
                                                            
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ที่   480 / 2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2556 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  -------------------------------- 

 ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมพฒันา
ผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา  2556  ในระหวาง  
วนัที่  29  – 30  ตุลาคม  2556  โดยกําหนดจัดงาน  5  จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรยีนขามแกนนคร  นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม   และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่          
ตั้งไวอยางมีประสทิธิภาพ   จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกวดแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ณ 
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    ดังตอไปนี ้

 (1)  คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 

1.  นายวิรัช  เจริญเชื้อ  ผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย           ประธานกรรมการ 
2.  นายไอรดีน  แสนขวา   รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    รองประธานกรรมการ 
3   นางสาวิตร ี  ซาตา   รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                  กรรมการ 
4.  นายกฤษฎาพันธ พงษบรบิูรณ      รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย          กรรมการ 
5.  นางรําเพย  ภาณสุิทธิกร  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการ 
6.  นายสมบัต ิ  บุญพวง   ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการและเลขานุการ 
7.  นายอนุสิษฐ  เกื้อกลู   ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
 2.  แตงตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร 
 3.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 

4.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน  
5.  สรุป  รายงานผลการประกวดแขงขันและการจัดกจิกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสงคณะกรรมการกลาง 

(2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน      ประกอบดวย 

2.1  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
   1. นางเย็นจิต  เหลืองไตรรัตน ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 

2. นางศิริพร   กาทอง  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                      กรรมการ 

3. นายอดุลย  เปรมโต  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     กรรมการ                                                       
4. นางยุคุนธร  นอยสุวรรณ      ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ  
5. นางนัฎพร  ทิพรักษ       ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน              กรรมการ 
6. นายอภิวัฒน  ศรีกัณหา ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา                       กรรมการ 
7. นางชวนช่ืน  มะลลิา  ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
8. นางวิไลลักษณ    พระบรรเทา ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา             กรรมการ 
9. นายสมดี    ศรีบุญมานนท ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
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10. นางสาววาสนา สอดศร ี  ครู โรงเรยีนศรกีระนวนวิทยาคม                  กรรมการ 
11. นางนิภาภรณ   ทําไธสง  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
12.นางสุวด ี  สารแสน  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
13.นางโสภิดา  หันชะนา ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
14.นายสุลักษณ  มูลจันทร ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
15.นางอนงค    เฮ็งนริันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
16.นายชายธวัช  แสงวงษ  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
17. นายสุนทร  กองเพชร ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
18. นางพรโสภิต  กองรัตน  ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
19. นางพูนศร ี  นิยมศาสตร ครู  โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
20. นางสุทธิสา  อารามพงษ ครู  โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
21.นางมณีรัตน    คําพรมม ี ครู โรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
22.นายถนอมศักดิ์   เพียเอีย  ครู โรงเรียนบานไผ     กรรมการ 

 23. นางนนทพร  ภาระพงษ     ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาววราลักษณ พิมพด ี  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลอง 

1. นางสาวชูจิต  บุตรด ี  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนครราช   เทียนเพ็ชร         ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
3.นางสาวดรุณ ี  มานะศรี  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวเสาวลักษณ พิมพด ี  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                       กรรมการ  
5. นางสาวตักษนันท   กลาหาญ ครู โรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
6. นางสาวสุจิตรา นามจําปา ครู โรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
7. นายวิทยา  ภาช่ืน  ครู โรงเรียนชุมแพพทิยาคม                                        กรรมการ 
8. นางสาวกิตติพร อาภา  ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา                                  กรรมการ 
9. นายสุธ ี  ศรศักดา  ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา                                  กรรมการ 
10. นางจุฬาภรณ สกลศลิปศริิ  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                 กรรมการ 
11. นางวิไลวรรณ มนูศิลป  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
12. นางนภวรรณ โชคสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
13.นางสาวแววธิดา เกตุดาว  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
14.นางวรารัตน  ชาปู  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
15. นายบัณฑิต  นวนภูมิวัน ครู โรงเรียนฝางวิทยายน     กรรมการ 
16  นางเกษร  ตนโพธ์ิ  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร                          กรรมการและเลขานุการ  
17. นางสาวรุจริัฐิฏิกร สุวรรณไตร ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ    

