คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
ที่ 426 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินทักษะวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปี 2557
*************************************
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อนุมัติในหลักกำรให้จัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 64 ปีกำรศึกษำ 2557 เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ เปิดโอกำสให้
เด็กได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร โดยกำหนด
จัด
งำนระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่ำงวันที่ 11-13 ธันวำคม 2557 และระดับชำติในเดือน
กุมภำพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธำนี สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 2 จึงกำหนดจัด
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 8-10 ตุลำคม 2557 ณ โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำ
บ้ำนไผ่ โรงเรียนกรุณำศึกษำ โรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ โรงเรียนบ้ำนหนอง
แวงไร่ โรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย โรงเรียนมูลนิธบิ ้ำนไผ่วิทยำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนชนบท โรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
ดังนั้น เพื่อให้กำรตัดสินทักษะทำงวิชำกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่ำชัย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
1.2 นำยสมหมำย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำยนฤทธิ์ คงนำน
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.4 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.5 นำยมีชัย ลอกไธสง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.6 นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.7 นำยมำนะ มอญขำม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.8 นำยปวีณ ระดำรงค์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.9 นำยพิพัฒน์ สินเธำว์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.10 นำยเสรี ขำมประไพ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.11 นำยทองหลัน่ จัตุจนั ทร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.12 นำยปิยะพงษ์ สุ่มมำตย์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.13 ว่ำที่ร้อยเอกทินกร ศรีนำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
1.14 นำงพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
1.15 นำงสำวมนัชญำ โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
1.16 นำงรดำ ธรรมำภิสมัย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
กรรมกำร
1.17 นำงสำวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรงเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
1.18 นำงสำวคล่องจิต ปฎิทัศน์
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
1.19 นำยอุกฤษฎ์ ชำนำญไพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ
กรรมกำร
1.20 นำยวีรศักดิ์ บำงปำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
1.21 ดร.อุไรวรรณ ภูชำดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนชนบท
กรรมกำร
1.22 นำยบุญมี เชำระกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
กรรมกำร
1.23 นำยมนัส มำซำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกิ้ง
กรรมกำร
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1.24 นำงสุจิตรำ ดวงจิตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
1.25 นำยสมหมำย จิตโท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมูลนิธบิ ้ำนไผ่วทิ ยำ
กรรมกำร
1.26 นำยทรงชัย ดำรำศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
กรรมกำร
1.27 นำยอ่อนสำ สุขแสน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงไร่
กรรมกำร
1.28 นำงจิรำภรณ์ สุวิสุทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกรุณำศึกษำ
กรรมกำร
1.29 นำยวีระพันธ์ นำตรีชน
ประธำนศูนย์เครือข่ำยชนบท
กรรมกำร
1.30 นำยโสรัจ เทือกเพีย
ประธำนศูนย์เครือข่ำยภูระงำ
กรรมกำร
1.31 นำยสำรำญ ฐำนะวัน
ประธำนศูนย์เครือข่ำยโนนพะยอมวังแสง
กรรมกำร
1.32 นำยธีรศักดิ์ ช้อนบุตร
ประธำนศูนย์เครือข่ำยเมืองไผ่
กรรมกำร
1.33 นำยวิฑูรย์ แนวคำดี
ประธำนศูนย์เครือข่ำยแคนเหนือหนองน้ำใส
กรรมกำร
1.34 นำยชำนำญ ศรีวงษ์
ประธำนศูนย์เครือข่ำยบ้ำนไผ่เมืองเพีย
กรรมกำร
1.35 นำยอุบล ลิ้มสุวรรณ
ประธำนศูนย์เครือข่ำยเจ้ำปู่
กรรมกำร
