คาสั่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ “แข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม นักศึกษา กศน.” ครั้งที่ ๔
และงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙
................................................................
ตามที่ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด ท าโครงการ “แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ
ศิลปหัตถกรรม นักศึกษา กศน.ครั้งที่ ๔ และงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙ ปี
๒๕๖๐ ภายใต้คาขวัญว่า “อ่านเพื่อ ๙” เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักศึกษา กศน.อาทิเช่น การประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง การตอบปัญหาทางวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาทางเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ อื่นๆ ที่เสริมสร้างและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา กศน.อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดัง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย บรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา / อานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายประกอบ กุลบุตร
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางอุไร ยืนสุข
รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ ทุกอาเภอ
กรรมการ
๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานสานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
๑.๕ กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวก และดูการจัดกิจกรรมต่างๆ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาววันจันทร์ เซียงว่อง
๒.๒ นางสาวอนัญญา ต้นเค้า
๒.๓ นางจิดาภา ทวีวุฒิ
๒.๔ นางทองชุ่น อุ่นคา
๒.๕ นางสาวเพชรรัตน์ ภาคสุโพธิ์
๒.๖ นางสาวเปมิตา กุบแก้ว
๒.๗ นางสาวประภาภรณ์ พิมานแพง
๒.๘ นางพิมพิตรา เจือจันทร์
๒.๙ นางสาววรรณทิวา กมุทชาติ
๒.๑๐ นางสาวจิรัชยา ธรรมนิยม
๒.๑๑ นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนวัน
๒.๑๒ นางสาวเนตรนภา คาวงศ์
๒.๑๓ นางสาวลภัสรดา พันธ์ป้อม
๒.๑๔ นางสาวจุฑามาศ ทองคาบุตร

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
พนักงานพิมพ์ ส๔
พนักงานธุรการ ส๓
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/…๒.๑๕ นางสาวปัทมา

-๒๒.๑๕ นางสาวปัทมา ขลิบทองรอด
๒.๑๖ นางปัทมาพร ศรีมะณี
๒.๑๗ นางสาวนุชรา แป้นทอง
๒.๑๘ นางอนุชราภรณ์ สาระคา
๒.๑๙ นางสาวชุดานุช สมรักษ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ต้อนรับและอานวยความสะดวก ผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม บริการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้
เพียงพอและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒. ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ห้องทับทิม ๒ ชั้น ๕ (พิธีเปิดโครงการอบรม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน.) และพิธีปล่อยคาราวานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ลานกิจกรรม KFC ตึก สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/พิธีการ ประกอบด้วย
๓.๑ นายปรีชา เรืองสนาม
ผอ.กศน.อาเภอนาเยีย
๓.๒ นางปฏิมา ช่องคูณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๓.๓ นายมานพ ประธาน
นักวิชาการศึกษา
๓.๔ นางสาวเปมิตา กุบแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
๓.๕ นางผ่องศรี อรอินทร์
บรรณารักษ์ กศน.อ.เมืองอุบลฯ
๓.๖ นายภัทราวุธ อมรสิน
นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการและเป็นพิธีกร/พิธีการ ในการจัดลาดับขั้นตอนกิจกรรม
ตลอดจนเสร็จสิ้น
๒. ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางชั้น ๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ห้องทับทิม ๒ ชั้น ๕ (พิธีเปิดโครงการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.) และพิธีปล่อยคาราวานโครงการบรรณ
สัญจร (Book Voyage) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานกิจกรรม KFC ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
๔. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย
๔.๑ นายยุทธการ สืบแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๔.๒ นายพจน์สุพงศ์ ลัทธิมนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๔.๓ นายรุ่งเจริญ ช่วงชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔.๔ นายประยูร อ่างแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๔.๕ นายนราธิป สุภาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๔.๖ นายนัฐกูล วงศ์พุทธะ
นักจัดการงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีห น้ า ที่ จั ด หากล้ อ งบั น ทึ ก ภาพและบัน ทึ กภาพในการจั ดกิ จ กรรมพร้ อ มรวบรวมลงแผ่ น ซีดี แ ละ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ตั้งวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. คณะกรรมการ การเงินและบัญชี/พัสดุ คณะกรรมการประกอบด้วย