2.3 การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร  ประเภทสิ่งประดิษฐ 

1. นายดํารงค  ชาแทน  ครู โรงเรียนแกนนนครวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2. นายสันต ิ   พันธุชัย            ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
3. นางศุภรัศมิ์     เพ็ญสุข  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
4. นายอนนท    อุนผาง  ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ     
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5. นายโกมล      ศิริวัฒนกุล  ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ          
6. นางละเอียด  กองสมบัต ิ ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ                                                                                      
7. นางรัชฎา  รอดปน  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
8. นายชาญชิต  พงศวิทยานนท ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา                     กรรมการ 
9. นายเนอร ี  อันวิชา  ครู โรงเรียนฝางวิทยายน                       กรรมการ    
10. นายปรีดา    ตรีธวัช  ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา                                         กรรมการ    
11.นางสาวเฉลมิขวัญ ภูม ิ  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ 
12.นางสาวณภัสรพ ี แสนโคตร ครู โรงเรียนขามแกนนคร                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.4 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) 

1.นายชุมพร  อินทรจักรพงษ ครู โรงเรียนแกนนนครวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 
2. นายอนุพันธ  ราศร ี  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร              กรรมการ 
3.นางปรมิศิร ิ  ศิริมั่งมลู  ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการ 
4.นางสาวจริาภรณ  ลักขณานุกูล      ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                                   กรรมการ 
5.นางสาวพัชราภรณ   บัวระบัดทอง ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา               กรรมการ  
6.นางละมุล    สายสุดตา ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม             กรรมการ 
7.นางสาวสินีนาฏ   ภูมีศรี  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม             กรรมการ 
8. นางพิกุลรัตน  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครู โรงเรียนขามแกนนคร                    กรรมการ 
 9. นางศุภลักษณ อึ้งจะนลิ    ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
10.นายณรงคฤทธิ ์ ประเสริฐสุข   ครู โรงเรียนภผูามาน     กรรมการ 
11.นางสาวรุงทิวา   มูลสาระ      ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ  
12.นางสาวพนิดา   ขาวกุญชร     ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
13.นางอัจฉรา    กีรติรงัสรรค   ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 

 14. นายปทมพันธุ   ปทมสีแกว   ครู โรงเรียนชนบทศึกษา     กรรมการ 
 15. นางบุษกร    สีดามล    ครู โรงเรียนบานไผ     กรรมการ 

16. นางศิริรุง  ดนตรี    ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวภัทราวด ี นามวงษ    ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.5 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

1. นายทวี  ทินเต  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 
2. นายวรวุฒิ     บอคํา  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
3. นายสมบัติ     สวัสดิ์วงษ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวกฤตพร    สิงหสกลุ ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา     กรรมการ 
5. นายประยงค  สิงหหาด  ครู โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
6. นายกิตติพงษ   สะทานบัว        ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                  กรรมการ  

 7. นายพิพัฒน    ชัยครรชิต         ครู โรงเรียนบานไผ                                                  กรรมการ 
8. นายณรงค  ธนพงศเดชะ      ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ  
9. นางสาวอาริศรา  อรรคษร           ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน             กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
 
                                                               /2.6   การประกวดนักบินนอย สพฐ.......... 
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2.6 การประกวดนักบินนอย สพฐ. 

