คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
ที่ 185 / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในโครงกำรรักษ์ภำษำไทยเนื่องใน
วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๑
..............................................................................................................................................................................
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ จะจัดแข่งขันทักษะภำษำไทยในโครงกำร
รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๑ เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนของรัชกำลที่ ๙ และน้อมนำ
พระรำชกระแสรับสั่งของรัชกำลที่ ๑๐ ให้ ผู้เรียนเกิดควำมตระหนักเห็นควำมสำคัญที่จะร่วมมือ ร่วมใจกัน
ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภำษำไทย และเพื่อพัฒนำส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะด้ำนภำษำไทยของผู้เรียน
รวมทั้ ง เผยแพร่ ผ ลงำน/กิ จ กรรมด้ ำ นภำษำไทย โดยจะจั ด กำรแข่ ง ขั น ฯ ในวั น ที่ ๘ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๑
ณ อำคำรหอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธั น วำคม ๒๕๕๐ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรแข่งขัน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุป ระสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในโครงกำรรักษ์ภ ำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่ งชำติ
ปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย
๑. นายมั่นคง ศรแก้ว
๒. นางสุภาวดี ทองสีนาค
๓. นายบุญถิ่น วรารัศมี
๔. นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
๕. นายชวลิต จิตต์ชื่น
๖. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
๗. นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ ๑. ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในการดาเนินการแข่งขันฯ
๒. วินิจฉัย ตัดสินชีข้ าดในกรณีที่มีปัญหาเหนือวิสัยของคณะกรรมการตัดสินไม่สามารถดาเนินการได้
และรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ ต่อไป
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนรับผิดชอบกิจกรรมกำรแข่งขันฯ
๑. นายมั่นคง ศรแก้ว
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๒. นางสุภาวดี ทองสีนาค
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
๓. นายบุญถิ่น วรารัศมี
ศึกษานิเทศก์
๔. นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๕.นายสันติ...

๕. นายสันติ จ้าแพงจันทร์
๖. นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
๗. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์
๘. นำงสำวพัทธ์วริน ถิระตระกำรจันทร์
๙. นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
๑๐. นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล
๑๑. นางสาวศุภาวีร์ ค้อชากุล
๑๒. นางสมปอง จักรโนวัน
๑๓. นางสาวทัศณา ศรีภูมิ
๑๔. นางถาวร ผาบสิมมา
๑๕. นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง
๑๖. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
๑๗. นำยชวลิต จิตต์ชื่น

ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขันกำรคัดลำยมือชั้น ป.๑ – ป.๓
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการแข่งขันการคัดลายมือชั้น ป.๔ – ป.๖
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขันกำรคัดลำยมือชั้น ม.๑ – ม.๓
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการแข่งขัน“การเขียนเรื่องจากภาพ” ชั้น ป.๑ – ป.๓
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการแข่งขัน “การเขียนเรียงความ” ชั้น ป.๔ – ป.๖
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการแข่งขัน “การเขียนเรียงความ” ชั้น ม.๑ – ม.๓

ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขัน “กำรย่อควำม”ชั้น ป.๔ – ป.๖
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขัน “กำรย่อควำม”ชั้น ม.๑ – ม.๓
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขัน “กำรแต่งคำประพันธ์:กลอนสี่”
ชั้น ป.๔ – ป.๖
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขัน “กำรแต่งคำประพันธ์ : กลอน
สุภำพ”ชั้น ม.๑ – ม.๓
ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบกำรแข่งขัน “พินิจวรรณคดี” ชั้น ม.๑ – ม.๓

ศึกษานิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงประกำย ศิริสุทธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโอง
๒. นำงศุภวรรณ จังหำร
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง
๓. นำงเอมอร คลังกลำง
ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์
๔. นำงพิไลวรรณ สิมวรณ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวคำมูล
๕. นำงสมศรี วิเศษลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนทรัพย์สมบูรณ์
โนนอินทร์แปลง

กรรมการและเลขานุการ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นำงสุปัญญำ โสบุญมำ
ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ
๒. นำงสำวอังคณำ บัวผัน
ครูโรงเรียนคำบอนวิทยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงหนองตะนำ
๓. นำงดวงจันทร์ ปลื้มจิตร
๔. นำงจันเทียม สิมลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนกระนวนซำสูง
๕. นำงลัดดำวัลย์ มูลขุนทศ
ครูโรงเรียนบ้ำนภูคำเบ้ำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการคัดลายมือชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงนวลละออง ห่วงรัก
ครูโรงเรียนบ้ำนฝำงดูนสำด
๒. นำงสำวหวำนเย็น แก้วใส
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม
๓. นำงสำรำญ อินทร์แป้น
ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่
ครูโรงเรียนบ้ำนดง(บึงไทรวิทยำคำร)
๔. นำงปุณยนุช ปัทถำพงษ์
๕. นำงเจนต์จุฬำ คำดี
ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำร...

๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน“การเขียนเรื่องจากภาพ” ชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงศิลมัย สีหำโมก
ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุพัตรำ อำถนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนคำบอนคุรุรำษฎร์บำรุง รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสวณี จันทจร
ครูโรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ
กรรมกำร
๔. นำงกังสดำล บุตรโพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนสะอำดหนองเรือ
กรรมกำร
๕. นำงนิภำพร โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนคำครึ่ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “การเขียนเรียงความ”ชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นำงระเบียม บุษรำคัม
ครูโรงเรียนบ้ำนกุดน้ำใส
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงทิพำพัน เสโส
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุงดิ่ง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวนิดำ แก้วคงคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำเรียง
กรรมกำร
๔. นำงงำมนิจ แสนสีลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำงรุ่งจิตร ชมภูโคตร
ครูโรงเรียนหนองโนวิทยำคำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “การเขียนเรียงความ”ชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงทรงศิริ เพ็งวิชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนแห้ว
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนิตยำ คำมูล
ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอุไรวรรณ กิตติกลุประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนนำขำม
กรรมกำร
๔. นำงจิตลดำ คำสี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแต้
กรรมกำร
๕. นำงปรำณี นันทรำดล
ครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “การย่อความ”ชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นำงพวงพยอม วรำรัศมี
ครูโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง
๒. นำงทิพวรรณ โนนทิง
ครูโรงเรียนบ้ำนหม้อ
๓. นำงสำวพัทธนันท์ คำหวำน
ครูโรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง
๔. นำงระลิวรรณ สุธรรมรำช
ครูโรงเรียนนำคำพิทยำสรรพ์
๕. นำงศิริพร ไชยชำติ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองซำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “การย่อความ”ชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงบุญโฮม สุดหล้ำ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเตย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศุภวรรณ ศรีสุข
ครูโรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุรีพร จันทะสี
ครูโรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์
กรรมกำร
๔. นำงบังอร อุตรศำสตร์
ครูโรงเรียนชุมชนกระนวน
กรรมกำร
๕. นำยพุทธำ โคตรแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมดงเย็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์:กลอนสี่”ชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๑. นำงอำพะวัน หล้ำคำ
ครูโรงเรียนน้ำพอง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุดำดวง คันธำรส
ครูโรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวศุภพิชญ์ ทองบ้ำนทุ่ม
ครูโรงเรียนบ้ำนโสกแสง
กรรมกำร
๔. นำงพัชรินทร์...

๔. นำงพัชรินทร์ สะตะ
๕. นำงกมลเวช ประไวย์

ครูโรงเรียนคูคำพิทยำสรรพ์
ครูโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “การแต่งคาประพันธ์:กลอนสุภาพ”ชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงภำวิตำ บุญรักษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนคำบง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
2. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูง
ครูโรงเรียนบ้านผักหนาม
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง
3. นางสาวนฤมล สมปาน
กรรมการ
๔. นำงสำวปรียำพร อนุรัก
ครูโรงเรียนบ้ำนบ่อ
กรรมกำร
๕. นำงเพลินพิศ ปฏิเตนัง
ครูโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “พินิจวรรณคดี”ชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นำงสำคร มหำหิงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนศรีสุขสำรำญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอินทุอร โควังชัย
ครูโรงเรียนน้ำพอง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงรำตรี พลท้ำว
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี
กรรมกำร
๔. นำงลำวัลย์ นิรำศี
ครูโรงเรียนบ้ำนโนน
กรรมกำร
๕. นำงสำวอุไร ศรีจันทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำเรียง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้บุคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยในโครงกำรรักษ์ภำษำไทย
เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ศึกษำเกณฑ์และรำยละเอียดกิจกรรมกำรแข่งขันฯ ให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒. ดำเนินกำรแข่งขันฯ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด อย่ำงเคร่งครัดตำมเกณฑ์ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ กำหนด
๓. ตัดสินกำรแข่งขันฯในกิจกรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
หำกพบอุปสรรคและปัญหำ ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำร หรือกรรมกำรกลำง ตำมกรณีที่เกี่ยวข้อง
๔. สรุปผลและรำยงำนผลกำรแข่งขันฯ ในแบบฟอร์มกำรรำยงำนผล ส่งให้คณะกรรมกำรกลำง
เมื่อดำเนินกำรแข่งขันฯเสร็จสิ้น ด้วยควำมเรียบร้อย
ให้บุคคลผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทำงรำชกำร ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

