บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 / 2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
………..………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินโครงการประกวด
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ รวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ
ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557โดยใช้สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพื่ อให้ การประกวดแข่ งขั นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และมี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์
1. นายทานุ ไพศาลสุวรรณ
2. นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
3. นายวันชัย วรรณวงษ์
4. นายประยงค์ เพ็งธรรม
5. นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
6. นางวาสนา กันหาสุข
7. นางสาวนัยนา แสงภักดี
8. นางรุ่งฤดี แซ่จึง
9. นางศรัญญา อินทรทัศน์
10. นายสาธิต สารทอง
11. นางสาวจิรารัตน์ ปรักเจริญ
12. นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี
13. นางธันวา บีกขุนทด
14. นางชนันธิดา นันทา

ผอ.โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
ประธานกรรมการ
ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาท
รองประธานกรรมการ
ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนบ้านโพนปลัด
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูง
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนบ้านดองกาเม็ด
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านชาแระ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีฯ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านแทรง
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษา แก้ปัญหา ในระหว่างการแข่งขัน
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2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์
1. การแข่งขันราวงมาตรฐาน ป.4-6 และ ม.1-6 ประเภททีม 8-10 คน
1. นางวัชรี มีลาภ
ครู โรงเรียนบ้านโพนปลัด
ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรีมาตร
ครู โรงเรียนบ้านขามทับขอน
รองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ พิกุล
ครู โรงเรียนนิคม 1
กรรมการ
4. นางศิริวิมล มูลสาร
ครู โรงเรียนบ้านขี้นาค
กรรมการ
5. นายอิทธิฤทธิ์ โสภา
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
กรรมการ
6. นางชนันธิดา นันทา
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการ
7. นางอรณี รักษา
ครู โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
กรรมการ
8. นางบัวลี จาปาขีด
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ
2. การแข่งขันระบามาตรฐาน ป4-6 และ ม.1-6 ประเภททีม 6-12 คน
1. นางวรรณดี มิถุนดี
ครู โรงเรียนบ้านเรียม
ประธานกรรมการ
2. นางปภัสสิริย์ เนตรพังทัง
ครู โรงเรียนบ้านตาอุด
รองประธานกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการ
4. นางวรันทร ใจนวล
ครู โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กรรมการ
5. นายศุภชัย บุญทาทอง
ครูโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
3. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-6 และ ม.1-6 ประเภททีมไม่เกิน 16 คน
1. นางศักดิ์ศรี ถูกศรี
ครู โรงเรียนบ้านทะลอก
ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร อ่อนจงไกร
ครู โรงเรียนชุมชมบ้านหัวเสือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เสาร์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโปว
กรรมการ
4. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร
ครู โรงเรียนบ้านระกา
กรรมการ
5. นางจุฑามาศ เปนาละวัด ครู โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
กรรมการและเลขานุการ
4. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-6 และ ม.1-6 ประเภททีมไม่เกิน 16 คน
1. นางธันวา บีกขุนทด
ครู โรงเรียนบ้านแทรง
ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
รองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ คาแก้ว
ครู โรงเรียนทับทิมสยาม 06
กรรมการ
4. นางอนงค์นาถ ผ่องฉาย
ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
กรรมการ
5. นางสาวจีระพร บุญขาว
ครู โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง กรรมการและเลขานุการ
5. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-6 ประเภททีม 3-5 คน และมายากล ม.1-6 ประเภททีม 2 คน
1. นางประภาพร สร้อยแม้น ครู โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้าฝน อุดม
ครู โรงเรียนบ้านธาตุพิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐ์ผล ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
กรรมการ
4. นายกีรติ เปาริสาร
ครู โรงเรียนบ้านนาตราว
กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เสาร์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านอาวอย
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตัดสินทุก ๆ กิจกรรมมีหน้าที่
1. ดาเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ในวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2. ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