1.36 นำยสุริยำ หวำนเหนือ
ประธำนศูย์เครือข่ำยบ้ำนลำนป่ำปอ
กรรมกำร
1.37 นำยสงวน ศิรินำรถ
เลขำนุกำร ศูนย์ปรำสำทเปือยน้อ
กรรมกำร
1.38 นำยด้วง ตลอดไธสง
เลขำนุกำร ศูนย์เครือข่ำยวังม่วง
กรรมกำร
1.39 นำยธีรพล เถื่อนเทียม
ประธำนศูนย์เครือข่ำยเมืองมัญจำ
กรรมกำร
1.40 นำยวิโรจน์ โคตรธนู
ประธำนศูนย์เครือข่ำยสวนหม่อน
กรรมกำร
1.41 นำยชำญศิลป์ สินแสง
ประธำนศูนย์เครือข่ำยหนองแปน
กรรมกำร
1.42 นำยดำบ โมดำ
ประธำนศูนย์เครือข่ำยโพนเพ็ก
กรรมกำร
1.43 นำยทองใบ แก้วโพธิ์
ประธำนศูนย์เครือข่ำยท่ำศำลำ
กรรมกำร
1.44 นำยสุรศักดิ์ ตำปรำบ
ประธำนศูนย์เครือข่ำยคำแคน
กรรมกำร
1.45 นำยภำสกร คงถำวร
ประธำนศูนย์เครือข่ำยโคกนำงำม
กรรมกำร
1.46 นำยพัฒนะ สีหำนู
ประธำนศูนย์เครือข่ำยนำข่ำ
กรรมกำร
1.47 นำยสถิตย์ ศิริตนื้ ลี
ประธำนศูนย์เครือข่ำยโคกนำแพง
กรรมกำร
1.48 นำยสำยตำ คงเทียมศรี
ประธำนศูนย์เครือข่ำยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
กรรมกำร
1.49 นำยวีระกร ปำกเมย
ประธำนศูนย์เครือข่ำยพญำแฮด
กรรมกำร
1.50 นำยประกำศ ไชยนำม
ประธำนศูนย์เครือข่ำยโนนสมบูรณ์
กรรมกำร
1.51 นำยกิติพงศ์ ศิริคำกร
ประธำนศูนย์เครือข่ำยโคกสำรำญ
กรรมกำร
1.52 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.53 ดร.วิชัย กันหำชน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม ฯ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.54 ดร.ธนพร นฤนำทวัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.55 นำยกิจพิสษิ ฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
1.56 นำยพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
1.57 ดร.เทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
1.58 นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ แก้ไขปัญหำ อำนวยควำมสะดวก แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
2. ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร/งบประมำณ/บุคลำกร และประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำร
ฝ่ำยต่ำง ๆ
3. กำกับ ติดตำม ดูแล และประเมินผลกำรดำเนินงำนโดยภำพรวม
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2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
2.1 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยมีชัย ลอกไธสง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยมำนะ มอญขำม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
2.4 นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
2.5 นำยวิเชียร วงศ์ก้อม
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.6 นำยจันทร์สด ดอนเส
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.7 ว่ำที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.8 นำงกุศล ชำปัญญำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.9 นำยเสรี ชังภัย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.10 นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.11 นำงอิษณำพร คุ้มตะบุตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.12 นำงจิระภำ ธรรมนำศีล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.13 นำงสำวสมถวิล ชูเนตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.14 นำงสำวคุณำพร วรรณศิลป์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.15 นำงรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.16 นำงอำทิฐยำ วรนิตย์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
2.17 นำยชัยรัตน์ ศรีเสน
พนักงำนรำชกำร(ช่วยรำชกำร สพป.ขก 2)
กรรมกำร
2.18 ดร.วิชัย กันหำชน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.19 ดร.ธนพร นฤนำทวัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.20 นำยกิจพิสษิ ฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.21 นำยพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.22 ดร.เทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.23 นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.24 นำงรุณณี เพียสุพรรณ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
2.25 นำงสำวพิศมัย บุษรำคัมภ์
พี่เลี้ยงเด็กพิกำรรร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยงิ่ ยงอุทิศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.26 นำงกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำงบประมำณกำรจัดงำน โดยรวบรวมคำของบประมำณของแต่ละฝ่ำย นำเสนอคณะกรรมกำร
ฝ่ำยกลัน่ กรองงบประมำณ และประสำนงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
3. จัดทำเว็บไซต์งำนศิลปหัตถกรรมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
4. กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำน กำหนดตำรำงกำรแข่งขัน กำหนดสถำนที่แข่งขัน แจ้งผ่ำนเว็บไซต์
เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกันและอื่น ๆ
5. เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย และจัดประชุมเตรียมงำนเป็นระยะ ๆ
6. ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนกับคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ
แก้ปัญหำกับทุกฝ่ำย
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
3. คณะกรรมการประสานการดาเนินการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
3.1 ปฐมวัย
1. นำยทองหลั่น จัตจุ นั ทร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอ่อนสำ สุขแสน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงไร่
กรรมกำร
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3. นำงรุณณี เพียสุพรรณ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำยจันทร์สด ดอนเส
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมหมำย จิตโท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมูลนิธิบำ้ นไผ่วทิ ยำ
กรรมกำร
3. ว่ำที่ ร.ท.ประสงค์พรหมเมตตำ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. นำงยุพำพักตร์ สะเดำ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนชนบท
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
5. นำงกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นำยพิพัฒน์ สินเธำว์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจิรำภรณ์ สุวิสุทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกรุณำศึกษำ
กรรมกำร
3. นำยทรงชัย ดำรำศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
กรรมกำร
4. นำงกุศล ชำปัญญำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นำยมีชัย ลอกไธสง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวีรศักดิ์ บำงปำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
3. ส.ต.ต.จำนงค์ ชำลีคำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
4. ดร.ธนพร นฤนำทวัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงเพ็ญศรี ปัดตำลำคะ
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนเขวำประชำรักษ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอุกฤษฎ์ ชำนำญไพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ
กรรมกำร
3. นำยวิเชียร วงศ์ก้อม
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. นำยเสรี ชังภัย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
1. นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวผกำนันท์ พร้อมพรั่ง
พนักงำนรำชกำร รร.เก่ำนำโนมีวิทยำ
กรรมกำร
3. นำงสำวลำดวน มำตกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำรำษฏร์บำรุง
กรรมกำร
4. นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงจิรำพร ศรสุรินทร์
นักจัดกำรงำนทั่วไป สพป.ขก 2
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1. นำยสมหมำย ขุมดินพิทักษ์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสุจิตรำ ดวงจิตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
3. นำงรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
4. นำงอำทิฐยำ วรนิตย์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5. นำยพิทักษ์พนั ธ์ จันทร์เทศ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6. นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงอิษณำพร คุ้มตะบุตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นำยนฤทธิ์ คงนำน
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอนันต์ ภูชำดำ
ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
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3. นำยอุทัย ชัยนำฮี
ครูโรงเรียนนำจำนซับสมบูรณ์
กรรมกำร
4. นำงศิริศิลป์ ขุ่มด้วง
ครูโรงเรียนบ้ำนศิลำนำโพธิ์
กรรมกำร
5. นำงจิระภำ ธรรมนำศีล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6. นำงคัชรินทร์ ชมพูโคตร
ครูโรงเรียนโนนเขวำประชำรักษ์
กรรมกำร
7. ดร.เทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. นำงสำวคุณำพร วรรณศิลป์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
9. นำยชัยรัตน์ ศรีเสน
พนักงำนรำชกำร(ช่วยรำชกำร สพป.ขก 2) กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
3.9 การแข่งขันหุ่นยนต์
1. นำยมำนะ มอญขำม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. ว่ำที่ร้อยเอกทินกร ศรีนำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
3. นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นำยปวีณ ระดำรงค์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยทรงชัย ดำรำศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
กรรมกำร
3. นำงนิภำพร ธีระศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
4. นำงสำวสมถวิล ชูเนตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงพักตร์พิมล ภูมิกอง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวขัว
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
6. นำยเชวงศักดิ์ เสนำวงษ์
ครูโรงเรียนบ้ำนวังหินเก่ำค้อ
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นำยเสรี ขำมประไพ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญมี เชำระกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยวิบลู ย์ ชำปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเป้ำประชำบำรุง
กรรมกำร
4. นำยเข็มพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนห้วยยำงประชำสรรค์
กรรมกำร
5. นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. นำงสำวจำรุวรรณ ชินดร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร สพป.ขก 2 กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
3.12 กิจกรรมท้องถิ่น
1. นำยปิยะพงษ์ สุ่มมำตย์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. ว่ำที่ร้อยเอกทินกร ศรีนำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
3. นำงอนงค์ โลหะบำล
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
4. ดร.วิชัย กันหำชน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม ฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.13 การศึกษาพิเศษ
1. นำยมีชัย ลอกไธสง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. ดร.วิชัย กันหำชน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยวีระพล บัวคำภู
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยแร่
กรรมกำร
4. นำงสำวแคทลียำ จุลมำ
ครูโรงเรียนไตรคำมประชำพัฒนำ
กรรมกำร
5. นำงณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำจำนบ่อแก้ววิทยำคำร
กรรมกำร
6. นำงกำญจนำพร เทพสุรินทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ
กรรมกำร
7. นำงอุบล พินธะ
ครูโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
8. นำงอรุณณี เสมอไวย์
ครูโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยำ
กรรมกำร
9. นำยพิทักษ์พนั ธ์ จันทร์เทศ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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10. นำงรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. นำงกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยงิ่ ยงอุทิศ กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
12. นำงสำวพิศมัย บุศรำคัมภ์ พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยงิ่ ยงอุทิศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
13 นำงสำววชรกร กำรำม
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยงิ่ ยงอุทิศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
14. นำงอรกมล ระว้ำ
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.บ้ำนโคกสำรำญ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
15. นำงสำวอนิตศรำ เทียบบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.วัดจันทร์ประสิทธิ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
16. นำงพัชรี อภัยศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ไตรคำมประชำสรรค์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
17. นำงวรรณพร โสมนัส
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร. บ้ำนทุ่งมน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. จัดเตรียมหลักเกณฑ์กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรให้เพียงพอสำหรับคณะกรรมกำรทุกคน
2. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรประกวดแข่งขัน กำรปฏิบัติงำนแก่คณะกรรมกำรตัดสิน และประสำนงำน
ตลอดช่วงกำรแข่งขัน
3. จัดหำ จัดเตรียมอุปกรณ์กำรแข่งขัน และตรวจสอบ จัดเตรียมสถำนที่แข่งขันให้พร้อมก่อนกำรแข่งขัน
จัดทำป้ำยชื่อสถำนที่แข่งขันของแต่ละกิจกรรม พร้อมจัดทำแผนผังสถำนที่แข่งขันให้เห็นชัดเจน
4. ดำเนินกำรแข่งขันตำมกำหนดปฏิทิน และรำยงำนผลกำรแข่งขันให้ฝ่ำยทะเบียนและสูจบิ ัตรเมื่อกำร
ประกวดแข่งขันเสร็จสิ้น
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
