บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
...........................................................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินโครงการประกวดแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจาปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ
รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษ วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557 โดยใช้สถานที่
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพือ่ ให้การประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการงานอาชีพ
นายสนั่น ไชยบุตร
ผอ.ร.ร.บ้านตาสุด
ประธานกรรมการ
นายนิรัตน์ วันทะวงษ์
ผอ.ร.ร.นิคม 1
รองประธานกรรมการ
นายวินัย ธรรมเที่ยง
ผอ.ร.ร.บ้านมะขามภูมิ
กรรมการ
นายสุนทร คาเสียง
ผอ.ร.ร.บ้านสนาย
กรรมการ
นายนเรศ คาเสียง
ผอ.ร.ร.บ้านดู่
กรรมการ
นายสงวน ชุมวัน
ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน
กรรมการ
นายสมนึก ศรีดาพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษา แก้ปัญหา ในระหว่างการแข่งขัน
2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการงานอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป. 4-6
นายโกมินทร์ ปานขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา
ที่ปรึกษา
1. นางบุญเลื่อน อินทธนู
ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง
ประธาน
2. นายจาเริญศักดิ์ ใสดี
ครูโรงเรียนบ้านดองกาเม็ด
รองประธาน
3. นายกัญจน์ พึ่งกิจ
ครูโรงเรียนบ้านเค็ง
กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ศิริจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านไฮเลิง
กรรมการ
5. นายสารอง ปัตบุศย์
ครูโรงเรียนบ้านอังกุล
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป. 4-6
นายรุ่งศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
1. นายมนตรชัย แสงอุ่น
ครูโรงเรียนบ้านกะดึ
2. นายธาตรี ทองมาตา
ครูโรงเรียนบ้านศาลา
3. นายณัฐพล จันทมาศ
ครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
4. นามงคล พันธเสน
ครูโรงเรียนบ้านสะอาง
5. นางนุชจรี โพธิ์สังข์
ครูโรงเรียนบ้านแซไปร
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ) ระดับชั้น ป. 4-6
นายไสว สุนทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเปียมตะลวก
1. นางวรรณิภา จวงจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านกฤษณา
2. นางรัตม์ชนันตร์ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
3. นายปัณณวิชย์ ธนกรไพโรจน์
ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
4. นางรัตนากร ทองมวล
ครูโรงเรียนบ้านกาแมด
5. นางสมคิด มงคล
ครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคี
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป. 4-6
นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเรียม
1. นายสุริยะ สมพร
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม
2. นางอรชร กลางมณี
ครูโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ
3. นางศิริพร อินทมาศ
ครูโรงเรียนบ้านตาเปียง
4. นายไสย ปราศรัย
ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
5. นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป. 4-6
นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
ผู้อานวยการโรงเรียนจะกงวิทยา
1. นายสมภพ พุทธมนต์
ครูโรงเรียนบ้านละลม
2. นายวิทูรย์ ไทยน้อย
ครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
3. นางเพ็ชรี อุระดา
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
4. นายมงคล พุทธา
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
5. นางบูชา จันครา
ครูโรงเรียนนิคม 3
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป. 4-6
นายรุ่งอรุณ บัวงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกันจาน
1. นางอภิรดา บัวสระบาน
ครูโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
2. นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง
ครูโรงเรียนบ้านขุขันธ์วิทยา
3. นางสุดใจ ธรรมบุตร
ครูโรงเรียนบ้านสาโรง
4. นางจงกลนี อินทร์ดา
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
5. นางอลิสา กลมประโคน
ครูโรงเรียนบ้านใจดี

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป. 4-6
นายประสิทธิ์ เลิศศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาอุด
ทีป่ รึกษา
1. นางสุริยา พรหมลา
ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจ
ประธาน
2. นางพิชชานันท์ พลพงษ์พัชรกุล
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
รองประธาน
3. นางสุภาพร อ่อนจงไกร
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
กรรมการ
4. นางสมร ศรีเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านโนนดั่ง
กรรมการ
5. นางเข็มเพชร ประดับศรี
ครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 8 การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ป. 4-6
นายรังสิต ศรีเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ ที่ปรึกษา
1. นางสมพร อินทร์วัน
ครูโรงเรียนบ้านโพนปลัด
ประธาน
2. นางรินทร์ศิริ รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล
รองประธาน
3. นางสาวอัมรา ยินดี
ครูโรงเรียนบ้านโพงกอก
กรรมการ
4. นางนัดดา ดาวเรือง
ครูโรงเรียนบ้านอังกุล
กรรมการ
5. นางรวีวรรณ แสงสว่าง
ครูโรงเรียนนิคม 3
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป. 4-6
นายชยาพล นนท์ศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุด
ที่ปรึกษา
1. นางจินตนา ยอดโพธิ์
ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่
ประธาน
2. นางสุพัดชะนี พลหนองแวง
ครูโรงเรียนบ้านสกุล
รองประธาน
3. นางสมเสงี่ยม บุญปลูก
ครูโรงเรียนจะกงวิทยา
กรรมการ
4. นางธัญพร สมพงษ์
ครูโรงเรียนวัดเขียน
กรรมการ
5. นางพรรณวดี จันทร์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3
นายสนั่น ไชยบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาสุด
ที่ปรึกษา
1. นายไพรพินิจ ศรีบุญเรือง
ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา
ประธาน
2. นายสุวิทย์ ปลื้มใจ
ครูโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
รองประธาน
3. นายไพรนคร ชิณะแขว
ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล
กรรมการ
4. นายศิริเกียรติ นรมาศ
ครูโรงเรียนบ้านเรียม
กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ศรีลาชัย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 11 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-3
นายเชาวรัตน์ สอนพูด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
ที่ปรึกษา
1. นายพันธ์ทัย ใจมนต์
ครูโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ประธาน
2. นายสมาส สมอุดร
ครูโรงเรียนบ้านจาปานวง
รองประธาน
3. นางศักดิ์ศรี ถูกศรี
ครูโรงเรียนบ้านทะลอก
กรรมการ
4. นางสุนิษา งามรูป
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
กรรมการ
5. นายน้อย มีทอง
ครูโรงเรียนบ้านเรียม
กรรมการและเลขานุการ

