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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
ที่ ๒๘๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
............................................................................
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดจัดงำนศิล ปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับ สนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถด้ำนวิช ำกำร กำรแสดงและทักษะวิชำชีพ
รวมถึงเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงำนของนักเรียน ให้ปรำกฏต่อสำรธำรณชน กำหนดให้มีกำรประกวดแข่งขัน
กิจกรรมแกนกลำง และกิจกรรมหลักของแต่ละภูมิภำค ทั้งในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค และระดับชำติ โดยใน
ระดับชำติภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงำนระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำร
รองรับกิจกรรมดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ จึงกำหนดจัดงำนศิลปหั ตถกรรมนักเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล โรงเรียนอนุบำลสกลนคร
และโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) เป็นหลัก และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำม เรียบร้อยให้ได้
ตัวแทนนักเรียนที่มีคุณภำพประสิทธิภำพสูงสุดเข้ำร่วมกำรประกวดและแข่งขันในระดับชำติต่อไป จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ นำยไพรวัลย์ จันทะนะ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำงสำวปัทมำ คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
รองประธำนกรรมกำร
๑.๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ทุกคน
กรรมกำร
๑.๕ ประธำนศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยทุกศูนย์
กรรมกำร
๑.๖ นำยสมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๗ นำยสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ – อำนวยควำมสะดวก ให้คำปรึกษำหำรือ แนะนำ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรจัดกำรประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำร
๒.๑ คณะกรรมกำรอำนวยกำรประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำร
๑) นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์ รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๒) ประธำนศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยทุกศูนย์
๓) นำยบรรพต แสนสุวรรณ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
๔) นำงพรชนก พรมอำรักษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ
๕) นำยวัชรพงษ์ ภูยำงสิม หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมระบบกำรประกันฯ
๖) นำยธนศักดิ์ จันทร์พรม หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลฯ

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๗) นำงสำวโชติกำ กุณสิทธิ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อฯ
กรรมกำร
๘) นำยสมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙) นำยสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ – อำนวยควำมสะดวก ให้คำปรึกษำหำรือ แนะนำ ให้แก่คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมวัฒนธรรมอีสำน ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
๒.๒ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ปฐมวัย
๑) นำยเทพรังสรรค์ จันทรังษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวสำรวย พิมพ์มีลำย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลโคกศรีสุพรรณ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงสุมนำ นวลมณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนวลมณี
กรรมกำร
๔) นำงนงค์รักษ์ น้อยอินทร์ศรี
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๕) นำงกิ่งมณี ผ่ำนสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖) นำงปิยะดำ แก้วเวียงเดช
ครูโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับปฐมวัย แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันระดับปฐมวัย ให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจนกำกับดูแลให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๓ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๑) นำยวิทยำ ชุมปัญญำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยอนุสิทธิ์ นำมโยธำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำแร่วิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยสำรอง เภำโพธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำแก้วพิทยำคม
กรรมกำร
๔) นำงกนกวรรณ ภูศรีฐำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพศำลวิทยำ
กรรมกำร
๕) นำงอัคครำ ไชยยงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ดำรงวิทย์
กรรมกำร
๖) นำงแสงจันทร์ คำสุข
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนเชียงคูน
กรรมกำร
๗) นำงมณีรัตน์ แฮนเกตุ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงม่วงคำ
กรรมกำร
๘) นำงสำวนฤมล แจนโกนดี
ครูโรงเรียนบ้ำนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล
กรรมกำร
๙) นำงสำวอรอนงค์ อ้วนอินทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนกุงศรี
กรรมกำร
๑๐) นำงนิรันดร จันทร์ลำวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน
กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
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๒.๔ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๑) นำยประสพ สุวรรณ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยเทพรังสรรค์ จันทรังษี
ผอ.รร.อนุบำลสกลนคร
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยปัญญำฤทธิ์ โพธิรำช
ผอ.รร.บ้ำนงิ้วด่อนรำษฎร์สำมัคคีบำรุง
กรรมกำร
๔) นำยกรกฎ ตรีพล
ครู.รร.อนุบำลสกลนคร
กรรมกำร
๕) ว่ำที่ร.ต.นิรันดร ล้อมทอง
ครู รร.บ้ำนกลำงนำเดื่อ
กรรมกำร
๖) นำงสำวรัตนำ แปโค
ครู รร.บ้ำนหนองลำด(รำษฎร์อุทิศวิทยำคม)
กรรมกำร
๗) นำงวิระพร พิทักษ์ชัยโสภณ
ครู โรงเรียนท่ำแร่วิทยำ
กรรมกำร
๘) ว่ำที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสำร
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙) นำงสำวปิยะมำศ โถแพงจันทร์
ครู รร.บ้ำนหนองสะไนรำษฎร์รังสฤษณ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน
กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๕ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑) นำยชัญโญ ใครบุตร
ประธำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสุปัน วงษ์อุ่น
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองผือเทพนิมิต
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยปำนพันธุ์ กำญจนพันธุ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนเชียงบำลฯ
รองประธำนกรรมกำร
๔) นำยมุงคุณ สีหำมำตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดงชนเหล่ำแมดบำรุงวิทย์
รองประธำนกรรมกำร
๕) นำงอ้อย คำปัญโญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนหมูโพธิ์ศรี
กรรมกำร
๖) นำยภำนุพงษ์ คำภูษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้อนรำษฎร์ดำรงวิทย์
กรรมกำร
๗) นำยรุจ วิชำทัพ
ครูโรงเรียนสกลนคร(วันครู ๒๕๐๑)
กรรมกำร
๘) นำยประสพชัย แก้วยะลุน
ครูโรงเรียนบ้ำนแป้นสำมัคคีรำษฎร์บำรุง
กรรมกำร
๙) นำยคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรือง
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตงสหรำษฎร์อุทิศ
กรรมกำร
๑๐) นำยวัชรพงษ์ ภูยำงสิม
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑) นำยนิพนธ์ ประมำชิด
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนกุง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๒) นำงพูลทรัพย์ โพธิ์สุ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ผดุงวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๓) นำงสำวเบญจมำศ จรรยำวดี
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน
กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๖ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑) นำยเทพรังสรรค์ จันทรังษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสรำวุฒิ ศิริวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกปลำซิวนำโด่
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงสุพิชชำ ทะแพงพันธ์
ครู รร.อนุบำลสกลนคร
กรรมกำร
๔) นำงภำวดี วัฒนภำศิริ
ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำร
๕) นำยสมศักดิ์ สำยสมร
ครู โรงเรียนบ้ำนกลำงนำเดื่อ
กรรมกำร
๖) นำงรัตนำพร สำยสมร
ครู โรงเรียนบ้ำนกลำงนำเดื่อ
กรรมกำร
๗) นำงหนูเล็ก บุญสิงห์
ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยหีบวิทยำธำร
กรรมกำร
/๔ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๔-

๘) นำงประภัสสร โกศัลวัฒน์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๙) นำงสำวกิ่งมณี ผ่ำนสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐) นำงพัชรินทร์ จุลบำท
ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม ให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๗ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑) นำยฉลำด เดชธิสำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวสำรวย พิมพ์มีลำย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลโคกศรีสุพรรณ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงสำวเพ็ญแข นำถโกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยหีบวิทยำธำร
กรรมกำร
๔) นำยกุศล ชุมปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีวิชำ คุรุรำษฎร์อุทิศ
กรรมกำร
๕) นำยยุทธพงษ์ พรหมเชษฐำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำอ่ำงม่วงคำ
กรรมกำร
๖) นำงสำววรำลักษณ์ อำจวิชัย ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำให้ครบทุก
รำยกำร ตลอดจน กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๘ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ
สำระทัศนศิลป์
๑) นำยอรุณ ผิวละมุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำหว้ำน
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยธนุวัฒน์ สุภำอ้วน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยเดชชัย เหมะธุลินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงขุมข้ำวฯ
รองประธำนกรรมกำร
๔) นำยกิตติภำคย์ ผำงละมัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำฯ
กรรมกำร
๕) นำงสำววรำภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหอย
กรรมกำร
๖) นำยชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดอนเชียงคูณ
กรรมกำร
๗) นำยลือชัย รัชอินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำจำน
กรรมกำร
๘) นำยสรำวุธ พำเสน่ห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย
กรรมกำร
๙) นำยนิรุตติ์ พลบุตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำผำง
กรรมกำร
๑๐) นำยเจตจันทร์ สำระวรรณ
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๑๑) นำยธนศักดิ์ จันทร์พรม ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำรประธำน
สำระดนตรี
๑) นำยสุนทร หนูอินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำยอวัฒนำ
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงอรวรรณ อุ่นวิเศษ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงพัชรินทร์ วิญญำสุข
ครูโรงเรียนบ้ำนศรีวิชำ “คุรุรำษฎร์อุทิศ”
กรรมกำร
๔) นำงสำวโชติกำ กุณสิทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร

/๕ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๕-

สำระนำฏศิลป์
๑) นำยทองอยู่ เพียรภำยลุน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหลุบ
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยศักดิ์ชำย แก้วดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยำ ปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำร
๓) นำงกษมน มังคละคีรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกลำงนำเดื่อ
กรรมกำร
๔) นำงสำวอรัญญำ ชนะเพีย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกระบอกรำษฎร์อุทิศวิทยำ กรรมกำร
๕) นำงพรรมำหำ เพชรพรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บำรุง
กรรมกำร
๖) นำงนัทธมน ทวีกิตติเกษม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนเชียงเครือรำษฎร์รังสรรค์
กรรมกำร
๗) นำงพรชนก พรมอำรักษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
๘) นำงเสำวนิต นรภำร
ครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙) นำงวีนัส พิมพ์มีลำย
ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐) นำงวำรุณีย์ กุลธรวิโรจน์
ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑) นำงอ้อยทิพย์ ยะไวทย์
ครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๒) นำงสำวศิวนำถ ไชยมำศ
ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน
กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๙ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กำรงำนอำชีพ
๑) นำยชัยวัฒน์ วำทะวัฒนะ
ผอ.โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสุทัศน์ ชุณวิจิตรำ
ผอ.โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย์
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงศิริลักษณ์ งิ้วโสม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ
กรรมกำร
๔) นำยยุทธชัย จริตน้อม
รอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ
กรรมกำร
๕) นำยอนงค์ รำชรี
ครู.ร.ร.บ้ำนป่ำผำง
กรรมกำร
๖) นำงหอมจันทร์ บุตรรำษฎร์
ครู ร.ร.บ้ำนโคกสะอำด
กรรมกำร
๗) นำงวนิดำ เหมะธุลิน
ครู ร.ร.เมืองสกลนคร ฯ
กรรมกำร
๘) นำงศรีสุดำ สิงห์คำม
ครู ร.ร.เมืองสกลนคร ฯ
กรรมกำร
๙) นำงอุดมลักษณ์ คำภูมี
ครู ร.ร.เมืองสกลนคร ฯ
กรรมกำร
๑๐) นำงยุวดี มนตรี
ครู ร.ร.บ้ำนโพนงำมคุรุรำษฎร์วิทยำ
กรรมกำร
๑๑) นำงสำวจุฬำพร จันทร์เขื่อน
ครู ร.ร.บ้ำนโพนงำมคุรุรำษฎร์วิทยำ
กรรมกำร
๑๒) นำงประพิศ ทรงวิชำ
ครู ร.ร.อนุบำลสกลนคร
กรรมกำร
๑๓) นำงสำวอำรมณ์ ดำบพลอ่อน ครู ร.ร.บ้ำนโคกภู
กรรมกำร
๑๔) นำยทวีศักดิ์ หำรคำอุ้ย
ครู ร.ร.บ้ำนหนองหอย
กรรมกำร
๑๕) นำยไพบูรณ์ คำภูมี
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
๑) นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รอง. ผอ. สพป. สกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยเทพรังสรรค์ จันทรังษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยชัญโญ ใครบุตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๔) ว่ำที่ ร.ต.สมศักดิ์ พินิจ
ครูโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำร
/๖ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๖-