4.1 นำยมีชัย ลอกไธสง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำยอุกฤษฎ์ ชำนำญไพร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ
กรรมกำร
4.4 นำยวีรศักดิ์ บำงปำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
4.5 ดร.อุไรวรรณ ภูชำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนชนบท
กรรมกำร
4.6 นำยบุญมี เชำระกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
กรรมกำร
4.7 นำยมนัส มำซำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกิ้ง
กรรมกำร
4.8 นำงสุจิตรำ ดวงจิตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
4.9 นำยทรงชัย ดำรำศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่
กรรมกำร
4.10 นำยสมหมำย จิตรโท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมูลนิธิบำ้ นไผ่วทิ ยำ
กรรมกำร
4.11 นำยอ่อนสำ สุขแสน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงไร่
กรรมกำร
4.12 นำงจิรำภรณ์ สุวิสุทธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกรุณำศึกษำ
กรรมกำร
4.13 รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้ำภำพฝ่ำยสถำนที่ทุกคน
กรรมกำร
4.14 นำยจันทร์สด ดอนเส
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
4.15 นำยสมจิต สิทธิบุ่น
พนักงำนขับรถยนต์
กรรมกำร
4.16 นำยสุวัฒนำ คำเขียว
ช่ำงครุภัณฑ์ 3
กรรมกำร
4.17 นำยบุญแสง ใบเข็ม
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
4.18 นำยประหยัด ธิธรรม
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
กรรมกำร
4.19 นำยครึกฤทธิ์ เพียรแก้ว ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
กรรมกำร
4.20 นำยทรงวุฒิ พุธฑำยะ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
กรรมกำร
4.21 นำยบุญจันทร์ พำสร้อย พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
กรรมกำร
4.22 นำยทองใบ ดีทุม
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
กรรมกำร
4.23 นำงทองใบ สิทธิบุ่น
แม่บ้ำน
กรรมกำร
4.24 นำยเทอดศักดิ์ วินไธสง
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
กรรมกำร
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4.25 นำยกิจพิสษิ ฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.26 นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
4.27 นำยพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
4.28 นำยชัยรัตน์ ศรีเสน
พนักงำนรำชกำร (ช่วยรำชกำร สพป.ขก 2) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.29 นำยทรงยศ ยิง่ ธงชัย
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.30 นำยสนธยำ มูลน้อย
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. สำรวจข้อมูลกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรมในด้ำนจำนวนกิจกรรม จำนวนผู้แข่งขัน วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้
ประกอบกำรประกวดแข่งขัน
2. ออกแบบและวำงแผนกำรจัดสถำนทีส่ ำหรับกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรให้สำมำรถรองรับ
กิจกรรมได้ทุกกิจกรรม จัดหำอุปกรณ์เพิ่มเติม แสงเสียง และเวทีกำรประกวดแข่งขัน
3. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร/กำหนดผู้รบั ผิดชอบตำมภำรกิจของกิจกรรม
4. ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
5. วำงแผนกำรยืมวัสดุ/อุปกรณ์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรฝ่ำยต่ำงๆ
6. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
5.1 นำยพิพัฒน์ สินเธำว์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
5.2 ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำทุกศูนย์
กรรมกำร
5.3 นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5.4 นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5.5 นำยสุรชัย พิมวัง
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งมน
กรรมกำร
5.6 ส.ต.ต.จำนงค์ ชำลีคำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
5.7 นำยภูวเนศวร์ ศรีทอง
ครูโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศำล
กรรมกำร
5.8 นำงนุจริน โชติญำโน
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำร
5.9 ดร.เทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.10 นำยชัยรัตน์ ศรีเสน
พนักงำนรำชกำร (ช่วยรำชกำร สพป.ขก 2) กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. วำงแผน กำหนดรูปแบบ วิธีกำรประชำสัมพันธ์
2. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ดว้ ยรูปแบบและวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุ/โทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์ จัดทำสติกเกอร์ จัดทำไวนิล จัดทำสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
