คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๔๔๑ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“จำกทุ่งกุลำสดใส...ก้ำวไกลสู่อำเซียน” กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
…………………………………………………………………………………….
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ จะจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จำกทุ่ง
กุลำสดใส...ก้ำวไกลสู่อำเซียน” ระหว่ำงวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ รวมจำนวน ๑๒ กิจกรรม ณ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ดังนี้
๑. คณะกรรมการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน อำนวย
ควำมสะดวก วินิจฉัย สั่งกำร แก้ปัญหำอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรวิจัยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสุพรรณ มำตย์คำมี รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยศุภชัย ชนะดี
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยบุญสวน คำดี
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำ
กรรมกำร
๑.๔ นำยสุเทพ ชุมภักดี
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขมิ้น
กรรมกำร
๑.๕ นำยประธูป พิษณุแสง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนจำนใต้
กรรมกำร
๑.๖ นำยสีดำ บุตรนำแพง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
๑.๗ นำยมนูญ ศรีสนำม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสนำม
กรรมกำร
๑.๘ นำยอนุพงษ์ บุญธรรม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสะแบงตำก
กรรมกำร
๑.๙ นำยสุพจน์ หินกอง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระโพนทอง
กรรมกำร
๑.๑๐ นำยทรงสิทธิ์ เภำสระคู ผอ.โรงเรียนบ้ำนเหล่ำติ้ว
กรรมกำร
๑.๑๑ นำยอรุณ ชมทอง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนน้ำคำน้อยวิทยำ
กรรมกำร
๑.๑๒ นำยกองสิน พิรุฬ
ผอ.โรงเรียนเบญจคำมวิทยำ
กรรมกำร
๑.๑๓ นำยรังษี พลสระคู
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคก(ทองคุรุรำษฎร์ฯ)
กรรมกำร
๑.๑๔ นำยสุพรรณ นิ่มอนงค์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนธำตุจอมศรี
กรรมกำร
๑.๑๕ นำยปรีดำ นวลรักษำ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำร
๑.๑๖ ว่ำที่ร้อยตรีวิเวค บุตรโท ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
กรรมกำร
๑.๑๗ นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
กรรมกำร
๑.๑๘ นำงสำวสุนันทำ ศิริวัฒนำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมกำร
๑.๑๙ นำงมิญช์มนัส สลำงสิงห์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
กรรมกำร
๑.๒๐ นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
กรรมกำร
๑.๒๑ นำยอุบล แก้วปิ่น
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการตัดสิน มีหน้ำทีจ่ ัดทำแบบรำยงำนตัว รำยงำนผลกำรแข่งขัน แบบกรอกคะแนน
เอกสำรประกอบอื่น และจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ประกอบกำรแข่งขัน ดำเนินกำรแข่งขันและตัดสินผลกำรแข่งขันตำม
เกณฑ์กำรให้คะแนน......