4
กิจกรรมที่ 12 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3
นายสัญญลักษณ์ เวชกามา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะอุง
ที่ปรึกษา
1. นางวัฒนา ดวงแสงจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านปะอุง
ประธาน
2. นางอรอุมา พลอยไทย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
รองประธาน
3. นางจุไรรัตน์ สุภาพ
ครูโรงเรียนบ้านสาโรงพลัน
กรรมการ
4. นางดวงตา บุรินทร์
ครูโรงเรียนบ้านระกา
กรรมการ
5. นางบาเพ็ญ เกิดสิน
ครูโรงเรียนบ้านสระบานฯ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 13 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3
นายกฤษดา ปิยะพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะกา
ที่ปรึกษา
1. นายวิชัย กันทิม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
ประธาน
2. นายหรรษา สมอุดร
ครูโรงเรียนบ้านนาตราว
รองประธาน
3. นางสุจริต โสดาพรม
ครูโรงเรียนบ้านสมบูรณ์
กรรมการ
4. นายคมสันต์ เสนานอก
ครูโรงเรียนบ้านสามขา
กรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ จันทร์เพ็ญ
ครูโรงเรียนบ้านชาแระ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 14 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
นายนิพนธ์ สารชาติ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาสุด
ที่ปรึกษา
1. นายศิวะ ตะเคียนศก
ครูโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
ประธาน
2. นายพรรณา ธรรมวัตร
ครูโรงเรียนบ้านตาสุด
รองประธาน
3. นายศิริศักดิ์ โอวัฒนานวคุณ
ครูโรงเรียนบ้านประอางฯ
กรรมการ
4. นางสาวทองเยื่อน ราชเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านหว้า
กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ท.พรศักดิ์ สายสิน
ครูโรงเรียนบ้านภูมิศาลา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 15 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
นายเชดท์ คาลอย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา
ที่ปรึกษา
1. นางพรรณี แก้วน้อย
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ประธาน
2. นางสุณิสา ทองเหลือ
ครูโรงเรียนบ้านตาอุด
รองประธาน
3. นางวิไลวรรณ อมตะถาวร
ครูโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
กรรมการ
4. นางเกื้อกูล ชูกลิ่น
ครูโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
กรรมการ
5. นางสุรรณี ฤทธิตะมน
ครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 16 การแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3
นายบุรี หาญพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
ที่ปรึกษา
1. นางลภัสกร บุญศรัทธา
ครูโรงเรียนบ้านตาเจา
ประธาน
2. นางสุติมา ภักดี
ครูโรงเรียนบ้านตรอย
รองประธาน
3. นางรัญชนา ภิรมย์
ครูโรงเรียนบ้านขามทับขอน
กรรมการ
4. นางนิตยา พิมพ์จันทร์
ครูโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ
กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ภักดี
ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล
กรรมการและเลขานุการ

5
กิจกรรมที่ 17 การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
นายขวัญ พันธ์จันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจันลม
ที่ปรึกษา
1. นางบุญเจือ คาสวรรค์
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
ประธาน
2. นางภาวนา พันธุ์นา
ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง
รองประธาน
3. นางวนิดา แสงมาศ
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4. นางนารี ไชยบุตร
ครูโรงเรียนบ้านตาเจา
กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ แสงมาศ
ครูโรงเรียนบ้านกอกหวาน
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 18 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
นางสาวินี พิมพ์จันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี
ที่ปรึกษา
1. นางสุนันท์ จันทวี
ครูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
ประธาน
2. นางสุภาพร หอมคา
ครูโรงเรียนบ้านตรางสวาย
รองประธาน
3. นางเนตรชนก บุญตา
ครูโรงเรียนบ้านจันลม
กรรมการ
4. นางจุทามาศ แหวนวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านขามฆ้อง
กรรมการ
5. นางศิริพร ศรีสะอาด
ครูโรงเรียนบ้านสลักได
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินทุก ๆ กิจกรรมมีหน้าที่
1. ดาเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2. ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