3. บันทึกภำพ/จัดทำวิดโี อ/และประสำนงำนกับสื่อสำรมวลชน
4. ขอควำมร่วมมือและขอสนับสนุนจำกหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์
5. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบและจัดให้มีหน่วยประชำสัมพันธ์ภำยในงำน
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
6.1 นำยนฤทธิ์ คงนำน
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวมนัชญำ โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
6.3 นำงสำวจรัสธรรม เดชบุญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
6.4 นำงสำวคล่องจิต ปฏิทัศน์
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
6.5 นำงพรรณรัตน์ ภูครองจิตร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
6.6 นำงสำวเมตตำ บุดดำเพ็ง
นักวิชำกำรและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
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6.7 นำงพิลำวรรณ พรมเท่ำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
6.8 นำงวรกำนต์ มูลจันทร์
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
6.9 นำงนัชชำ สิทธิสมำน
นักวิชำกำรและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.10 นำงสำวจิตสุภำ วงษ์เบำะ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. วำงแผนกำรบริหำรงบประมำณ วิเครำะห์และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้กับฝ่ำยต่ำงๆ และดำเนินกำร
เบิก-จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
2. จัดทำบัญชีรับ-จ่ำยและสรุปรำยงำนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
7.2 ดร.ธนพร นฤนำทวัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
7.3 นำยประเสริฐ พื้นหัวสระ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอนปอแดง
กรรมกำร
7.4 นำยจบเจน ทำสีลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนละว้ำ
กรรมกำร
7.5 นำยสุรชัย พิมวัง
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งมน
กรรมกำร
7.6 นำยอุทัย ชัยนำฮี
ครู โรงเรียนนำจำนซับสมบูรณ์
กรรมกำร
7.7 นำยไพบูลย์ ชมภูโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนสวนหม่อน
กรรมกำร
7.8 นำยวิโรจน์ เปรมชยกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนเกิ้ง
กรรมกำร
7.9 นำยสมพงษ์ ดัน่ เจริญ
ครู โรงเรียนบ้ำนกุดเชือก
กรรมกำร
7.10 นำยศรำวุธ เอกปริญญำ
ครู โรงเรียนบ้ำนวังเวินกุดหล่ม
กรรมกำร
7.11 นำยวิรพงษ์ ผำพิมพ์
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนอุดมคงคำคีรีเขต กรรมกำร
7.12 นำยภูวเนศวร์ ศรีทอง
ครูโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศำล
กรรมกำร
7.13 นำยรุ่งตะวัน ใจดี
ครู โรงเรียนบ้ำนโนนพันชำติ
กรรมกำร
7.14 นำงศิริศิลป์ ขุ่มด้วง
ครู โรงเรียนศิลำนำโพธิ์
กรรมกำร
7.15 นำงคัชรินทร์ ชมภูโคตร
ครู โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำประชำรักษ์
กรรมกำร
7.16 นำงสุภำพร พรประไพ
ครู โรงเรียนบ้ำนภูเหล็ก
กรรมกำร
7.17 นำงระพีพรรณ์ ยอดสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้ำนหูลงิ วังแสง
กรรมกำร
7.18 นำยอนันต์ ภูชำดำ
ครู โรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
7.19 นำงสำวอนิตศรำ เทียบบุญ
พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
กรรมกำร
7.20 นำงสำวยุวดี สัตนำโค
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก
กรรมกำร
7.21 นำงสำวฐิตำพร บุตรแก้ว
พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
กรรมกำร
7.22 นำงสำวชุลีพร ชำญประไพร
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ
กรรมกำร
7.23 นำงสำวเอกพร สมภำ
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนโคกสำรำญ
กรรมกำร
7.24 นำงเยำวถำ รอดกลำง
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองขำมสมบูรณ์
กรรมกำร
7.25 นำงสำวศิวพร ศรีวิชำ
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
7.26 นำงสำวกิตติมำ ปอทอง
พี่เลี้ยงโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยำ
กรรมกำร
7.27 นำงสำวนิภำพร ชุมหิน
พี่เลี้ยงโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยำ
กรรมกำร
7.28 นำงสำวสุวิมล ประจันตะเสน
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหลุบคำ
กรรมกำร
7.29 นำงสำววรรณวิสำ เอนอ่อน
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองแปน
กรรมกำร
7.30 นำงสำวขวัญศิริสุข โบรำณมูล
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนดู่ใหญ่
กรรมกำร
7.31 นำงสำวขนิษฐำ พันทำ
