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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๔๔๔ /๒๕๕๕
เรื่อง แต%งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข%งขันทักษะกลุ%มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร,
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จากทุ%งกุลาสดใส กาวไกลสู%...อาเซียน” ป5 ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“จากทุ'งกุลาสดใส กาวไกลสู'...อาเซียน” ป. ๒๕๕๕ เพื่อใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี
กีฬา ศิลปหัตถกรรมและการแสดง ระหว'างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน การจัดการแข'งขันกลุ'ม
สาระวิทยาศาสตร:และนักบินนอย กําหนดการแข'งขันในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเมืองใหม'สุวรรณภูมิ
เพื่อใหการดําเนินงานเป>นไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเหมาะสม จึงแต'งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการแข'งขันดังนี้

๑. คณะกรรมการกลาง
๑. นายสุพรรณ มาตย:คํามี
๒. นายสุทัศน: อนุพันธ:
๓. นายสุพงษ: เวโน
๔. สมชาตรี ทีบุญมา
๔. นางมิญช:มนัส สลางสิงห:
๕. นางสุปรียา แสงสุมาศ
๖. นายสวัสดิ์ วันภูงา

รอง ผอ.สพป.รอ.๒
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองใหม'สุวรรณภูมิ รองประธานกรรมการ
รอง ผอ.รร.เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก: สพป.รอ.๒
กรรมการ
ศึกษานิเทศก: สพป.รอ.๒
กรรมการ
ครู รร.เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก: สพป.รอ.๒
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่
๑. วางแผนและดําเนินการแข'งขันกิจกรรมกลุ'มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร: ป. ๒๕๕๕ ทุกระดับชั้น
๒. คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต'งตั้งเป>นกรรมการแข'งขัน
๓. ประชุมคณะกรรมการแข'งขันเพื่อใหการแข'งขันดําเนินการตามเกณฑ:ที่กําหนด
๔. ใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดการแข'งขัน เตรียมความพรอม
ประสานการจัดการแข'งขัน และแกไขปGญหาต'าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว'างดําเนินการ รวมทั้งกํากับดูแลใหการแข'งขัน
ใหเป>นไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งสรุปผลการแข'งขันกลุ'มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร:ทุกรายการ ใหแลวเสร็จทัน
ตามกําหนด
๕. วินิจฉัยและรับรองผลการแข'งขันของคณะกรรมการ และผลการตัดสินถือเป>นขอยุติ

- -

๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข%งขันกลุ%มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร,
๑ การแข%งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร,
๑.๑ การแข%งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร, ระดับชั้นประถมศึกษาป5ที่ ๔ – ๖ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นางพิศมัย สอนลา
ผอ.รร.บานชานุวรรณฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางดวงรดา กิจจริตธรรม
ครู รร.เมืองสุวรรณภูมิ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสมร วิเศษสม
ครู รร.บานหัวดง
กรรมการ
๔. นางเย็นจิต เถินมงคล
ครู รร.บานเหล'าฮก
กรรมการ
๕. นางวิไลลักษณ: นนทะชาติ
ครู รร.บานสระแกว
กรรมการ
๖. นายสวาท ปLMนแคน
ครู รร.บานคอแสนสี
กรรมการ
๗. นางฐิติมาภรณ: นามโสม
ครู รร.วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ:) กรรมการ
๘. นายประสิทธิ์ ลุนลี
ครู รร.หนองบัวประชาสรรค:
กรรมการ
๙. นางอริษา วินทะไชย
ครู รร.บานหนองอีเข็ม
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ การแข%งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร, ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายสมนึก โนริรัตน:
ผอ.รร.บานดงครั่งนอย
ประธานกรรมการ
๒. นางสุจิตรา ดวงลา
ครู รร.บานสาวแหวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายไพบูลย: มณีพงษ:
ครู รร.บานหนองบัว
กรรมการ
๔. นางสาวพิมศิริ นามโสม
ครู รร.บานหนองสระหงส:
กรรมการ
๕. นางณัชชา ภาระบุตร
ครู รร.บานตาเหลวโนนหมากแงว
กรรมการ
๖. นายหนูปอน บาบุญ
ครู รร.บานมะกอก
กรรมการ
๗. นายแกวสุข เกษมสุข
ครู รร.คําไฮสําโรงวิทยาคาร
กรรมการ
๘. นายพันทอง พรวิเศษศิริกุล
ครู รร.ชุมชนบานหนองแคน
กรรมการ
๙. นางสาวอัษฎาพร สายเชื้อ
ครู รร.ทุ'งศรีเมืองวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภททดลอง
๒.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาป5ที่ ๔ – ๖ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายทองสุข คุณมาศ
ผอ.โรงเรียนลําโกน(คุรุรัฐราษฎร:พัฒนา) ประธานกรรมการ
๒. นางเพียรทอง ศรีทะโร
ครู รร.บานดงชาง
รองประธานกรรมการ
๓. นายพุฒ เกตุชาติ
ครู รร.บานหัวหนองแวงฯ
กรรมการ
๔. นางกาญจนา ไชยโย
ครู รร.ดอนโมงสัมพันธ:ฯ
กรรมการ
๕. นางวิไลลักษณ: โพธิ์ไพร
ครู รร.พนัสดงสว'างวิทย:
กรรมการ
๖. นายปโยธรณ: ปุณขันธ:
ครู รร.บานยางเฌอวีระชนอุทิศ
กรรมการ
๗. นายสุรวิทย: จงใจจิต
ครู รร.บานปVายางวนาทิพย:
กรรมการ
๘. นายสมภาร สวัสดิผล
ครู รร.บานกู'กาสิงห:
กรรมการ
๙. นางเจนจิต สุขวาสนะ
ครู รร.เมืองจําปาขัน
กรรมการและเลขานุการ