๒
เกณฑ์กำรให้คะแนนด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประกำศผลและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ำแข่งขัน
ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่าน ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นำยสุเทพ ชุมภักดี
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขมิ้น
ประธำนกรรมกำร
๒.๑.๒ นำงสุพิตร สมหนองหว้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฮี
รองประธำนกรรมกำร
๒.๑.๓ นำงธิดำรัตน์ บัวศรีคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน
กรรมกำร
๒.๑.๔ นำงรักญำติ มณีวรรณ
ครูโรงเรียนบ้ำนหินกอง
กรรมกำร
๒.๑.๕ นำงสำวรำตรี แสนปรำง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแห้วหนองบัวทอง กรรมกำร
๒.๑.๖ นำงวรำภรณ์ ผลำผล
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหินใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
๒.๑.๗ นำงอำนวย เคนโยธำ
ครูโรงเรียนบ้ำนยำงเลิง
กรรมกำร
๒.๑.๘ นำยเพชร มำตยขันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนเมือง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่าน ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นำยอรุณ ชมทอง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนน้ำคำน้อยวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒.๒.๒ นำงติตำพร จันทะวงษ์
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๒.๓ นำงสำวรัตน์วิไล คำมูล
ครูโรงเรียนบ้ำนนำชมดอนกลำงวิทยำ
กรรมกำร
๒.๒.๔ นำงสุภำภรณ์ จันทร์ศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองสรวง
กรรมกำร
๒.๒.๕ นำยอัมพร สำยสุด
ครูโรงเรียนบ้ำนจำนใต้
กรรมกำร
๒.๒.๖ นำงสุรีย์ เสนำรำช
ครูโรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๒.๒.๗ นำงบัวผัน คำมบุศย์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
๒.๒.๘ นำงสุภำณี ตรีเดช
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสะอำด
กรรมกำร
๒.๒.๙ นำงบุญเยี่ยม ดุลยำสิทธิพร ครูโรงเรียนบ้ำนนำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมอ่าน ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นำยสุพรรณ นิ่มอนงค์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนธำตุจอมศรี
ประธำนกรรมกำร
๒.๓.๒ นำงวิจิตรำ อำจวิชัย
ครูโรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๓.๓ นำงพัฒนำ สำสนำม
ครูโรงเรียนบ้ำนสำหร่ำย
กรรมกำร
๒.๓.๔ นำงรุ่งทิพย์ วงศ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๒.๓.๕ นำงเฉลิมรัตน์ สุวพงษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนยำงเฌอฯ
กรรมกำร
๒.๓.๖ นำงสำวอุมำ บรรสุทธี
ครูโรงเรียนบ้ำนวำรีสีสุก
กรรมกำร
๒.๓.๗ นำงศรีชวำลำ ปุตำมำ
ครูโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
๒.๓.๘ นำงวพันต์พร แสนรัตน์
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นำยรังษี พลสระคู
ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคก(ทองคุรุรำษฎร์ฯ) ประธำนกรรมกำร
๒.๔.๒ นำงอรวรรณ ยศคำลือ
ครูโรงเรียนหนองบัวประชำสรรค์
รองประธำนกรรมกำร
๒.๔.๓ นำงสุนทรีภรณ์ วงษ์สำมำรถ ครูโรงเรียนบ้ำนพนัสดงสว่ำงวิทย์
กรรมกำร
๒.๔.๔ นำงนิภำ ทองเสนำ
ครูโรงเรียนเมืองพนมไพร
กรรมกำร
๒.๔.๕ นำงเพลินจิต วรรณสุทธิ์
ครูโรงเรียนหนองยำงวิทยำคม
กรรมกำร
๒.๔.๖ นำงนันทกำ ขันบุรี
ครูโรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
๒.๔.๗ นำงอุไรวรรณ พลจ่ำ
ครูโรงเรียนยำงคำวิทยำ
กรรมกำร
๒.๔.๘ นำงอมร สุ่มมำตย์
ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๔ คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมเรียงควำม......

๓
๒.๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๒.๕.๑ นำยประธูป พิษณุแสง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนจำนใต้
ประธำนกรรมกำร
๒.๕.๒ นำงอนงค์ ทวีวรรณกิจ
ครูโรงเรียนบ้ำนดูนบักตู้โนนตำแสง รองประธำนกรรมกำร
๒.๕.๓ นำงสำเนียง กัญญำคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนเปลือย(คุรุสรรค์วิทยำ) กรรมกำร
๒.๕.๔ นำงนิรมล เครินิล
ครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน
กรรมกำร
๒.๕.๕ นำงอรพินธ์ ภูนำใบ
ครูโรงเรียนบ้ำนส้มโฮง
กรรมกำร
๒.๕.๖ นำงสมใจ สำกระจำย
ครูโรงเรียนบ้ำนมะกอก
กรรมกำร
๒.๕.๗ นำงดวงจันทร์ เกตุวงค์
ครูโรงเรียนดงหัวเรือป่ำม่วงวิทยำ
กรรมกำร
๒.๕.๘ นำงจงกล ธนะมูล
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำร
๒.๕.๙ นำยจรินทร์ ภักดีศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดอนชำด
กรรมกำร
๒.๕.๑๐ นำยธีรไนย ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนปัญจคำมประชำสรรค์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๖.๑ นำยกองสิน พิรุฬ
ผอ.โรงเรียนเบญจคำมวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒.๖.๒ นำงสำลี มณีจักร
ครูโรงเรียนเมืองจำปำขัน
รองประธำนกรรมกำร
๒.๖.๓ นำยบุญเลิศ ธุทำแสน
ครูโรงเรียนโนนไทยวิทยำคำร
กรรมกำร
๒.๖.๔ นำยสุริยงค์ จันทร์ดอกรัก ครูโรงเรียนบ้ำนโพนหิน
กรรมกำร
๒.๖.๕ นำยเปลื้อง เกษตรสิงห์
ครูโรงเรียนหนองบัวคุรุประชำสรรค์
กรรมกำร
๒.๖.๖ นำงปำริฉัตร หอมไกล
ครูโรงเรียนบ้ำนบัวขำว
กรรมกำร
๒.๖.๗ นำงสมสมัย อ่อนคำ
ครูโรงเรียนเมืองจำปำขัน
กรรมกำร
๒.๖.๘ นำงพิกุลทอง ธิดำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวงฯ
กรรมกำร
๒.๖.๙ นำงสำวจิรำภรณ์ นำมมะ ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
๒.๖.๑๐ นำงกัญญณัช ผำภูมิ
ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำฮก
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๗ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทานองเสนาะ ชั้น ป.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๗.๑ นำยอนุพงษ์ บุญธรรม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสะแบงตำก
ประธำนกรรมกำร
๒.๗.๒ นำงลดำภรณ์ แสนเมือง
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๗.๓ นำงประคอง พรมภูงำ
ครูโรงเรียนบ้ำนตำหยวกฯ
กรรมกำร
๒.๗.๔ นำงอุทัยทิพย์ จงจิตต์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก
กรรมกำร
๒.๗.๕ นำงรัญดร สุขกวี
ครูโรงเรียนบ้ำนสระแก้ว
กรรมกำร
๒.๗.๖ นำงสมบัติ พืชสิงห์
ครูโรงเรียนบ้ำนหว่ำนไฟ
กรรมกำร
๒.๗.๗ นำงสำยยวน สังสะนำ
ครูโรงเรียนสำมขำพิทยำคม
กรรมกำร
๒.๗.๘ นำงมณเทียร ห่วงเนำวกุล ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
กรรมกำร
๒.๗.๙ นำงบุษรำ กุมผัน
ครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์สำมัคคีฯ
กรรมกำร
๒.๗.๑๐ นำงประครอง ยิ้มย่อง
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๘ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทานองเสนาะ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๒.๘.๑ นำยมนูญ ศรีสนำม
ผอ.โรงเรียนบ้ำนฮ่องสังข์
ประธำนกรรมกำร
๒.๘.๒ นำงสมใจ เพชรดี
ครูโรงเรียนเมืองพนมไพร
รองประธำนกรรมกำร
๒.๘.๓ นำงนำรี สุดำนิด
ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๒.๘.๔ นำงสุปรำณี เภำเจริญ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนดวน
กรรมกำร
๒.๗.๕ นำงกิ่งแก้ว ชำนำญจันทร์......

