คำสั่งโรงเรียนมหิศรำธิบดี
ที่ 326 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖6
…………………………………………………………………………………….
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖6 ในวั น ที่ 7 – 9 ธั น วาคม 2559 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ณ หนองคาย – บึงกาฬ นั้น ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 4 รายการ มีนักเรียนเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรม 13 คน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยส าเร็ จ ไปด้ ว ยดี จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นายวินัย
วิริยะประทีป
ผู้อานวยโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางพุทธิภา
ศักดิ์ทินวัฒน์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายชยุติ
มุ่งกลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นายณรงค์
ทองป้อง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕. นายอานาจ
แช่มพุดซา
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖. นางวิไลพร
ปานเพ็ชร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางปุณญิสา โชตนาพงศ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยความสะดวกและให้คาปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นางวิไลพร ปานเพ็ชร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๒.๑.๓ นางจิราพรรณ เพียนอก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑.๔ นางยุวดี
คงสัตย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑.๕ นางจิณห์จุฑา อาจศรีไชย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑.๖ นางวัฒณา บุญเทียม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑.๗ นางอุดรทิพย์ ปราบปัจจามิตร ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๑.๘ นางสาวชฎาพร ผิวงาม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๑.๙ นางวัชรีพรรณ แก้วกงพาน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๑.๑๐ นางปุณญิสา โชตพาพงศ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๑๑ นางอุไร
แพงพงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑๒ นางปัทมา
ส่งสุข
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑๓ นางฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑๔ นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑๕ นางสาวธีรนุช เหมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ติดตามการฝึกซ้อมแต่ละกิจกรรม ลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตามวันและเวลาที่กาหนด
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๒.๒ คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียนและรำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ประกอบด้วย
ที่
รำยกำร
ผู้เข้ำแข่งขัน
ผู้ฝกึ สอน
กำรงำนอำชีพ
การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว
1. นางสาวนภัสสร อุบลโพธิ์
1. นางยุวดี คงสัตย์
1 (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนม
2. นางสาวศศิประภา เกาะกลาง
2. นางจิณห์จุฑา อาจศรีไชย
ไทย) ม.4-ม.6
3. นางสาวเปรมมิกา พืชทองหลาง
1. เด็กหญิงขวัญดาว บุญวิจิตร
1. นางวัฒณา บุญเทียม
2 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 2. เด็กหญิงภัทรวดี จันลา
2. นางอุดรทิพย์ ปราบปัจจามิตร
3. เด็กหญิงเก็จมณี รอดผา
1. นางสาวญาณิศา อื้อจรรยา
1. นางอุดรทิพย์ ปราบปัจจามิตร
3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 2. นายธนัท ดวงต่าย
2. นางวัฒนา บุญเทียม
3. นางสาวสิริลักษณ์ โอบโคกสูง
เรียนร่วม - ภำษำไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
4
1. เด็กชายชูชาติ ฤกษ์กลาง
1. นางจิราพรรณ เพียนอก
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เรียนร่วม - ศิลปะ
5

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
1. เด็กชายเจษฎา เพียขันทา
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

1. นางจิราพรรณ เพียนอก

6

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
1. เด็กชายมงคล เข็มทอง
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1. นางวัชรีพรรณ แก้วกงพาน

หน้ำที่ ๑. ประชุมวางแผนการดาเนินงานและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
๒. คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม ๒๕๕9
๔. ควบคุมดูแลนักเรียนในการไปร่วมแข่งขัน
ขอให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถเพื่อบังเกิดผลดี ต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายวินัย วิริยะประทีป)
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