- -

๒.๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายวีระพัฒน: วงษ:ชาดี
ผอ.รร.บานเขวาโคกสวายโดด
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาภรณ: ถาวร
ครู รร.ตากแดดสุธรรมประชาสรรค:
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพรพิมล จันทะบาล
ครู รร.บานท'าลาดวารีวิทยา
กรรมการ
๔. นายประสิทธิ์ กลางราช
ครู รร.บานดงครั่งนอย
กรรมการ
๕. นางละมัย ชาระมาตย:
ครู รร.บานดงเมืองจอก
กรรมการ
๖. นางจตุพร นครชัย
ครู รร.บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎร:พัฒนา) กรรมการ
๗. นางจันทรา ผางดี
ครู รร.บานเด'นราษฎร:
กรรมการ
๘. นางสาวบุญศิริ ศรีประสาน
ครู รร.บานโพนดวนสาวเอ
กรรมการ
๙. นางอัจฉรา เหล'าบานเหนือ
ครู รร.สิงห:โคกดงมันฯ
กรรมการและเลขานุการ

๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภทสิ่งประดิษฐ,
๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภทสิ่งประดิษฐ, ระดับประถมศึกษาป5ที่ ๔ – ๖ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายสัมพันธ: ภูหินกอง
ผอ.รร.บานรานหญา
ประธานกรรมการ
๒. นายโพศักดิ์ ไวยกรรณ:
ครู รร.บานสีสวาดเล็บขาว
รองประธานกรรมการ
๓. นางยุพิน แววบุตร
ครู รร.บานโพนทอง
กรรมการ
๔. นางวรัญญาภรณ: ชนะดี
ครู รร.เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
กรรมการ
๕. นางอาวรณ: เชาว:ชาญ
ครู รร.ชุมชนบานโพนเมือง
กรรมการ
๖. นายเตียงศักดิ์ สีกู'กา
ครู รร.บานจิกฯ
กรรมการ
๗. นางประนอม ศรีจันทร:
ครู รร.บานชาติ
กรรมการ
๘. นางศิริลักษณ: ฑีฆะวัฒน:
ครู รร.บานดอนเจริญ
กรรมการ
๙. นางสาวสุริสา สุจริต
ครู รร.บานสูงยาง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ประเภทสิ่งประดิษฐ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายสุทัศน: อนุพันธ:
ผอ.รร.เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
ประธานกรรมการ
๒. นายสรวุฒิ แกวแสงใส
ครู รร.หน'อมฟYาเลื่อมวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ:
ครู รร.หนองยางวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางนภาพร วงศ:คํามา
ครู รร.บานสาหร'าย
กรรมการ
๕. นายสถิต พลหนองหลวง
ครู รร.บานโนนสวรรค:
กรรมการ
๖. นายบุญทอม เกตุวงศ:
ครู รร.บานดงหัวเรือปVาม'วง
กรรมการ
๗. นางสาวคนัชนนท: จันทร:ฟYาเลื่อม ครู รร.ดอนโมงสัมพันธ:ปลาคูณม'วงนอย กรรมการ
๘. นางอุรารักษ: สุวรรณพันธ:
ครู รร.จตุรคามพัฒนา
กรรมการ
๙. นางสาวบุญร'วม ทุมจีน
ครู รร.บานสระบัว
กรรมการและเลขานุการ
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๔. การแข%งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร, (Science Show)
๔.๑ การแข%งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร, (Science Show) ระดับประถมศึกษาป5ที่ ๔ – ๖ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายพีระพงษ: วรรณสุทธิ์
ผอ.รร.สิงห:ไคลสุทธาวาส
ประธานกรรมการ
๒. นายอลงกรณ: ดุสอน
ครู รร.บานดอนแดง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภาพ ขันแกว
ครู รร.หนองตอกแปYนหนองมั่งวิทยา
กรรมการ
๔. นายโอภาส ธรรมรักษา
ครู รร.วัดแจ'มอารมณ:
กรรมการ
๕. นางวิลาศิณี วรวงค:
ครู รร.บานสําราญ
กรรมการ
๖. นางมณีวรรณ อรรถเสนา
ครู รร.บานหว'านไฟ