๕.๑ นางสาววันจันทร์ เชี่ยงว่อง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๕.๒ นางทองชุ่น อุ่นคา
พนักงานธุรการ ส๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
/…๕.๓ นางรัศมี

-๓๕.๓ นางรัศมี ครองบุญ
๕.๔ นายสุรศักดิ์ สุระสาย
๕.๕ นางสาวจุฑามาศ ทองคาบุตร
๕.๖ นางสาวมนภรณ์ สีหงส์น้อย
๕.๗ นางปัทมาพร ศรีมะณี
๕.๘ นางสาวนุชรา แป้นทอง
๕.๙ นางสาวประภาภรณ์ พิมาณแพง
๕.๑๐ นางสาวจิรัชยา ธรรมนิยม
๕.๑๑ นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนวัน
๕.๑๒ นางอนุชราภรณ์ สาระคา
๕.๑๓ นางสาวชุดานุช สมรักษ์
๕.๑๔ นางนัทธมน ฉลวยศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน/จัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการดาเนินจัดกิจกรรม / โครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเกียรติบัตร ประกอบด้วย
๖.๑ นางปฎิมา ช่องคูณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรุ่งเจริญ ช่วงชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๖.๓ นายพจน์สุพงศ์ ลัทธิมนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
กรรมการ
๖.๔ นางสาวชุดานุช สมรักษ์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๖.๕ นางอนุชราภรณ์ สาระคา
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และจัดทาเกียรติบัตรสาหรับมอบให้แก่ผู้ชนะแต่ละกิจกรรม
และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม กศน. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินกิจกรรม ประกวดร้องเพลงหรือหมอลา (ชาย/หญิง) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
(อบ.๓ ) ณ เวทีกลางชั้น ๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐น. คณะกรรมการประกอบด้วย
๗.๑ นายเฉลิมพล อ่อนละออ
ผอ.กศน.อาเภอพิบูลมังสาหาร
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสนิท อาษาธง
ผอ.กศน.อาเภอโขงเจียม
กรรมการ
๗.๓ นางลาวรรณ พรหมวงศ์
ผอ.กศน.อาเภอบุณฑริก
กรรมการ
๗.๔ นางสุขุมาน พาสว่าง
ผอ.กศน.อาเภอสิรินธร
กรรมการ
๗.๕ นายประจักษ์ศิษฏ์ นาสารีย์
ผอ.กศน.อาเภอศรีเมืองใหม่
กรรมการและเลขานุการ
๗.๖ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอศรีเมืองใหม่ทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๗ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอพิบูลมังสาหารทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๘ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอบุณฑริกทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๙ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอสิรินธรทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๑๐ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอโขงเจียมทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกา การแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหรือหมอลา
และตัดสินการแข่งขันพร้อมสรุปผลการประกวด
/...๘. คณะกรรมการ

-๔๘. คณะกรรมการตัดสิน ประกวดร้องเพลงหรือหมอลา (ชาย/หญิง) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อบ.๓ )
ณ เวทีกลางชั้น ๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประกอบด้วย
๘.๑ นายวินัย ขันจันทา
ผอ.กศน.อาเภอโพธิ์ไทร
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายปรีชา เรืองสนาม
ผอ.กศน.อาเภอนาเยีย
กรรมการ
๘.๓ นางมัจฉา เมฆา
ผอ.กศน.อาเภอวารินชาราบ
กรรมการ
๘.๔ นายประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์
ผอ.กศน.อาเภอศรีเมืองใหม่
กรรมการและเลขานุการ
๘.๕ นางชรินทร์ทิพย์ ศรีใสคา
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๖ นางสาวภัทรวดี ชินพาด
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๗ นางสาววิยดา หินผา
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๘ นางสาวพรพรรณ เจือจันทร์
ครู ศรช.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๙ นายอัครพล พืชหมอ
ครู ศรช.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๐ นายสุพัฒน์ ชินพาด
ครู ศรช.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๑ นายศราวุธ เจริญศรี
ครู ศรช.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๑๒ นายจตุพร จันทร์แสง
ครู ศรช.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหรือหมอลา (ชาย/หญิง) และประกาศผลการประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งหรือ หมอลา มอบรางวัลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมประกวด “เล่าเรื่องเมืองอุบล” วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เวทีชั้น ๓
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น (อบ.๔) คณะกรรมการประกอบด้วย
๙.๑ นางสาวสุนันธนา ภักดี
ผอ.กศน.อาเภอตาลสุม