๕) นำยวิทยำ เมฆวัน
ครูโรงเรียนบ้ำนนำตงสหรำษฎร์อุทิศ
๖) นำยวัชรินทร์ นำคะอินทร์
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
๗) นำยจิตรกร แก้วกิ่ง
ครูโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
๘) นำยคมกริช ขุมทอง
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
๙) นำยสุขุม กุลอ่อน
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
๑๐) นำงดำวใจ รำชำไชย
ครูโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
๑๑) นำยสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยีให้ครบทุก รำยกำร ตลอดจน กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๑๐ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๑) นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสมพร หลิมเจริญ
ผอ. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล ฯ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยชัญโญ ใครบุตร
ผอ.รร.เชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๔) นำงประภัสสร โกศัลวัฒน์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๕) นำงณัฐภัสสร ไชยทองพันธ์
ครู รร.เชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๖) นำงเขมิกำ ศรีวรรณะ
ครู รร.เชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๗) นำงสำวส่องแสง อัยวรรณ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศให้ครบทุก
รำยกำร ตลอดจน กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๑๑ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑) นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยวิทยำ ชุมปัญญำ
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑
รองประธำนกรรมกำร
๓) ว่ำที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลำย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงหลวง
รองประธำนกรรมกำร
๔) นำยชัยดำรงค์ เอกสุภำพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมะไฟสำมัคคีฯ
กรรมกำร
๕) ว่ำที่พันตรีกิตติศักดิ์ นำมวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตงสหรำษฎร์อุทิศ
กรรมกำร
๖) นำยถนอม แพงคำฮัก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุดบำกรำษฎร์บำรุง
กรรมกำร
๗) นำยพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโคกเลำะวิทยำคำร
กรรมกำร
๘) นำยกุศล ชุมปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีวิชำ ฯ
กรรมกำร
๙) นำงสำวจันทร์สุดำ จันทะพรหม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำอ้อยคำสะอำด
กรรมกำร
๑๐) นำยบรรพต แสนสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑) นำยยุทธศักดิ์ อุตส่ำห์
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือจังหวัดสกลนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน กำกับดูแลให้กำร
/๗ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๗-

ดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๑๒ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ศิลปวัฒนธรรมอีสำน
๑) นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รอง ผอ. สพป. สกลนคร เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยธนุวัฒน์ สุภำอ้วน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยสุวิทย์ ขันติทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำม่องดงนิมิตวิทยำ
กรรมกำร
๔) สิบเอกประสำท อุระภำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเยี่ยมน้ำพุง
กรรมกำร
๕) นำงเนำวรัตน์ แก้วก่ำ ครูโรงเรียนสกลนคร(วันครู๒๕๐๑)
กรรมกำร
๖) นำงพรชนก พรมอำรักษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ศิลปวัฒนธรรมอีสำนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดและแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้ครบทุกรำยกำร ตลอดจน กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๑๓ คณะกรรมกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กำรศึกษำพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
๑) นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสงวน หงษ์สิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคำวิทยำคำร
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงสำวพนำรัตน์ มำลีลัย
รองผู้อำนวยกำรกำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
รองประธำนกรรมกำร
๔) นำงดวงดำว เหลื่อมศรี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๕) นำงสำวปำริฉัตร จันทร์หล้ำ
ครูกำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
กรรมกำร
๖) นำงวิลัย ศรีกะแจะ
ครูโรงเรียนบ้ำนพำนสหรำษฎร์บำรุง
กรรมกำร
๗) นำยนภดล วงศ์กำฬสินธุ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๘) นำงอรัญญำ แสนสีแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙) นำยวิษณุ สุวรรณไตรย์ นักวิชำกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ – วำงแผนกำรดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดและแข่งขัน กำรศึกษำพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ให้ครบทุกรำยกำร
ตลอดจน กำกับดูแลให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรประสำนงำนและรำยงำนผลกำรแข่งขัน
๓.๑ กรรมกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
นำงกิ่งมณี ผ่ำนสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๒ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
นำงนิรันดร จันทร์ลำวงศ์
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๓ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ว่ำที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสำร ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๔ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
นำยวัชรพงษ์ ภูยำงสิม
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
นำงสำววรำลักษณ์ อำจวิชัย ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
/๘ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๘-

