บุญบรรจง ผอ.รร.มหาวิชานุกูล
กรรมการ
๑๒. นายอุทิน นิติกานต์การุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายสุดใจ สุปัญบุตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายอภิชาต เข็มพิลา ครูช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ศน.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ให้การสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวินิจฉัย
สั่งการ พิจารณาแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นในระหว่างการกิจกรรมเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- หน้า ๒ ๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑. นางอ่างทอง บุญเสริม ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ
ประธานกรรมการ
๒. นายกษม บุญบรรจง ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
รองประธานกรรรมการ
๓. นายอุทิน นิติกานต์การุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
รองประธานกรรรมการ
๔. นางสุภาพร พลเรือง
ครูโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการ
๕. นางสาวละม่อม พลคํามาก ครูโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการ
๖. นางสาวลัดดาวัลย์ ปลื้มปรีดี ครูโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการ
๗. นางสาวนิภารัตน์ ศรีนาดี ครูโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการ
๘. นายอาคม เที่ยงทําครู
ครูโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการ
๙. นางนิตยา วิทักษบุตร
ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๑. นางนิภาพร อาจนนลา
สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๒. นางสาวจรรยา สีแก้ว
สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๓. นางอุษามณี เหล่าอรรคะ สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๔. นางสร้อยเพชร โสมา
สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๕. นางจรรยา อุปรีศรี
สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๖. นายสมศักดิ์ สุนทรโรจน์ สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๗. นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์
สพม.เขต 26
กรรมการ
๑๘. นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางบุญชู โคตรบรรเทา ผอ.กลุ่มอํานวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชย รองฯ ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กําหนดแนวทางรูปแบบขั้นตอนพิธกี ารพิธีเปิดงาน“ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖” รวมถึงการปฏิคมต้อนรับ จัดสถานที่นั่งสําหรับ
ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
๑. นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรภาพ
ประธานกรรมการ
๒. นายอุทิน นิติกานต์การุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
รองประธานกรรรมการ
๓. นายอรรณพ อันปัญญา ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางสาวภัทรพร วัฒนราช ครูโรงเรียนวาปีปทุม
กรรมการ
๕. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชย รองฯ ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ
รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่ นําเสนอและดําเนินรายการให้เป็นไปขั้นตอนพิธีการพิธีเปิด “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖”

- หน้า ๓ ๔. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
๑. นางอ่างทอง บุญเสริม ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ
ประธานกรรมการ
๒. นายมนูญไชย ทัพเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
รองประธานกรรรมการ
๓. นางนิชุดา เทศาพรหม ครูโรงเรียนบรบือ
กรรมการ
๔. นางมยุรี ปาละอินทร์ ครูโรงเรียนบรบือ
กรรมการ
๕. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณี ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
กรรมการ
๖. นางอรุณศรี ปะสังคะเต ครูโรงเรียนบรบือ
กรรมการ
๗. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชย รองฯ ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการแสดงชุด “ความรุ่งเรืองเมืองมหาสารคาม” และ “ขับขานประสานเสียง” ในพิธีเปิดงาน
“ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๖” ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖”
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด
๑. นายกษม บุญบรรจง ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นางโศภิน ใจปันทา ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
รองประธานกรรรมการ
๓. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๔. นางดาหวัน ชินณวงศ์ ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๕. นางปรัชญาพร ดวงชาทม ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรี กรศักดิ์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๗. นายอัมพร พินทะปะกัง ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๘. นางจันทนา แรมจะบก ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๙. นางสวัสดิ์ อุปรีศรี ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๑๐. นักการภารโรงโรงเรียนมหาวิชานุกูล ทุกคน
กรรมการ
๑๑. นายจักรชัย โคตรดี ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายสุทิศ ชินณวงศ์ ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ ฉากเวที บริเวณการจัดพิธีเปิดงาน และการประกวดผลงานนักเรียนในงาน “ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖”
๖. คณะกรรมการรายงานผลในระบบออนไลน์
๑. นายเกษม ไชยรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนาเชือกพิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ผู้อํานวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายอุทิน นิติกานต์การุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
๔. นายอภิชาต เข็มพิลา
ครูช่วยรายการ ปฏิบัติหน้าที่ ศน.
กรรมการ
๕. นางฐิตานันท์ สุนทร
ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม
กรรมการ
๖. นายไพโรจน์ ด้านเนาลา ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม
กรรมการ