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายปรีชา เรืองสนาม
ผอ.กศน.อาเภอนาเยีย
กรรมการ
๙.๓ ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร
ผอ.กศน.อาเภอสว่างวีระวงศ์
กรรมการ
๙.๔ นางมัจฉา เมฆา
ผอ.กศน.อาเภอวารินชาราบ
กรรมการ
๙.๕ นางกัณฑพร กากแก้ว
ผอ.กศน.อาเภอสาโรง
กรรมการและเลขานุการ
๙.๖ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอสาโรงทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๗ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอนาเยียทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๘ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอตาลสุมทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๙ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอสว่างวีระวงศ์ทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๑๐ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอวารินชาราบทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวด “เล่าเรื่องเมืองอุบล”
พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขัน “การทาหนังสือเล่มเล็ก” วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ ชั้น ๓
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป (อบ.๑) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑๐.๑ นายสุรัตน์ ปุณะตุง
ผอ.กศน.อาเภอเหล่าเสือโก้ก
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายสมพงษ์ จันทร์เกษ
ผอ.กศน.อาเภอเมืองอุบลฯ
กรรมการ
๑๐.๓ นายจรูญ แสงสาคร
ผอ.กศน.อาเภอเขื่องใน
กรรมการ
๑๐.๔ นายดารงศักดิ์ บุญลา
ผอ.กศน.อาเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
๑๐.๕ นางอมรรัตน์ คงสารวย
ผอ.กศน.อาเภอดอนมดแดง
กรรมการ
๑๐.๖ นางศรัณย์พร เชื้อชาญ
บรรณารักษ์ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
/...๑๐.๗ บุคลากร

-๕๑๐.๗ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอเหล่าเสือโก้กทุกคน
๑๐.๘ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอเมืองอุบลฯทุกคน
๑๐.๙ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอเขื่องในทุกคน
๑๐.๑๐ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอม่วงสามสิบทุกคน
๑๐.๑๑ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอดอนมดแดงทุกคน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการ “การทาหนังสือเล่มเล็ก” และตัดสินการ
แข่งขัน พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันละครเวที “ยอดนักอ่าน” วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ เวทีกลางชั้น ๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.(อบ.๕ ) คณะกรรมการ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางฉิมพลีรดา ภาโว
ผอ.กศน.อาเภอนาจะหลวย
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายอุกฤษฎ์ รินทรามี
ผอ.กศน.อาเภอเดชอุดม
กรรมการ
๑๑.๓ นางโอภาส ธรรมวัตร
ผอ.กศน.อาเภอน้าขุ่น
กรรมการ
๑๑.๔ นายภาคิณ วัชรานันทกุล
ผอ.กศน.อาเภอน้ายืน
กรรมการ
๑๑.๕ นางเมตรา สาระการ
ผอ.กศน.อาเภอทุ่งศรีอุดม
กรรมการ
๑๑.๖ นางอุไร จันทร์นิโฮม
ครู
กรรมการ
๑๑.๗ นางศศิธร พรมกอง
ครู
กรรมการ
๑๑.๑๑ นางสาววิภาดา โพธิข์ าว
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ จั ด ท ากติ ก าการแข่ ง ขั น ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ละครเวที “ยอดนั ก อ่ า น”
และตัดสิน การแข่งขัน พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันการประกวด “แม่ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องหมายเลข ๓ CKD ๙ ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ น (อบ.๒ ) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑๒.๑ นายวินัย ขันจันทา
ผอ.กศน.อาเภอโพธิ์ไทร
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายทวีชัย ศรีลับศรี
ผอ.กศน.อาเภอกุดข้าวปุ้น
กรรมการ
๑๒.๓ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ
ผอ.กศน.อาเภอตระการพืชผล
กรรมการ
๑๒.๔ นายกุศลศักดิ์ ณรุณ
ผอ.กศน.อาเภอเขมราฐ
กรรมการ
๑๒.๕ นางนิตยา สุภาษร
ผอ.กศน.อาเภอนาตาล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิ จกรรมการแข่งขัน การประกวด“แม่ส่งเสริมการอ่าน
ดีเด่น”และตัดสินการแข่งขัน พร้อมสรุปผลการแข่งขันและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมประกวดคลิป “ศาสตร์พระราชาและดิจิทัลชุมชน” วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ห้องหมายเลข ๔ CKD ๙ ชั้น ๔ (อบ๔) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑๓.๑ นางสาวสุนันธนา ภักดี
ผอ.กศน.อาเภอตาลสุม
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นายปรีชา เรืองสนาม
ผอ.กศน.อาเภอนาเยีย
กรรมการ
๑๓.๓ นางกัณฑพร กากแก้ว
ผอ.กศน.อาเภอสาโรง
กรรมการ
๑๓.๔ นางมัจฉา เมฆา
ผอ.กศน.อาเภอวารินชาราบ
กรรมการ
๑๓.๕ ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร
