๑

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ 411 /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามแข่งขันโรงรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
( กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้ จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่ม
การจัดงานมาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงานที่มี
วิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่มี
จุดมุ่งหมายที่จะชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการจัดการแข่ง ขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เพื่อให้การดำเนิน การเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อยและบรรลุว ัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัด
งาน ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางภานิชา อินทร์ช้าง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

๒
บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ 411 /๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามแข่งขันโรงรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
(กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.)
-----------------------------------------------------------------------------------------1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ
สนับสนุน ตลอดถึงอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายพิชิต หอมนวล
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายจำลอง จะมัวดี
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรนิ ทร์ เขต 3 รองประธานกรรมการ
1.3 นายนพพล พลอาสา
ผู้อำนวยกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล รองประธานกรรมการ
1.4 นายวิญญาณ บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทนงฯ
ประธานกรรมการ
1.5 นางโสภา ภาสดา
ครู คศ.3
กรรมการ
1.6 นางอรุณี มุขสาร
ครู คศ.3
กรรมการ
1.7 นางสุชาดา มุมทอง
ครู คศ.3
กรรมการ
1.8 นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.10 นางพูนสุข แย้มชู
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ ในการจัดการแข่งขันให้เรียบร้อยประกอบด้วย
2.1 นางอรุณี มุขสาร
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2.2 นางบุญประคอง วิทศิริ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
2.3 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการ
กรรมการ
2.4 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์คำ ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ และบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำดื่มและ
อาหารกลางวัน ประกอบด้วย
3.1 นางพูนสุข แย้มชู
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวชญาภัส มิฆเนตร ครูผู้ช่วย
กรรมการ
3.3 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์คำ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
3.4 นางสาววิภาดา โสมกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
3.5 นางสาวภัทรภร เจนรอบ พนักงานราชการ
กรรมการ
3.6 นางสาวพรทิพย์ รักงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
4.1 นางโสภา ภาสดา
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาววิภาดา โสมกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
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5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าที่ ดูแลสถานที่จอดรถของผู้เข้าร่วมแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
5.1 นายวิญญาณ บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
5.2 นางบุญประคอง วิทศิริ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5.3 นางอรุณี มุขสาร
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ บันทึกภาพ ประเมินผลและสรุปผลการจัดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
6.1 นางสุชาดา มุมทอง
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์คำ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6.3 นางสาวพรทิพย์ รักงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
6.4 นางสาวชญาภัส มิฎเนตร ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการตัดสินสนามโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
7.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดนักบินน้อย สพฐ.
7.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสังวาร หาญศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ สุขสบาย
ครู โรงเรียนบ้านตาลวก
กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ โสภากุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
กรรมการ
4. นายเสนาะ ประชุมฉลาด ครู โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
กรรมการ
5. นางนัยนา อนงค์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ
7.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องร่อน ป. ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายเทวัน พอใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแนงมุด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพร ครู โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
กรรมการ
3. นายนพรุจ โนนทิง
ครู โรงเรียนบ้านสมุด
กรรมการ
4. นายจตุรวิทย์ ปาโมกข์
ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข
กรรมการ
5. นายสมาน นาคนวล
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการและเลขานุการ
7.๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D) และประเภทบิน
นานปล่อยอิสระ ประกอบด้วย
๑. นายสังวาร หาญศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท
ประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๓. นางสาววรรดี ไวเรียบ
ครู โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
4. นางสาวจินตรา พาพิมพ์
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
กรรมการ
5. นางสาวรัชดา ลาเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโคกทม
กรรมการ
6. นายสาธิต อ่อนสลวย
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
7. นายพันธวัช สมบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านสระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

