บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 / 2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
.............................................................................................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินการประกวด
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ
ในวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 โดยใช้สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพื่อให้การประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด / แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายทองคา ตอนศรี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
ผอ.ร.ร.บ้านปรือคัน
รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
ผอ.ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4. นายสุนทร กุมรีจิตร
ผอ.ร.ร.บ้านโสน
กรรมการ
5. นายปฎิญญา จันทรชิต
ผอ.ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
กรรมการ
6. นายโชคชัย พิลากุล
ผอ.ร.ร.บ้านตาเม็ง
กรรมการ
7. นายเชดท์ คาลอย
ผอ.ร.ร.บ้านกฤษณา
กรรมการ
8. นายอาไพศักดิ์ ปราบเสียง
ผอ.ร.ร.บ้านคล้อโคกกว้าง
กรรมการ
9. นายสมยศ โชคเหมาะ
ผอ.ร.ร.บ้านหนองอิไทย
กรรมการ
10. นายชาญวิทย์ สันดอน
ผอ.ร.ร.บ้านธาตุพิทยาคม
กรรมการ
11. นางสาวธัญญรัตน์ ธนาศิริกุลศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านตาเจา
กรรมการ
12. นางปราณี สมบัติวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
13. นายศิวะ ตะเคียนศก
ครู ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายบัญชา สาราญล้า
ครู ร.ร.ศรีสะอาดวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษา แก้ปัญหาในระหว่างการแข่งขัน
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2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด / แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล(ป.1-3)
1) นายอาไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ประธานกรรมการ
2) นายวิสอย โยธะกา

ครูโรงเรียนบ้านปรือคัน

กรรมการ

3) นายวิสุทธิ์ ใจดี

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

กรรมการ

4) นายถวิล ตรองจิตร

ครูโรงเรียนบ้านศาลา

กรรมการ

5) นางจิราลักษณ์ ทุ่มแห่ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

กรรมการและเลขานุการ

1.2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย(ป.4-6)
1) นายสมยศ โชคเหมาะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทย
2) นายสนอง อูบคา

ประธานกรรมการ

รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการ

3) นายเกรียงศักดิ์ ปรือปรัง ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่

กรรมการ

4) นายเกษมชัย คาแพง

กรรมการ

ครูโรงเรียนบ้านสาโรงตาเจ็น

5) ว่าที่ ร.ต. สมคิด นามบุตร ครูโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา

กรรมการและขานุการ

1.3 การจัดการค่ายพักแรม(ม.1-3)
1) นายฉายา วงษ์นิล

รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะกา

ประธานกรรมการ

2) นายสังคม พรหมประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านชาแระกลาง

กรรมการ

3) นายภูธร บัวสะบาน

ครูโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

กรรมการ

4) นายสุนทร ประมวล

ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์

กรรมการ

5) นายจิระยุทธ จันภักดี

พนักงานราชการโรงเรียนวัดเขียน กรรมการและเลขานุการ

2. กิจกรรมการสภานักเรียน
2.1 กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
1) นายวิชัย หนองข่า

ครูโรงเรียนบ้านกาแมด

ประธานกรรมการ

2) นายปรีชา วัฒนนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว กรรมการ
3) นายกิตติพงษ์ พลอยไทย ครูโรงเรียนบ้านกันจาน

กรรมการ

4) นายคามวล ธรรมบุตร

ครูโรงเรียนบ้านสาโรง

กรรมการ

5) นางพิกุล ดวนใหญ่

ครูโรงเรียนบ้านตาสุด

กรรมการและเลขานุการ
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2.2 กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
1) นายนิเวศน์ คาผง

รองผู้อานวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา ประธานกรรมการ

2) นายสุนทร เกษกรณ์

ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

กรรมการ

3) นายสง่า ผุดผา

ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล

กรรมการ

4) นายถวิล อินทมาศ

ครูโรงเรียนบ้านตาเปียง

กรรมการ

5) นางทองริด แสนทวีสุข

ครูโรงเรียนบ้านอาวอย

กรรมการและเลขานุการ

3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาระดับ ม.1-3 สพป.
1) นางชญาณิศา วัฒนอะไน

ครูโรงเรียนบ้านกันจาน

ประธานกรรมการ

2) นายสมภพ พุทธมนต์

ครูโรงเรียนบ้านละลม

รองประธาน

3) นายจาเนียร ศรีระษา

ครูโรงเรียนบ้านอาวอย

กรรมการ

4) นางศุภมาศ พรหมคุณ

ครูโรงเรียนบ้านศาลา

กรรมการ

5) นายธิติวัฒน์ พันธจรูญศักดิ์

ครูโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4.1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
1) นางฉัตรสุรีย์ อรัญ

ครูโรงเรียนบ้านละลม

ประธานกรรมการ

2) นางธันยนันท์ พันธ์จันทร์

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

รองประธาน

3) นางปารีณา พงษ์วัน

ครูโรงเรียนบ้านติม

กรรมการ

4) นางปิยะฉัตร ผ่านพินิจ

ครูโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์

กรรมการ

5) นางศรีประนม ศรีสม

ครูโรงเรียนบ้านบ่อ

กรรมการ/เลขานุการ

1) นางญาณิศา เถาปรัก

ครูโรงเรียนบ้านตรางสวาย

ประธานกรรมการ

2) นางทรรศนีย์ สายแก้ว

ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

รองประธาน

4.2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3

3) นางฉวีวรรณ ภูริเดชพัชรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสมอ

กรรมการ

4) นางชวนพิศ เวชกามา

ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา

กรรมการ

5) นางสาวฐิติรัตน์ เยี่ยมนิยม

ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์

กรรมการ/เลขานุการ

4.3 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6
1) นางสาวเพ็ญศรี อาจสาลี

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ประธานกรรมการ

2) นางรวิวรรณ เติมใจ

ครูโรงเรียนบ้านบ่อ

รองประธาน

3) นางอานวยพร มนัสเกียรติกูล ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

กรรมการ

4) นางวิวรรยา หาสุข

ครูโรงเรียนบ้านตาสุด

กรรมการ

5) นางพิมพ์พร ตีกามล

ครูโรงเรียนบ้านละลม

กรรมการ/เลขานุการ
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4.4 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3
1) นางมยุรี โสมา

ครูโรงเรียนบ้านโป่ง (ปก.)

ประธานกรรมการ

2) นางสุภานี โภชน์สาลี

ครูโรงเรียนบ้านสาโรงพลัน

รองประธาน

3) นางสาวนารีรัตน์ ไชยนะรา

ครูโรงเรียนบ้านอาวอย

กรรมการ

4) นางสาวจิรารัตน์ จินดาวงศ์

ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

กรรมการ

5) นางสุณิสา ทองเหลือ

ครูโรงเรียนบ้านตาอุด

กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินทุกๆกิจกรรม มีหน้าที่
1) ดาเนินการแข่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2) ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3) ส่งผลการแข่งขันไห้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
4) ดาเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