ผอ.กศน.อาเภอสว่างวีระวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๖ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอสาโรงทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.๗ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอนาเยียทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/...๑๓.๘ บุคลากร

-๖๑๓.๘ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอตาลสุมทุกคน
๑๓.๙ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอสว่างวีระวงศ์ทุกคน
๑๓.๑๐ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอวารินชาราบทุกคน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคลิป “ศาสตร์พระราชาและ
ดิจิทัลชุมชน” พร้อมสรุปผลการแข่งขันและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ “วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง CKD ๕ ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป (อบ.๑) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑๔.๑ นายสุรัตน์ ปุณะตุง
ผอ.กศน.อาเภอเหล่าเสือโก้ก
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางอมรรัตน์ คงสารวย
ผอ.กศน.อาเภอดอนมดแดง
กรรมการ
๑๔.๓ นายจรูญ แสงสาคร
ผอ.กศน.อาเภอเขื่องใน
กรรมการ
๑๔.๔ นายดารงศักดิ์ บุญลา
ผอ.กศน.อาเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
๑๔.๕ นายสมพงษ์ จันทร์เกษ
ผอ.กศน.อาเภอเมืองอุบลฯ
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.๖ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอเหล่าเสือโก้กทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.๗ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอเมืองอุบลฯทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.๘ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอเขื่องในทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.๙ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอม่วงสามสิบทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.๑๐ บุคลากรและเจ้าหน้า ที่กศน.อาเภอดอนมดแดงทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ “วิชาภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ” และตัดสิน การแข่งขันการ พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันการทักษะวิชาการ “วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์”
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ ห้อง CKD ๕ ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป (อบ.๒) คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
๑๕.๑ นายทวีชัย ศรีลับศรี
ผอ.กศน.อาเภอกุดข้าวปุ้น
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นายกุศลศักดิ์ ณรุณ
ผอ.กศน.อาเภอเขมราฐ
กรรมการ
๑๕.๓ นางนิตยา สุภาษร
ผอ.กศน.อาเภอนาตาล
กรรมการ
๑๕.๔ นายวินัย ขันจันทา
ผอ.กศน.อาเภอโพธิ์ไทร
กรรมการ
๑๕.๕ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ
ผอ.กศน.อาเภอตระการพืชผล กรรมการและเลขานุการ
๑๕.๖ นายภัทราวุธ อมรสิน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.๗ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอกุดข้าวปุ้นทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.๘ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอเขมราฐทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.๙ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอตระการพืชผลทุกคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.๑๐ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอโพธิ์ไทรทุกคน
๑๕.๑๑ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กศน.อาเภอนาตาลทุกคน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ
“วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์” พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
/…๑๖. คณะกรรมการ

-๗๑๖. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินกิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาการ “ตอบปัญหาสารานุกรมและเพศศึกษา”
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง CKD ๕ ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป (อบ.๓ ) คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
๑๖.๑ นายเฉลิมพล อ่อนละออ
ผอ.กศน.อาเภอพิบูลมังสาหาร
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นายสนิท อาษาธง
ผอ.กศน.อาเภอโขงเจียม
กรรมการ
๑๖.๓ นายประจักษ์ศิษฏ์ นาสารีย์ ผอ.กศน.อาเภอศรีเมืองใหม่
กรรมการ
๑๖.๔ นางสุขุมาน พาสว่าง
ผอ.กศน.อาเภอสิรินธร
กรรมการ
๑๖.๕ นางลาวรรณ พรหมวงศ์
ผอ.กศน.อาเภอบุณฑริก
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๖ นางอมรรัตน์ พูนพิน
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.๗ นายอนวัช คะนองเดช
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.๘ นางสาวศิริพร คุณมี