- หน้า ๔ ๗. นายอนุวัฒน์ โยวบุตร
ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม
กรรมการ
๘. นางเสาวณิต ทัพโยธา
ครูโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
๙. นายคมสันต์ ไชยบุดดี
ครูโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
๑๐. นางไพวรรณ์ สารารัตน์ ครูโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
๑๑ นางสาวญารุณี ศิริกิจ
ครูโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
๑๒. นางสาวสุภัทรา เย็ยเศรณี ครูโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
๑๓. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์
ครูโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
๑๔. นางสุนทรียา เสาหิน
ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
กรรมการ
๑๕. นางนับทอง เทศบุตร
ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
กรรมการ
๑๖. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๑๗. นางพรรธิพา ประจวบแท่น ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล
กรรมการ
๑๘. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครูโรงเรียนาเชอกพิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นายธนัฐ มาตชรา รองฯ ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวชลธิชา การถาง จพง.ธุรการ กลุ่มงานนิเทศฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. คณะกรรมกํากับ ติดตาม ควบคุม รับเรื่องและพิจารณาการร้องเรียนประจําสนามแข่งขัน
๗.๑ สนามการแข่งขันโรงเรียนสารคามพิทยาคม
๑. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อํานวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
ประธานกรรรมการ
๒. นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ผู้อํานวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
รองประธานกรรรมการ
๓. ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
รองประธานกรรรมการ
๔. นายจีระศักดิ์ ปราณีนิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
กรรรมการ
๕. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาพัฒนา
กรรรมการ
๖. นายประสิทธิ์ ชาญศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนแกดําวิทยาคาร
กรรรมการ
๗. นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
กรรรมการ
๘. นายจีระศักดิ์ ปราณีนิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
กรรรมการ
๙. นายเหรีญชัย ม่วงคลา ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร กรรรมการ
๑๐. นายพีรานนท์ เหล่าสมบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนราศีวิทยา
กรรรมการ
๑๑. นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
กรรรมการ
๑๒. นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรรมการ
๑๓. นายจงกล เวียงสมุทร ผู้อํานวยการโรงเรียนดงใหญ่ฯ
กรรรมการ
๑๔. นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
กรรรมการ
๑๕. นายทองคํา ชาญศึก รองผู้อํานวยการโรงเรียนสารคามพอทยาคม เลขานุการ

- หน้า ๕ ๗.๒ สนามการแข่งขันโรงเรียนผดุงนารี
๑. ดร.มีศิลป์ ชินภักดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนผดุงนารี
ประธานกรรรมการ
๒. นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวาปีปทุม
รองประธานกรรรมการ
๓. นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ผู้อํานวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รองประธานกรรรมการ
๔. นายเกษม ไชยรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรรมการ
๕. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อํานวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กรรรมการ
๖. ดร.นิพนธ์ ยศดา
ผู้อํานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยฯ
กรรรมการ
๗. นางปราณี รัตนธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรภาพ
กรรรมการ
๘. ดร.พิศมัย จํานงพิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนยางวิทยาคม
กรรรมการ
๙. นายไพรวัลย์ ผลชู
ผู้อํานวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ กรรรมการ
๑๐. นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อํานวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กรรรมการ
๑๑. นายนิคม วิทาโน
รองผู้อํานวยการโรงเรียนผดุงนารี
เลขานุการ
๗.๓ สนามการแข่งขันโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
๑. ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ
ประธานกรรรมการ
๒. นางคณาพร เทียมกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนกันทรวิชัย
รองประธานกรรรมการ
๓. นายบัณฑิต วิเท่ห์
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
รองประธานกรรรมการ
๔. นายประเทือง พลเสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
กรรรมการ
๕. นายสมาน เรืองฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรรมการ
๖. นายธนัฐ มาตชรา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เลขานุการ
๗.๔ สนามการแข่งขันโรงเรียนมหาวิชานุกูล
๑. นายมนูญชัย ทัพเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ประธานกรรรมการ
๒. นายกษม บุญบรรจง ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
รองประธานกรรรมการ
๓. นายวีระชัย มุ่งหมาย ผู้อํานวยการโรงเรียนชืน่ ชมพิทยาคาร
กรรรมการ
๔. นายไพทูล พรมมากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
กรรรมการ
๕. นายศักดิ์ดา สวัสดิ์สละ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
กรรรมการ
๖. นายสํารวย ทินพิษ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กรรรมการ
๗. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
มีหน้าที่ กํากับ ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยตามเรียบร้อย รวมถึงกําหนดแนวทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน
พิจารณาผลการร้องเรียน สืบข้อมูล สอบสวน หรือเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
๘. คณะกรรมการจากเขตพื้นที่ประสานงานประจํานวนามสนามแข่งขัน
๘.๑ สนามการแข่งขันโรงเรียนสารคามพิทยาคม
๑. นายสัมภาษณ์ คําผุย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๖
กรรรมการ
๒. นายไวรัช ตะวัน
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๖
กรรรมการ

- หน้า ๖ ๓. นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๖
กรรรมการ
๔. ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ครูปฏิบัติหน้าทีศ่ ึกษานิเทศก์
กรรรมการ
๘.๒ สนามการแข่งขันโรงเรียนผดุงนารี
๑. นายอุทิน นิติกานต์การุณ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๖ กรรรมการ
๒. นางวราภรณ์ คชโคตร
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๖ กรรรมการ
๓. ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๖
กรรรมการ
๔. นายอภิชาต เข็มพิลา ครูปฏิบัติหน้าทีศ่ ึกษานิเทศก์ กรรรมการ
๘.๓ สนามการแข่งขันโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
๑. นางรพีพรรณ ปาง ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๖
กรรรมการ
๒. นายอภิชาต เข็มพิลา ครูปฏิบัติหน้าทีศ่ ึกษานิเทศก์
กรรรมการ
๓. ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ครูปฏิบัติหน้าทีศ่ ึกษานิเทศก์
กรรรมการ
๘.๔ สนามการแข่งขันโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
๑. ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๖
กรรรมการ
๒. นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๖
กรรรมการ
๓. นางสาวชลธิชา การถาง จพง.ธุรการ กลุ่มงานนิเทศฯ
กรรมการ
มีหน้าที่ ติดตาม ประสานงานการจัดกิจกรรม เก็บภาพกิจกรรมเพื่อจัดทําสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางชนิสรา ดวงบุบผา)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

