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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๓๓๒ /๒๕๕๗
เรื่อง แต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข&งขั้นทักษะกลุ&มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : จากทุ&งกุลาสดใส กาวไกลสู&..อาเซียน” ป7 ๒๕๕๗
------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 กําหนดจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
“จากทุ'งกุลาสดใส กาวไกลสู'..อาเซียน” ป. ๒๕๕๗ เพื่อใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา
ศิลปะหัตกรรมการแสดง ระหว'างวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ การจัดกิจกรรมกลุ'มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร9
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อใหการดําเนินงานเป<นไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเหมาะสม จึงแต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข'งขั้น
๑. คณะกรรมการกลาง
๑. นายศักดิ์ดุริยางค9 ทองใบ
รองผอ. สพป. รอง ๒
ประธานกรรมการ
๒. นายอุดมการณ9 หลักคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กรรมการ
๓. นางพิสมัย กิตติวัฒนพล
รอง ผอ. ร.ร. เมืองสุวรรณภูมิ
กรรมการ
๔. นายชาญวิทย9 อาจสม
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมการ
๕. นายสมชาตรี ทีบุญมา
ศึกษานิเทศก9 สพป. รอ. ๒
กรรมการ
๖. นางมิญช9มนัส สลางสิงห9
ศึกษานิเทศก9 สพป. รอ. ๒
กรรมการ
๗. นายสวัสดิ์ วันภูงา
ศึกษานิเทศก9 สพป. รอ. ๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. วางแผนและดําเนินการแข'งขันกิจกรรมกลุ'มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร9 ทุกระดับชั้น
๒. คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต'งตั้งเป<นกรรมการแข'งขัน
๓. ประชุมคณะกรรมการแข'งขันเพื่อใหการแข'งขันดําเนินไปตามเกณฑ9ที่กําหนด
๔. ใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการแข'งขัน เตรียมความพรอม ประสานการจัดการ
แข'งขัน และแกไขปHญหาต'าง ๆที่อาจเกิดขึ้นระหว'างดําเนินการ รวมทั้งกํากับดูแลการแข'งขันใหเป<นไปดวย
ความเรียบรอย
๕. วินิจฉัยและรับรองผลการแข'งขันของคณะกรรมการ และผลการตัดสินถือเป<นขอยุติ
๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข&งขันกลุ&มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร๑.๑ การแข'งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร9 ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่ ๔ – ๖ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นางพิสมัย สอนลา
ผอ. ร.ร. บานชานุวรรณฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลลลักษณ9 นนทะชาติ
ครู ร.ร. บานสระแกว
กรรมการ
๓. นางเกสร มาเกิด
ครู ร.ร. ชีโนวาทธํารง
กรรมการ
๔. นายสวาท ปLMนแคน
ครู ร.ร. บานคอแสนสี
กรรมการ
๕. นางบุญชู ภูครองตา
ครู ร.ร. บานเมืองสรวง
กรรมการ
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๖. นายอรรถสิทธิ์ ดีพลงาม
ครู ร.ร. บ'อพันขันวิทยา
กรรมการ
๗. นางเจนจิต สุขวาสนะ
ครู ร.ร. ทุ'งศรีเมืองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ การแข'งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร9 ระดับมัธยมศึกษาศึกษาป.ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายโกวิท สิทธิศักดิ์
ผอ. ร.ร. บานดู'
ประธานกรรมการ
๒. นางกาญจนาภา ไชยโย
ครู ร.ร. ดอนโมงสัมพันธ9ฯ
กรรมการ
๓. นางเสาวลักณ9 สลักศิลปN
ครู ร.ร. บานโพธิ์ใหญ'
กรรมการ
๔. นายสราวุฒิ แกวแสงใส
ครู ร.ร. บานหน'อมฟPาเหลือมวิทยา กรรมการ
๕. นางสาวจริยา นาเมืองรักษ9
ครู ร.ร. บานสาหร'าย
กรรมการ
๖. นางจิรพรรณ9 ดีสม
ครู ร.ร. ชุมชนบานหนองแคน ฯ
กรรมการ
๗. นายสุรจิต คํามะสอน
ครู ร.ร. บานดูนบักตูโนนตาแสง
กรรมการ
๘. นางสุปรียา แสงสุมาศ
ครู ร.ร. เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภททดลอง
๒.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาป.มี่ ๔-๖ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายกริชภูมิ โคตรเนตร