กรรมการ
๗. นางสุปรียา แสงสุมาศ
ครู รร.เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
กรรมการ
๘. นายสุจริต คํามะสอน
ครู รร.บานดูนบักตูโนนตาแสง
กรรมการ
๙. นางสาวสุมาลี จันทร:หัวโทน
ครู รร.จตุคามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ การแข%งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร, (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาป5ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
๑. นายคงฤทธิ์ ศรีอภิชาติ
ผอ.รร.บานคูดินทราย
ประธานกรรมการ
๒. นายประทัย นัดที
ครู รร.บานงูเหลือม
รองประธานกรรมการ
๓. นายธีรวัฒน: ช'อรักษ:
ครู รร.หนองหญารังกาหนองส'วยฯ
กรรมการ
๔. นางจีราภรณ: ตรีคาม
ครู รร.จตุรคามพัฒนา
กรรมการ
๕. นายสินประเสริฐ อาจวิชัย
ครู รร.เมืองอาจสามารถ
กรรมการ
๖. นางสาวน้ําฝน วงษ:สนิท
ครู รร.บานแสนสี
กรรมการ
๗. นางโชคศุภกานต: ข'าขันมะลี
ครู รร.บานนางเตี้ยไศลทอง
กรรมการ
๘. นางศิริพร มูลทรัพย:
ครู รร.หนองพระบางตลาดม'วง
กรรมการ
๙. นางสุพนิดา เพชรสุริยา
ครู รร.น้ําคําใหญ'วิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๕. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ,ทางวิทยาศาสตร,
๕.๑ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ,ทางวิทยาศาสตร, ระดับประถมศึกษาป5ที่ ๑ – ๖ และระดับมัธยมศึกษาป5ที่
๑ – ๓ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายโกวิท สิทธิศักดิ์
ผอ.รร.บานดู'
ประธานกรรมการ
๒. นายจันทโชค เกตุวงศ:
ครู รร.บานสองชั้น
รองประธานกรรมการ
๓. นางรจนา วิเศษวงษา
ครู รร.บานกอกแกว
กรรมการ
๔. นายสายยุทธ ชุมภูศรี
ครู รร.ปGญจคามประชาสรรค:
กรรมการ
๕. นายชูชาติ ทับทัน
ครู รร.บานหางหวา
กรรมการ
๖. นายปริญญา ตะนุมาตย:
ครู รร.หนองกุงวิทยา
กรรมการ
๗. นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ
ครู รร.บานโพนทัน
กรรมการ
๘. นางรัตนา แกวคําไสย:
ครู รร.บานหนองแวง
กรรมการ
๙. นางสุภาภรณ: นันทะวงษ:
ครู รร.ชุมชนบานผํา
กรรมการและเลขานุการ

- -

๖. นักบินนอย
๖.๑ เครื่องร%อนกระดาษพับ ประเภทร%อนนาน ระดับประถมศึกษาป5ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นางสมศรี ตาสระคู
ผอ.รร.บานเหล'าบากสามัคคี
ประธานกรรมการ
๒. นายบวร สุดเนตร
ครู รร.บัวสูงบัวเงินวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมรักษ: มิรัตนไพร
ครู รร.วารีสวัสดิว์ ิทยา
กรรมการ
๔. นางอัญชลี พุฒภูงา
ครู รร.เมืองจําปาขัน
กรรมการ
๕. นายประศาสตร: คําทองดี
ครู รร.บานหนองไศล
กรรมการ
๖. นางกิตติมา เกศามา
ครู รร.บานยางเลิง
กรรมการ
๗. นายสุเทพ พวงไธสง
ครู รร.บานโนนยางรัฐพัฒนา
กรรมการ
๘. นายสุรจิต มะคําสอน
ครู รร.บานดูนบักตูโนนตาแสง
กรรมการ
๙. นางหัทยา ศรีเที่ยง
ครู รร.บานแสนสี
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒ เครื่องร%อน ประเภทร%อนไกล ระดับประถมศึกษาป5ที่ ๔ – ๖ คณะกรรมการ
๑. นายคงเดช แข็งแรง
ผอ.รร.บานคอแสนสี
๒. นายสุทัศน: คําชาลี
ครู รร.บานตาแหลวโนนหมากแงว
๓. นายเตรียม หงษ:ศรี
ครู รร.บานคอโนนสว'าง
๔. นายสมพงษ: สุขกวี
ครู รร.โนนทรายสระทอง
๕. นายสุนทร ชนะพันธ:
ครู รร.
๖. นายเสาร: แสนมาตย:
ครู รร.
๗. นายจตุรงค: ผิวงาม
ครู รร.ร'องคําหงษ:ทองวิทยา