๔
๒.๘.๕ นำงกิ่งแก้ว ชำนำญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนภูดิน
กรรมกำร
๒.๘.๖ นำงทองเปลี่ยน พิลำสมบัติ ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์งำม
กรรมกำร
๒.๘.๗ นำงวัลยำ สนั่น
ครูโรงเรียนบ้ำนดู่
กรรมกำร
๒.๘.๘ นำยบุญเลิศ ไชยโยลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง
กรรมกำร
๒.๘.๙ นำงสุรภี ปินะเล
ครูโรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่ฯ
กรรมกำร
๒.๘.๑๐ นำงจินตนำ ดวงสิน
ครูโรงเรียนสำวแหวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๙ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท่องอาขยานทานองเสนาะ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๙.๑ นำยบุญสวน คำดี
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำ
ประธำนกรรมกำร
๒.๙.๒ นำงสุมณฑำ สิงห์พันธ์
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๙.๓ นำงศุภวัชร อรรฆย์วชั ร
ครูโรงเรียนหนองพระบำงตลำดม่วง
กรรมกำร
๒.๙.๔ นำงสมปอง เอนไชย
ครูโรงเรียนบ้ำนภูงำ
กรรมกำร
๒.๙.๕ นำงทิพวรรณ โพธิ์หมุด
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์
กรรมกำร
๒.๙.๖ นำงประดับศรี เศษสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
กรรมกำร
๒.๙.๗ นำงพัชรำภรณ์ มำตยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสำรำญ
กรรมกำร
๒.๙.๘ นำงยุพำ ใจสัตย์
ครูโรงเรียนเมืองจำปำขัน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสุนทรพจน์ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๑๐.๑ นำยสุพจน์ หินกอง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระโพนทอง
ประธำนกรรมกำร
๒.๑๐.๒ นำงสำเนียง ไชยยงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนโมงฯ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๑๐.๓ นำงทองม้วน สุดชำรี
ครูโรงเรียนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์ กรรมกำร
๒.๑๐.๔ นำงอภิวันทนำ บุ่นวรรณำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวคน
กรรมกำร
๒.๑๐.๕ นำงนัดนำฏ เย็นศิริ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนผำ
กรรมกำร
๒.๑๐.๖ นำยจักรพงษ์ ไชยวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสระหงส์
กรรมกำร
๒.๑๐.๗ นำงสกุลตำ โชติขันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองทัพไทย
กรรมกำร
๒.๑๐.๘ นำยประทีป พำโคกทม ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแคน
กรรมกำร
๒.๑๐.๙ นำงพิทยำภรณ์ ศรีสุไชย ครูโรงเรียนบ้ำนแสนสี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
๒.๑๑.๑ นำยสีดำ บุตรนำแพง
ผอ.โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
ประธำนกรรมกำร
๒.๑๑.๒ นำงถนอม ขันโมลี
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
รองประธำนกรรมกำร
๒.๑๑.๓ นำงเกษร หิมพล
ครูโรงเรียนบ้ำนแจ้ง
กรรมกำร
๒.๑๑.๔ นำงสุนิสำ สินโสภำ
ครูโรงเรียนกกกุงคุรุรำษฎร์ฯ
กรรมกำร
๒.๑๑.๕ นำงสุภำวดี วงสำโท
ครูโรงเรียนบ้ำนดงครั่งน้อย
กรรมกำร
๒.๑๑.๖ นำงชวำลิน พรหมกัลป์ ครูโรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ
กรรมกำร
๒.๑๑.๗ นำยปัญญำ นิลทรำ
ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยำคำร
กรรมกำร
๒.๑๑.๘ นำยปัญจพล ธิดำ
ครูโรงเรียนบ้ำนสวนปอ
กรรมกำร
๒.๑๑.๙ นำยสมพร เวชกำมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำยำง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี๑๑ ชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๑๒.๑ นำยทรงสิทธิ์ เภำสระคู ผอ.โรงเรียนบ้ำนเหล่ำติ้ว
ประธำนกรรมกำร
๒.๑๒.๒ นำยอำคำ แสงงำม
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
รองประธำนกรรมกำร
๒.๑๒.๓ นำงคิดสนำ หงษ์ศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๒.๑๒.๔ นำงประนอม พงษ์พิทักษ์......

๕
๒.๑๒.๔
๒.๑๒.๕
๒.๑๒.๖
๒.๑๒.๗
๒.๑๒.๘
๒.๑๒.๙

นำงประนอม พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
นำงยุพิน ดุจมะยูร
ครูโรงเรียนบ้ำนจำนเตย
กรรมกำร
นำงเฟื่อง สุขวัฒน์
ครูโรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ
กรรมกำร
นำงนัฎฐนิช น้อยสุพรรณ ครูโรงเรียนวัดธำตุ(ธรรมธำดำกิจจำนุสรณ์) กรรมกำร
นำยจำนงค์ จันทร์ดำ
ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหหล็กซ้ำยดอนแตง
กรรมกำร
นำงมำลำ แก้วแสงใส ครูโรงเรียนบ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม อันบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕