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนดู่ใหญ่
กรรมกำร
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7.32 นำงสำวนีรนุช นิลทะกำร
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนดู่ใหญ่
กรรมกำร
7.33 นำยพัชรี อภัยศรี
พี่เลี้ยงโรงเรียนไตรคำมประชำสรรค์
กรรมกำร
7.34 นำงสำวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนขำมคุรุรำษฎร์อุปถัมภ์ กรรมกำร
7.35 นำงสำวสุปรีดำวรรณ์ เรืองผิว
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนปอแดง
กรรมกำร
7.36 นำงสำววชรกร กำรำม
พี่เลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
7.37 นำงวรรณพร โสมนัส
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนทุ่งมน
กรรมกำร
7.38 นำงพัชรำภรณ์ ชมพูวิเศษ
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนลำน
กรรมกำร
7.39 นำงสำว ว.วำณี ธุรพันธ์
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนหนองตับเต่ำ
กรรมกำร
7.40 นำงสำวโสภำ สมอหมอบ
พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้ำนภูเหล็ก
กรรมกำร
7.41 นำยกิจพิสษิ ฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7.42 ดร.เทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7.43 ว่ำที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตำ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7.44 นำยชัยรัตน์ ศรีเสน
พนักงำนรำชกำร (ช่วยรำชกำร สพป.ขก 2) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7.45 นำงรุณณี เพียสุพรรณ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
7.46 นำงสำวผกำนันท์ พร้อมพรั่ง พนักงำนรำชกำร รร.เก่ำนำโนมีวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7.47 นำงสำวพิสมัย บุษรำคัม
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยงิ่ ยงอุทิศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7.48 นำงกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิกำร รร.ชุมชนบ้ำนไผ่ยงิ่ ยงอุทิศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. จัดทำข้อมูลคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ตำรำงแข่งขัน รำยงำนผลกำรแข่งขัน
2. จัดทำเอกสำรประกอบกำรแข่งขัน
8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
8.1 นำยมีชัย ลอกไธสง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
8.2 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
8.3 นำยมำนะ มอญขำม
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
8.4 นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
8.5 นำยเสรี ขำมประไพ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
8.6 นำยปิยะพงษ์ สุ่มมำตย์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
8.7 ประธำนกรรมกำรในกลุ่มสำระ/กิจกรรมที่ต้องวินิจฉัย
กรรมกำร
8.8 ดร.วิชัย กันหำชน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8.9 นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
8.10 นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
วินิจฉัยผลกำรตัดสินในกรณีที่เกิดปัญหำในกิจกรรรมใดที่ไม่สำมำรถยุติได้ ให้คณะกรรมกำรกลำงที่ได้รับ
แต่งตั้งนี้วนิ ิจฉัยและตัดสินถือเป็นอันสิ้นสุด
9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
9.1 นำยวิเชียร วงศ์ก้อม
ศึกษำนิเทศก์
ประธำนกรรมกำร
9.2 นำยจันทร์สด ดอนเส
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9.3 นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพนั ธุ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9.4 นำงกุศล ชำปัญญำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9.5 นำงอิษณำพร คุ้มตะบุตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9.6 นำงสำวสมถวิล ชูเนตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
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9.7 นำงรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษำนิเทศก์
9.8 ว่ำที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตำ ศึกษำนิเทศก์
9.9 นำงจิระภำ ธรรมนำศีล
ศึกษำนิเทศก์
9.10 นำงสำวคุณำพร วรรณศิลป์ ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
ออกแบบและวำงแผนกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินผลกำรจัดงำน ทำกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ ประเมินผล
สรุปผล และรำยงำนผล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2557

(ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่ำชัย)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2