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๓ เครื่องร%อน ประเภทร%อนนาน ระดับประถมศึกษาป5ที่ ๔– ๖ คณะกรรมการ
๑. ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห:
ผอ.รร.ชุมชนบานหมากยาง
๒. นายมานิต ไชยโชติ
ครู รร.บานธาตุจอมศรี
๓. นายประยูร สองสี
ครู รร.เมืองใหม'สุวรรณภูมิ
๔. นายธีระวัฒน: ประทุมเนตร
ครู รร.บานตาหยวก(ประชาสงเคราะห:)
๕. นายจุมพล โคตุทา
ครู รร.บานแดง
๖. นายนิพนธ: ชาระ
ครู รร. บานหนองเปลือยตาแสง
๗. นางอารีรัตน: วงศ:คําจันทร:
ครู รร.เมืองพนมไพร

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๔ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดลอบินขึ้นจากพื้น) และประเภทบินไกล (โดยการปล%อยมือ)
ระดับมัธยมศึกษาป5ที่ ๑ – ๓ คณะกรรมการ ประกอบดวย
๑. นายโสภณ พลสมบัติ
ผอ.รร.บานขนวน(ครุประชาสรรค:)
ประธานกรรมการ
๒. นายอาคม โพธิ์เรือง
ครู รร.บานวารีสีสุข
รองประธานกรรมการ
๓. นายวรยศ อินวรศิลป[
ครู รร.บานปVาดวนพังหาด
กรรมการ
๔. นายสมหมาย ทองหนองบัว
ครู รร.น้ําคําใหญ'วิทยา
กรรมการ
๕. นางนพรัตน: จันทร:ดอกรัก
ครู รร.บานหนองอ'างดอกรัก
กรรมการ
๖. นายวรวิทย: เสาะสิทธิ์
ครู รร.บานหนองยาง
กรรมการ
๗. นายแกวสุข เกษมสุข
ครู รร.คําไฮสําโรงวิทยาคาร
กรรมการ
๘. นางสุปราณี เจริญภักดี
ครู รร.บานโพนพอุง
กรรมการและเลขานุการ

- -

มีหนาที่ ดังนี้
๑. กรรมการหมายเลข ๑ และ ๒ ประชุมปรึกษาคณะกรรมการแข'งขันที่ไดรับแต'งตั้งใหเขาใจ
หลักเกณฑ:การแข'งขันโดยละเอียด
๒. จัดหาจัดทําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ แบบกรอกคะแนน เอกสารประกอบอื่นที่จําเป>น และ
เตรียมวัสดุ – อุปกรณ:ประกอบการประกวดแข'งขันใหพรอม
๓. รับลงทะเบียนนักเรียนและครูผูสอนที่เขาทําการแข'งขันตามแบบฟอร:มที่กําหนด
๔. ดําเนินการแข'งขันประกวด ใหเป>นไปอย'างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร'งใส พรอมจัดทําบันทึกรายงาน
ผลการแข'งขันใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒ ทราบหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการอย'าให
เกิดความเสียหายขึ้นได
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกกิจกรรม / ทุกรายการตามคําสั่งนี้ถือว'าเป>นที่สิ้นสุด
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแต'งตั้งปฏิบัติหนาที่อย'างเต็มความสามารถ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิด
ผลดีต'อทางราชการอย'างสูงสุด หากพบปGญหาอุปสรรคใหรายงานคณะกรรมการอํานวยการทราบโดยทันที และให
คณะกรรมการดําเนินการแข'งขันกลุ'มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร:และนักบินนอยเขาร'วมประชุมในวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค:โรงเรียนเมืองใหม'สุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมความพรอมที่
จะดําเนินการแข'งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จากทุ'งกุลาสดใส กาวไกลสู'...อาเซียน” ป. ๒๕๕๕ ต'อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต'บัดนี้เป>นตน
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