ผอ. ร.ร. วัดบานโพนหิน
ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลลักษณ9 โพธิ์ไพร
ครู ร.ร. พนัสดงสว'างวิทย9
กรรมการ
๓. นายสุรวิทย9 จงใจจิต
ครู ร.ร. บานปRายางวนาทิพย9
กรรมการ
๔. นายปโยธรณ9 ปุณขันธ9
ครู ร.ร. บานยางเฌอ (วีระชนอุทิศ) กรรมการ
๕. นางสาวบุญร'วม ทุมจีน
ครู ร.ร. บานสระบัว
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑-๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายวีระพัฒน9 วงษ9ชาดี
ผอ. ร.ร. บานเขวาโคกสวายโดด
ประธานกรรมการ
๒. นายจตุรงค9 ผิวงาม
ครู ร.ร. ร'องคําหงส9ทองวิทยา
กรรมการ
๓. นางจันทรา ผางดี
ครู ร.ร. บานเด'นราษฎร9
กรรมการ
๔. นางสาวบุญศิริ ศรีประสาน
ครู ร.ร. บานโพนดวนสาวเอ
กรรมการ
๕. นางสุภาภรณ9 ถาวร
ครู ร.ร. ตากแดดสุธรรมประชาสรรค9 กรรมการและเลขานุการ
๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-ประเภทสิ่งประดิษฐ๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภทสิ่งประดิษฐ9 ระดับประถมศึกษาป.ที่ ๔-๖ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายสุพงษ9 เวโน
ผอ. ร.ร. บานสมโฮง
ประธานกรรมการ
๒. นางจินดา สุทธิรันดร9
ครู ร.ร. เมืองอาจสามารถ
กรรมการ
๓. นางสงกรานต9 โฉมวิไล
ครู ร.ร. ชุมชนบานโคกทมฯ
กรรมการ
๔. นางสาวสวาสดิ์ ลาพันธ9
ครู ร.ร. บานคูเมือง
กรรมการ
๕. นางจิราภรณ9 ตรีคาม
ครู ร.ร. จตุรคามพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
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๓.๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภทสิ่งประดิษฐ9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นางพิสมัย กิตติวัฒนพล
รอง ผอ. ร.ร. เมืองสุวรรณภูมิ
ประธานกรรมการ
๒. นางอุรารักษ9 สุวรรณพันธุ9
ครู ร.ร. บ'อพันขันวิทยา
กรรมการ
๓. นางสาวพรพิมล จันทะบาล
ครู ร.ร. บานท'าลาดวารีวิทยา
กรรมการ
๔. นายทองเยี่ยม ไชยน้ําออม
ครู ร.ร. ไตรคามสามัคคี
กรรมการ
๕. นางสาวกฤษฎา สมทรัพย9
ครู ร.ร. สิงห9โคกดงมันฯ
กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข&งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร- (Science Show)
๔.๑ การแข'งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร9 (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่ ๔-๖ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายสัมพันธ9 ภูหินกอง
ผอ. ร.ร. บานรานหญา
ประธานกรรมการ
๒. นางวิลาสินี วรวงศ9
ครู ร.ร. บานสําราญ
กรรมการ
๓. นางมณีวรรณ อรรถเสนา
ครู ร.ร. บานหว'านไฟ
กรรมการ
๔. นางสุวมาศ ไชยบูรณ9
ครู ร.ร. บานหงษ9ทอง (แสนสุขวิทยา) กรรมการ
๕. นางสาวธนรัน ทองนวล
ครู ร.ร. บานสว'าง
กรรมการ
๖. นางสาวน้ําฝน วงษ9สนิท
ครู ร.ร. บานหนองไศล
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ การแข'งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร9 (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายวรศักดิ์ ไหมพรม
ผอ. ร.ร. หนองตอกแปPนหนองมั่งฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางจริภิญญา คําแปล
ครู ร.ร. เมืองปทุมรัตต9
กรรมการ
๓. นางศิริพร มูลทรัพย9
ครู ร.ร. หนองพระบางตลาดม'วง
กรรมการ
๔. นางอาวรณ9 เชาว9ชาญ
ครู ร.ร. ชุมชนบานโพนเมือง
กรรมการ
๕. นางนาตยา ทรงรักษ9
ครู ร.ร. บานสระโพนทอง
กรรมการและเลขานุการ
๕. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ-ทางวิทยาศาสตร๕.๑ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ9ทางวิทยาศาสตร9 ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาป.ที่
๑-๓ คณะกรรมการประกอบดวย
๑. นายสมเกียรติ อํามะเหียะ
ผอ. ร.ร. บานโพนดวนสาวเอ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมนเฑียร จันทร9ขอนแก'น ครู ร.ร. บานคูเมือง
กรรมการ
๓. นายสายยุทธ ชุมภูศรี
ครู ร.ร. ปHญจคามประชาสรรค9
กรรมการ
๔. นางสาวปLนทิพย9 มูลศรีนวล
ครู ร.ร. บานผําโนนส'วาง
กรรมการ
๕. นายสุรชัย จําปาทิพย9
ครู ร.ร. บานหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
๖. นักบินนอย