 1.นายวิรัช  คุมโภคา    ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
 2.นายพงศธร  พาเบา    ครู โรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม    กรรมการ 
 3.นายเจษฎา  จุลกมล    พนักงานราชการ โรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม  กรรมการ 
 4.นายกอเกียรต ิ  ธนภูมิชัย   ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร                  กรรมการ 
 5.นายเจ็มจิตร  ธะนะปตร   ครู โรงเรียนหนองเรอืวิทยา    กรรมการ 
 6. นายภูวนาท  นิสัยตรง    ครู โรงเรียนหนองเรอืวิทยา     กรรมการ 
 7. นายธีรวัฒน     เขจรสิทธิ ์   ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
 8.นายเสกสรรค  สุวรรณสุข   ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ

9. นายนิกร  สีกวนชา    ครู โรงเรียนขามแกนนคร        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 (3) คณะกรรมการฝายจัดสถานที ่

1.  นายบุญแทน  ปราบ ณ ศักดิ ์   ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
2.  นายธงฃัย  กองกะมุด ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
3.  นายชุมพร  อินทรจักรพงษ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                         กรรมการ 
4.  นายวิรัช  คุมโภคา  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ                                                                  
5.  นายอดุลย  ผองสนาม ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
6. นายเสกสรรค    สุวรรณสุข        ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
7. นายอนุสิษฐ  เกื้อกลู  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
8. นายระชานนท ศรีเพชร  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
9.  นายคฑาวุธ  สมทรัพย ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ     

    10. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ     

(4) คณะกรรมการฝายสวัสดิการ 

1.  นางธิดาวัลย  มโนคุน  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย               ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจันทิพา ปรีด ี  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              กรรมการ 
3.  นางประณีต  คมสาคร  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            กรรมการ 
4.  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู                                                                        กรรมการ 
5.  นางปาลิดา  เรงพัฒนกจิ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                  กรรมการและเลขานุการ                                                 

(5) คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอุปกรณ 

1.  นางสุมาล ี  เติมเตชาตพิงศ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              ประธานกรรมการ 
2.  นายธงชัย  กองกะมุด ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              กรรมการ 
3.  นางสาวสุภาพร วงเวียง  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
4.  นางสาวพรสวรรค โคตะมะ  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
5.  นางวิชดา  หงษจอย ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
4.  นางจารุวรรณ จันทรสมบูรณ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                            กรรมการ 
5.  นางสาวชลกร  ศรีดวงปภากุล ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                            กรรมการ 
6.  นางอาทิตยา  ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ  

                                                                                          /มีหนาที.่........... 
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มีหนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
 2. จัดทําแบบบนัทึกการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
(6)  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ  ประกอบดวย 

1.  นายเสร ี  วังมุข     ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
2.  นางมยุร ี  จันทรา  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
3.  นายธงฃัย  กองกะมุด ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                         กรรมการ 
4.  นายวิรัช  คุมโภคา  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ                                                                  
5. นายเสกสรรค    สุวรรณสุข        ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ 
6.  นางสาวเฉลิมขวัญ ภูม ี  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ     

  (7)  คณะกรรมการฝายรับรายงานตัวและประสานงานผลการแขงขัน   ประกอบดวย 

1. นายอนุสิษฐ  เกื้อกลู  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราวด ี  กองกะมุด ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                    กรรมการ 
3. นางสาวอมรรัตน กลามกระโทก ครูอัตราจาง โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        กรรมการ                                                                                                          
4.  นางสาวศิรดา  ตนสวรรค ครูอัตราจาง โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             กรรมการ 
5.  นายระชานนท ศรีเพชร  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              กรรมการ                                                                                                          

 6.  นางสาวปญจมา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรยีนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ  
7. นางไพรินทร  เจริญศิร ิ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางปยะวรรณ  มัธยมนันท ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              กรรมการและผูชวยเลขานุการ          
                               

มีหนาที่  
1.  รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการประสานงานผลการตัดสิน 

 2.  รับรายงานตัวนักเรียนทกุรายการแขงขัน 
          3.  ประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดมอบเกียรตบิัตร 
 4. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหวตลอดการแขงขัน 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

                                                        สั่ง   ณ    วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.  2556 
 

        
                                                                   (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 
                                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
                                   
 


