บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618 / 2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
………..………………..
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินโครงการประกวดแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ รวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 13 –17
ตุลาคม 2557 โดยใช้ สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนขุขันธ์
ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โรงเรียนขุขันธ์วิทยา และโรงเรียนขุขันธ์ เพื่อให้การประกวดแข่งขัน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นายสมควร โมทะจิตร
ผอ.ร.ร.วัดบ้านประอางฯ
ประธานกรรมการ
2. นายสง่า อาจอินทร์
ผอ.ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
รองประธานกรรมการ
3. นายวรการ น้อยสงวน
ผอ.ร.ร.บ้านไพรพัฒนา
กรรมการ
4. นายสุนทร คาเสียง
ผอ.ร.ร.บ้านสนาย
กรรมการ
5. นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
ผอ.ร.ร.บ้านกอกหวาน
กรรมการ
6. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
7. นางศุภกานต์ โสรธร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางอัญชลี นามวงศ์
ครู ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางศิริรัตน์ ชินบุตร
ครู ร.ร.บ้านห้วยตามอญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายพรมมา ทองคณทา
ครู ร.ร.วัดบ้านประอาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษา แก้ปัญหาในระหว่างการแข่งขัน
2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1. นางสาวธัญญรัตน์ ธนาศิริกุลศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเจา
ประธานกรรมการ
2. นางชฎาพร บังเกิด
ครูโรงเรียนบ้านตรางสวาย
รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านสวาย
กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ อาจศิริ
ครูโรงเรียนบ้านแทรง
กรรมการ
5. นางเอื้อมพร สมพงษ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1. นายศักด์ดา สาดา
ครูโรงเรียนบ้านกันจาน
ประธานกรรมการ
2. นางสิริญญา แพงมา
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย อรรคบุตร
ครูโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
กรรมการ
4. นางชลลัดดา มากนวล
ครูโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
กรรมการ
5. นางสุภาพร สว่างภพ
ครูโรงเรียนบ้านป่าใต้
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1. นายไพฑูรย์ นครชัย
ครูโรงเรียนบ้านไฮเลิง
ประธานกรรมการ
2. นางดลนภา กลางมณี
ครูโรงเรียนบ้านอังกุล
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา สมนา
ครูโรงเรียนบ้านวนาสวรรค์
กรรมการ
4. นางถนอมพร ขันนอก
ครูโรงเรียนบ้านติ้ว
กรรมการ
5. นางศรีประนม ศรีสม
ครูโรงเรียนบ้านบ่อ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1. นางประภา บุตรวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านอาวอย
ประธานกรรมการ
2. นางพรแก้ว ภูมิโคกรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านตาเปียง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ใจดี
ครูโรงเรียนบ้านภูมิศาลา
กรรมการ
4. นางสาวรพีพร สายพิณ
ครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
กรรมการ
5. นางผกากรอง สาราญล้า
ครูโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1. นางนุสิรินทร์ สุภาพ
ครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ติมา ติดมา
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
รองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวัลย์ อาทร
ครูโรงเรียนบ้านละลม
กรรมการ
4. นางสาวพนิดา พลทา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
กรรมการ
5. นางปทิตตา นันทวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านแซรไปร
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1. นายยุทธศิลป์ ทองเงิน
ครูโรงเรียนบ้านกาแมด
ประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ ชมเมือง
ครูโรงเรียนบ้านผือ
รองประธานกรรมการ
3. นางถนอมศรี สวัสดิกุล
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการ
4. นางจันทรณี อาจอินทร์
ครูโรงเรียนธาตุพิทยาคม
กรรมการ
5. นางปริญญาภรณ์ โสภา
ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน
1. นายสาเร็จ พันธะชาติ
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียงช่างเหล็ก
ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัสส์ กรสันเที่ยะ ครูโรงเรียนบ้านนาตราว
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนี สุขพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านจันลม
กรรมการ
4. นางสาวกัญญา แก้วโพนงาม ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการ
5. นางสมาพร จันทพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน
1. นางอัญชลี นามวงศ์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ประธานกรรมการ
2. นางวิไล สุริยา
ครูโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
รองประธานกรรมการ
3. นายพีรวัส หล้าคารวย
ครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
กรรมการ
4. นางอรทัย สมยิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
5. นางสาราญ วงษ์ทอง
ครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ประเภททีม 2 คน
1. นายสุไกร หินจาปา
ครูโรงเรียนบ้านตาอุด
ประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ปลื้มใจ
ครูโรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์)
รองประธานกรรมการ
3. นางสิรินทิพย์ โสภากุล
ครูโรงเรียนบ้านสนาย
กรรมการ
4. นายวานนท์ นนทะวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
กรรมการ
5. นางพานทอง ประมวล
ครูโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ประเภททีม 2 คน
1. นายเสนอ ยอดแก้ว
ครูโรงเรียนหนองแวง
ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระพงษ์ พลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านตาสุด
กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล พลคา
ครูโรงเรียนบ้านสะอางฯ
กรรมการ
5. นางอนงค์ บุดดาวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านปะอุง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 11 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน (ป.1-3) ประเภททีม 2 คน
1. นายสนั่น โสริยาตร
ครูโรงเรียนบ้านสกุล
ประธานกรรมการ
2. นายประสาน อ่อนศรี
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา พรมชาติ
ครูโรงเรียนบ้านหนองอิไทย
กรรมการ
4. นางสาวไอยเรศ เวชกามา
ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการ
5. นายสันติ ครังตุ้ย
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 12 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล (ป.4-6) ประเภททีม 2 คน
1. นายสุวิทย์ แสงเพ็ง
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
ประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ โสรธร
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง
รองประธานกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ จันทเสน
ครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคี
กรรมการ
4. นางพัคฐ์พิชา ผลานาค
ครูโรงเรียนบ้านตาโสม
กรรมการ
5. นางณัฏฐกร ดวงมณี
ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 13 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน (ป.4-6) ประเภททีม 2 คน
1. นายอาไพศักดิ์ ใบคราม
ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต พรหมดี
ครูโรงเรียนบ้านจันลม
รองประธานกรรมการ
3. นายประชัญ ทาสี
ครูโรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี จิตรแม้น
ครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
กรรมการ
5. นางสาวจารุณี ใจพร
ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 14 การแข่งขันเครื่องร่อนพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.1-3) ประเภททีม 2 คน
1. นายสุริยัน คามา
ครูโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ประธานกรรมการ
2. นายบุญครอง รุ่งเรือง
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิภัทร สมพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
กรรมการ
4. นางรัศมี แสนทวีสุข
ครูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
กรรมการ
5. นายเกียรติณรงค์ วันคา
ครูโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 15 การแข่งขันเครื่องร่อนพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ ม.1-3) ประเภททีม 2 คน
1. นายเอกสิทธิ์ ศรีเมือง
ครูโรงเรียนบ้านใจดี
ประธานกรรมการ
2. นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ บุตะมี
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม
กรรมการ
4. นางสาวกัลยาทิพย์ ไชยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านเค็ง
กรรมการ
5. นางสาวปชาบดี กลางดวง
ครูโรงเรียนบ้านขนุนฯ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินทุก ๆ กิจกรรมมีหน้าที่
1. ดาเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2557
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2. ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