๓.๕ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
นำงกิ่งมณี ผ่ำนสุวรรณ
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
นำยบรรพต แสนสุวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพัฒนำหลักสูตรฯ
๓.๖ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
นำงสำววรำลักษณ์ อำจวิชัย ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๗ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ
๑) นำยธนศักดิ์ จันทร์พรม หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
(ทัศนศิลป์)
๒) นำงพรชนก พรมอำรักษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ
(นำฏศิลป์)
๓) นำงสำวโชติกำ กุณสิทธิ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนสื่อฯ
(ดนตรี)
๓.๘ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
นำยไพรบูรณ์ คำภูมี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
๓.๙ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์)
นำยสมนึก พิมพ์นนท์
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๑๐ กรรมกำรรำยงำนผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
นำงสำวส่องแสง อัยวรรณ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๑๑ กรรมกำรรำยงำนผลกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/สภำนักเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษำ/นิสัยรักกำรอ่ำน
นำยบรรพต แสนสุวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพัฒนำหลักสูตร
นำงนิรันดร จันทร์ลำวงศ์
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
๓.๑๒ กรรมกำรรำยงำนผลกิจกรรมท้องถิ่น
นำงพรชนก พรมอำรักษ์
หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ
๓.๑๓ กรรมกำรรำยงำนผลกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
นำงอรัญญำ แสนสีแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
นำยวิษณุ สุวรรณไตรย์ นักวิชำกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
หน้ำที่ – ให้กรรมกำรแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดูแล กำกับ กำรดำเนินกำรแข่งขันและรวบรวมผลกำรประกวด
แข่งขัน ส่งคณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลกำรแข่งขันที่กองอำนวยกำรทันที เมื่อกิจกรรมหรือรำยกำรนั้นๆ
แข่งขันแล้วเสร็จ
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ แสง-เสียง
๔.๑ นำยวิทยำ ชุมปัญญำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำยเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสกลนคร
รองประธำนกรรมกำร
๔.๓ นำยชัญโญ ใครบุตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชิงชุมรำฎร์นุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๔.๔ นำยชัยวัฒน์ วำทะวัฒนะ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) รองประธำนกรรมกำร
๔.๕ นำยกุศล ชุมปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีวิชำ(คุรุรำษฎร์อุทิศ)
รองประธำนกรรมกำร
๔.๖ นำงสำวจันทร์สุดำ จันทะพรหม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำอ้อยคำสะอำด
รองประธำนกรรมกำร
๔.๗ นำยสุนทร หนูอินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำยอวัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร
๔.๘ นำยสงวน หงษ์สิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคำวิทยำคำร
รองประธำนกรรมกำร
๔.๙ นักกำรภำรโรง
โรงเรียนเชิงชุมรำฎร์นุกูล
กรรมกำร
๔.๑๐ นักกำรภำรโรง
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง)
กรรมกำร
๔.๑๑ นักกำรภำรโรง
โรงเรียนอนุบำลสกลนคร
กรรมกำร
๔.๑๒ นักกำรภำรโรง
โรงเรียนศรีวิชำ(คุรุรำษฎร์อุทิศ)
กรรมกำร
/๙ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๙-

๔.๑๓ นักกำรภำรโรง
๔.๑๔ นักกำรภำรโรง
๔.๑๕ นักกำรภำรโรง
๔.๑๖ นำยสมพร หลิมเจริญ
๔.๑๗ นำยสมนึก พิมพ์นนท์