๖.๑ เครื่องร'อนกระดาษพับ ประเภทร'อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่ ๑-๓ คณะกรรมการประกอบดวย
๑. นายประสงค9 ศรีสวัสดิ์
ผอ. ร.ร. บานสว'าง
ประธานกรรมการ
๒. นายบวร สุดเนตร
ครู ร.ร. บัวสูงบัวเงินวิทยา
กรรมการ
๓. นายประศาสตร9 คําทองดี
ครู ร.ร. บานหนองไศล
กรรมการ
๔. นางอัมพร สุขประเสริฐ
ครู ร.ร. บานหัวนา
กรรมการ
๕. นางสาวเพ็ญพักตร9 บูรณะเสน
ครู ร.ร. จตุรคามพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
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๖.๒ เครื่องร'อน ประเภทร'อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาป.ที่ ๔-๖ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายคงเดช แข็งแรง
ผอ.ร.ร. บานโพนสูง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุวรี พลเยี่ยม
ครู ร.ร. คอใหญ'ชัยยุทธวิทยา
กรรมการ
๓. นายสมพงษ9 สุขกวี
ครู ร.ร. โนนทรายสระทอง
กรรมการ
๔. นายสถิต พลหนองหลวง
ครู ร.ร. บานโนนสวรรค9
กรรมการ
๕. นายบัณฑิต สุดชา
ครู ร.ร. หนองยางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ เครื่องร'อน ประเภทร'อนนาน ระดับประถมศึกษาป.ที่ ๔-๖ คณะกรรมการประกอบดวย
๑. นายไพบูลย9 ศรีสระคู
ผอ. ร.ร. บานมหิงษาราม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวแพรวนภา ทัศนิยม
ครู ร.ร. บานเขวาหรดี
กรรมการ
๓. นายเจริญศักดิ์ ไชยสิทธิ์
ครู ร.ร. บานลําโกนฯ
กรรมการ
๔. นายศุภการ กุมมัน
ครู ร.ร. คุรุราษฎร9สามัคคี
กรรมการ
๕. นายพลากร จันทร9ซาย
ครู ร.ร. บานเหล'าติ้ว
กรรมการและเลขานุการ
๖.๔ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดลอบินขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓ คณะกรรมการประกอบดวย
๑. นายสุพล สิงห9สถิตย9
ผอ. ร.ร. บานแดง
ประธานกรรมการ
๒. นายยรรยง ศรีราตรี
ครู ร.ร. จอกอแมดมันเหลือง
กรรมการ
๓. นายศักดิ์ศรี ไหลสุข
ครู ร.ร. บานสวนปอ
กรรมการ
๔. นายประจวบ มาขุมเหล็ก
ครู ร.ร. บานหนองทัพไทย
กรรมการ
๕. นายอิสระ หลาเนตร
ครู ร.ร. บานขี้เหล็กซายดอนแตง
กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล'อยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑-๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายชูศักดิ์ สุทธิสงค9
ผอ. ร.ร. บานเมืองคลอง
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญมี เมืองหนองหวา
ครู ร.ร. กระดิ่งทอง
กรรมการ
๓. นายวิชาญ ไชยประเสริฐ
ครู ร.ร. บานเขวาใหญ'
กรรมการ
๔. นางสาวมณีรัตน9 หวันวิเศษ
ครู ร.ร. บานดู'ฝายใหญ'
กรรมการ
๕. นายสุนทร นอยมาลา
ครู ร.ร. นานวลราษฎร9นิยม
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษาหลักเกณฑ9/วิธีการตัดสิน จัดทําแบบกรอกคะแนน เอกสารประกอบอื่นที่จําเป<น
เหมาะสม และวัสดุ - อุปกรณ9ประกอบการตัดสินประกวดแข'งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : จากทุ'งกุลาสดใส กาวไกลสู'..อาเซียน” ป. ๒๕๕๗
๒. คณะกรรมการแต'ละชุดจัดหาและทําขอสอบ กระดาษคําตอบ แบบกรอกคะแนน เอกสารที่จําเป<น
และเตรียมวัสดุ – อุปกรณ9ประกอบการประกวด
๓. รับลงทะเบียนนักเรียนและครูผูสอนที่เขาทําการแข'งขันตามแบบฟอร9มที่กําหนด
๔. กําหนดขั้นตอน และดําเนินการแข'งขันประกวด ใหเป<นไปอย'างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร'งใส
พรอมรายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ ทราบหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ
อย'าใหเกิดความเสียหายขึ้นได
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกกิจกรรม / ทุกรายการตามคําสั่งนี้ถือว'าเป<นที่สิ้นสุด
คณะกรรมการตัดสินประกวดแข'งขัน
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแต'งตั้งปฏิบัติหนาที่อย'างเต็มความสามารถ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
บังเกิดผลดีต'อทางราชการอย'างสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต'บัดนี้เป<นตน
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสกล คามบุศย9)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต ๒