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการตอบ
ปัญหาสารานุกรมและเพศศึกษาพร้อมสรุปผลการแข่งขัน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา “ยาเสพติด” วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้อง CKD ๕ ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป (อบ.๕ ) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑๗.๑ นางฉิมพลีรดา ภาโว
ผอ.กศน.อาเภอนาจะหลวย
ประธานกรรมการ
๑๗.๒ นายอุกฤษฎ์ รินทรามี
ผอ.กศน.อาเภอเดชอุดม
กรรมการ
๑๗.๓ นางโอภาส ธรรมวัตร
ผอ.กศน.อาเภอน้าขุ่น
กรรมการ
๑๗.๔ นางเมตรา สาระการ
ผอ.กศน.อาเภอทุ่งศรีอุดม
กรรมการ
๑๗.๕ นายภาคิณ วัชรานันทกุล
ผอ.กศน.อาเภอน้ายืน
กรรมการและเลขานุการ
๑๗.๖ นางสาวบุญเลื่อน สายสินธ์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗.๗ นายทนงศักดิ์ ภัครกุลโยธิน
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหา “ยาเสพติด” และตัดสิน
การแข่งขัน พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๘. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหา “โครงการวิทยาศาสตร์ ” วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้อง CKD 3 ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป (อบ.๕ ) คณะกรรมการประกอบด้วย
๑๘.๑ นางฉิมพลีรดา ภาโว
ผอ.กศน.อาเภอนาจะหลวย
ประธานกรรมการ
๑๘.๒ นายอุกฤษฎ์ รินทรามี
ผอ.กศน.อาเภอเดชอุดม
กรรมการ
๑๘.๓ นางโอภาส ธรรมวัตร
ผอ.กศน.อาเภอน้าขุ่น
กรรมการ
๑๘.๔ นางเมตรา สาระการ
ผอ.กศน.อาเภอทุ่งศรีอุดม
กรรมการ
๑๘.๕ นายภาคิณ วัชรานันทกุล
ผอ.กศน.อาเภอน้ายืน
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.๖ นางนวลหงษ์ เครือคุณ
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘.๗ นายอนุชิต ทุมมากร
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘.๘ นายศิริชัย มงคล
ครู กศน.ตาบล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทากติกาการแข่งขัน ดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์”
และตัดสินการแข่งขัน พร้อมสรุปผลการแข่งขัน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
/...๑๙. คณะกรรมการ

-๘๑๙. คณะกรรมการอาคารสถานที่/ยานหานะ (ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
๑๙.๑ นายประกอบ กุลบุตร ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
๑๙.๒ นางอุไร ยืนสุข
รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
รองประธานกรรมการ
๑๙.๓ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ ทุกอาเภอ
กรรมการ
๑๙.๔ หัวกลุ่มงานสานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการ
๑๙.๕ นายวันชัย รุ่งเรือง
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
กรรมการ
๑๙.๖ นายมานพ ประธาน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๑๙.๗ นายทศพล พันนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
๑๙.๘ นายรุ่งเจริญ ช่วงชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๑๙.๙ นายประยูร อ่างแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
๑๙.๑๐ นายนราธิป สุภาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
๑๙.๑๑ นายนัฐกูล วงศ์พุทธ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๑๙.๑๒ นายวรรณฤทธิ์ ไชยรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
๑๙.๑๓ นายจักรพงศ์ มากดี
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
๑๙.๑๔ นายชัยพร วิมลพันธุ์
พนักงานบริการ
กรรมการ
๑๙.๑๕ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยคาราวานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ลานกิจกรรม KFC ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ และจัดหายานยนต์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
๒๐. คณะกรรมการวัดและประเมินผล คณะกรรมการ ประกอบด้วย
๒๐.๑ นางปฏิมา ช่องคูณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒๐.๒ นายภัทราวุธ อมรสิน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
๒๐.๓ นางสาวอัญชวรีย์ วราห์คา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๒๐.๔ นายรุ่งเจริญ ช่วงชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
๒๐.๕ นางอนุชราภรณ์ สาระคา
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๒๐.๖ นางสาวชุดานุช สมรักษ์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐.๗ นายพจน์สุพงษ์ ลัตธิมนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาแบบประเมินผลกิจกรรมโครงการ ดาเนินการประเมินผลกิจกรรม รวบรวมสรุปผลการ
ประเมินและรายงานผลการประเมินโครงการ
ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานได้ผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและบังเกิดผลต่อทางราชการอย่างสูงสุด
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
นายประกอบ กุลบุตร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