โรงเรียนนำอ้อยคำสะอำด
โรงเรียนนำยอวัฒนำ
โรงเรียนบ้ำนนำคำวิทยำคำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ – ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อวำงแผนในกำรจัดสถำนที่ จัดเตรียมสถำนที่ต่ำงๆให้พร้อม
สำหรับกำรประกวดและแข่งขันให้เรียบร้อย สวยงำม เหมำะสมและเพียงพอ
๑) สถำนที่พิธีเปิดงำน
๒) สถำนที่ประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะทำงวิชำกำร
๓) สถำนที่กองอำนวยกำร
๔) สถำนที่จอดรถ
๕) สถำนที่ปฐมพยำบำล
- จัดทำแผนผังบริเวณงำน
- ติดต่อ ประสำนงำน ขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัยจุดโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
๕.๑ นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำยชัญโญ ใครบุตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ นำยสุรสิทธิ์ วงศ์กำฬสินธุ์ นักกำรภำรโรงโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๕.๔ นำยรุ่งโรจน์ จันทร์งำม
นักกำรภำรโรงโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๕.๕ นำยนิรพล เชียร์รัมย์
นักกำรภำรโรงโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๕.๖ นำยสมศักดิ์ พลรำชม
นักกำรภำรโรงโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๕.๗ นำยประสำน พิทักษ์โกศล หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ - พิจำรณำจัดหำสถำนที่จอดรถยนต์ จักรยำนยนต์ ของผู้มำร่วมงำนโดยประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำย
สถำนที่
- เชิญ/ประสำนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจจรำจร ในกำรอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับระบบจรำจรทั้งในและนอกบริเวณ
จัดงำน
- ดูแลระบบจรำจรและควำมปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล
๖.๑ นำยชัญโญ ใครบุตร
๖.๒ นำงภคิณี คงเมือง
๖.๓ นำงภำวิณี ขัดสี
๖.๔ นำงชนิดำ ปัญญำประชุม
๖.๕ นำงสันทนำ อุทรักษ์
๖.๖ นำงอ้อยทิพย์ ยะไวทย์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๑๐ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๑๐-

หน้ำที่ - ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรจัดสถำนที่/ห้องพยำบำล
- ประสำนงำนติดต่อขอเจ้ำหน้ำที่พยำบำล/สำธำรณสุข และชุดปฐมพยำบำลจำกโรงพยำบำลจังหวัดหรือ
สำธำรณสุขจังหวัด
- ให้บริกำรปฐมพยำบำลแก่ผู้ร่วมงำนที่มำขอรับกำรช่วยเหลือ
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๗.๑ นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
๗.๕ นำยดำวิทย์ พุทธิไสย
๗.๖ นำงอุทุมพร ทองวงษำ
๗.๗ นำงนิรำตรี รักษำภักดี
๗.๘ นำยบรรพต แสนสุวรรณ
๗.๙ ว่ำที่ ร.ต.นิพนธ์ บรรพสำร
๗.๑๐ นำงสำวส่องแสง อัยวรรณ
๗.๑๑ นำยธนศักดิ์ จันทร์พรม
๗.๑๒ นำยสมพร หลิมเจริญ
๗.๑๓ นำงพรชนก พรมอำรักษ์
๗.๑๔ นำงสำวจำรุวรรณ บุ่งวิเศษ

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนประชำสุขสันต์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำบุคลำกร
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
ศึกษำนิเทศก์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ – จัดทำสูจิบัตร พิธีกร พิธีกำรต่ำงๆ คำกล่ำวรำยงำน และคำกล่ำวเปิดงำน
- จัดลำดับกำรแสดงกลำงแจ้งและเวทีกลำง
- ติดต่อประสำนงำนกำรแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดงำน
- ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- จัดหำของที่ระลึกมอบแก่ประธำนและผู้มีเกียรติ
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
๘.๑ นำยฉลำด เดชธิสำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำงสำววำรุณี บำรมี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
รองประธำนกรรมกำร
๘.๓ นำงญำณิชศำ โชติธนผล ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
รองประธำนกรรมกำร
๘.๔ นำงสมหมำย นันทรำช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
๘.๕ นำงประไพ งอยผำลำ
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๖ นำงฉวีวรรณ สื่อกลำง
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๗ นำงนุชสำคร ปำระคะ
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๘ นำงแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๙ นำงระวีวรรณ บุตรวงศ์
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๑๐ นำงอ้อยทิพย์ ยะไวทย์
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๑๑ นำงสันทนำ อุทรักษ์
ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๑๒ นำงนงค์รักษ์ น้อยอินทร์ศรี ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๑๓ นำงสำวศิริลักษณ์ กลิ่นน้อย ครูโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
๘.๑๔ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล
กรรมกำร
/๑๑ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๑๑-

๘.๑๕ นำงสำวณัชวรรณ ชุมปัญญำ นักวิเคระห์นโยบำยและแผน
๘.๑๖ นำงพนำรัตน์ ภัทรจำรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ - ต้อนรับประธำน แขกผู้มีเกียรติและผู้มำร่วมงำนในพิธีเปิด-ปิด และบริกำรให้สมเกียรติตำมที่เห็นสมควร
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๙.๑ นำยวิทยำ ชุมปัญญำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำงสมหมำย นันทรำช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
๙.๓ นำงประภัสสร โกศัลวัฒน์ ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๙.๔ นำยพรมมำ ศิลำรักษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
๙.๕ นำงอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนำว์ นักประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๖ นำยวิจักษณ์ อัศวำวุฒิ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ - วำงแผนดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนให้ถึงประชำชนทุกวงกำรอย่ำงทั่วถึง จัดกำรประชำสัมพันธ์โดย
รูปแบบต่ำงๆ อำทิกำรประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจำยข่ำว สถำนีวิทยุชุมชน สถำนีของทำงรำชกำร
สถำนีโทรทัศน์ เว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
๑๐. คณะกรรมกำรประจำกองอำนวยกำร
๑๐.๑ นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ นำยสมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
รองประธำนกรรมกำร
๑๐.๓ นำงพรชนก พรมอำรักษ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมฯ
กรรมกำร
๑๐.๔ นำยบรรพต แสนสุวรรณ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำฯ
กรรมกำร
๑๐.๕ นำยธนศักดิ์ จันทร์พรม หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๐.๖ นำงสำวโชติกำ กุลสิทธิ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อฯ
กรรมกำร
๑๐.๗ นำยวัชรพงษ์ ภูยำงสิม
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันฯ
กรรมกำร
๑๐.๘ นำงสำวมนัสวี ทบพักตร์ เจ้ำหน้ำที่ธุระกำร
กรรมกำร
๑๐.๙ นำยทองสุข ศรีหำพุฒ
พนักงำนพิมพ์ ๓
กรรมกำร
๑๐.๑๐ นำยสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ – ประจำกองอำนวยกำร เพื่อรับกำรติดต่อประสำนงำนจำกคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รับ
ผลกำรประกวดและแข่งขันจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมต่ำงๆ
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑๑.๑ นำยประสพ สุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำงสำวอำรมณ์ สุทธิอำจ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๓ นำงสุมนทำ สงวนนำม
นักตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงสำวนิตติญำ ศิริจันทพันธ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชำกำรพัสดุ
กรรมกำร
๑๑.๖ นำงสำววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี
กรรมกำร
๑๑.๗ นำงนริศรำ กวนพำ
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
กรรมกำร
๑๑.๘ นำงสำวผ่องฉวี ชำเครือ นักวิชำกำรเงินและบัญชี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/๑๒ คณะกรรมกำรจัดกำรประกวด

-๑๒-

หน้ำที่ – จัดเตรียมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยไว้ให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่มีควำมประสงค์จะขอเบิกเงินเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำน
- เบิกจ่ำยเงินทั้งในงบประมำณและนอกงบประมำณ ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
- สรุป รำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินเมื่อเสร็จงำน
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเว็บไซต์บันทึกผลและรำยงำนผลกำรแข่งขัน
๑๒.๑ นำยชัยยงค์ ธุรำรัตน์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ นำยสมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
รองประธำนกรรมกำร
๑๒.๓ นำยวิจักษณ์ อัศวำวุฒิ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๑๒.๔ นำงสำวมนัสวี ทบพักตร์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๑๒.๕ นำยวัจน์กร หอมไกรลำศ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๑๒.๖ นำยอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลำย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๑๒.๗ นำงสำวอรวรรณ ลือชัย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๑๒.๘ นำยยุทธศักดิ์ อุตส่ำห์
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
กรรมกำร
๑๒.๙ ศึกษำนิเทศก์ประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคน
กรรมกำร
๑๒.๑๐ นำยสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ – วำงแผนประชุม จัดทำโปรแกรมกำรลงทะเบียนกำรรำยงำนผลกำรแข่งขัน
- รับรำยงำนผลกำรแข่งขันของศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยทำงเว็บไซต์ www.esan๖๙.sillapa.net/sp-snk๑
- รวบรวมและรำยงำนผลกำรแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำไปยังระดับชำติให้ทันตำมเวลำที่กำหนด
ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรทุกคณะ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จเรียบร้อย บรรลุตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

นำยไพรวัลย์ จันทะนะ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑

