
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต  2 
ที ่ 269/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล”  

ปีกำรศึกษำ  2560 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต  2 ก ำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
“เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ  2560 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงศักยภำพที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะกำรแสดงและทักษะด้ำนวิชำชีพ                       
ในระหว่ำงวันที่  9 - 11  ตุลำคม  2560 และกิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ก ำหนดให้มีกำรแข่งขันในกำรจัดงำนในครั้งนี้ โดยจัดกำรแข่งขันในวันที่  10  ตุลำคม  2560                
ณ โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ   
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเหมำะสม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
“เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ  2560 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. นำยศักดิ์ดุริยำงค์  ทองใบ   รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสวัสดิ์  วันภูงำ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ   กรรมกำร 
 3. นำยสุทัศน์  อนุพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กรรมกำร 
 4. น.ส.อัจฉรำพร  ภักดีสมัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
 5. นำยสมชำตรี  ทีบุญมำ ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
 6. น.ส.สุนันทำ  ยอดรัก ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
 7. น.ส.วชิรำภรณ์  จันทร์นี ศึกษำนิเทศก์          กรรมกำร 
 8. น.ส.ธันยรัศม์ิ  จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนและด าเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น 
 ๒. คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเปน็กรรมการแข่งขัน 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการแข่งขันเพ่ือให้การแข่งขันด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๔. ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดการแข่งขัน เตรียมความพร้อมประสาน 
การจัดการแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ รวมทั้งก ากับดูแลให้การแขง่ขัน 
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวมทั้งสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ทุกรายการให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด 
 ๕. วินิจฉัยและรับรองผลการแข่งขันของคณะกรรมการและผลการตัดสินถือเป็นข้อยุติ 
 
 
 
 



 
2. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันประกวดกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
 2.1  กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ป.4-6   
   1. นำงพิสมัย  สอนลำ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชำนุวรรณ ประธำนกรรมกำร 
  2. น.ส.ชลนิกำญจน์ ปัตถำมัง    ครูโรงเรียนวัดธำตุ     กรรมกำร 
  3. น.ส.กำนดำ  รูปใส  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองตำด  กรรมกำร 
  4. นำงสุภำภรณ์  ถำวร  ครูโรงเรียนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์ กรรมกำร 
  5. น.ส.บุญร่วม  ทุมจีน  ครูโรงเรียนบ้ำนสระบัว      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-3 
  1. นำยโกวิท  สิทธิศักดิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดู่  ประธำนกรรมกำร 
  2. น.ส.อัจฉรำ ประมูลจักโก  ครูโรงเรียนบ้ำนจำนเหนือ  กรรมกำร 
  3. นำงเสำวลักษณ์  สลักศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ใหญ่  กรรมกำร 
  4. น.ส.นิลนัดดำ  อุดมโภชน์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคูโคกเพ็ก กรรมกำร 
  5. นำงสุปรียำ  แสงสุมำศ  ครูโรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  กรรมกำรและเลขำนกุำร 
 2.3 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 
  1. นำยกริชภูมิ  โคตรเนตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนโพนเงิน ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอริษำ  วินทะไชย  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอีเข็ม  กรรมกำร 
  3. นำงอ่อนตำ  สีธรรม    ครูโรงเรียนบ้ำนปลำค้ำว  กรรมกำร 
  4. น.ส.พิทยำรัตน์  ศุภำพิพรรธน์ ครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยคำร  กรรมกำร 
  5. น.ส.อัษฎำพร  สำยเชื้อ  ครูโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.4 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 
  1. นำยวีระพัฒน์  วงษ์ชำดี     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนเขวำโคกสวำยโดด ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอุรำรักษ์ สุวรรณพันธ์  ครูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำยพรทวี จองลีพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดอนชำด  กรรมกำร 
  4. น.ส.ชัชฎำภรณ์  นุวรรณ์โน  ครูโรงเรียนสำมขำพิทยำคม  กรรมกำร 
  5. น.ส.คณัฐชนน  จันทร์ฟ้ำเลื่อม  ครูโรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.5 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 
  1. นำยสุพงษ์  เวโน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส้มโฮง ประธำนกรรมกำร 
  2. น.ส.กนกวรรณ  ธนะโคตร   ครูโรงเรียนบ้ำนสระบัว  กรรมกำร 
  3. น.ส.ธนวัน  ทองนวล  ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำง  กรรมกำร 
  4. น.ส.ปิ่นทิพย์  มูลศรีนวล  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง  กรรมกำร 
  5. น.ส.นัตธิยำ  วิจำรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนแคน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.6 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-3 
  1. นำงพิสมัย  กิตติวัฒนพล  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงปรียำมล  นนทะโชติ  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดง  กรรมกำร 
  3. น.ส.รำตรี  พันธุชำ    ครูโรงเรียนบ้ำนโพนทัน  กรรมกำร 
  4. น.ส.จิตรจ ำนงค์   สังเฉวก  ครูโรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ  กรรมกำร 
  5. นำยกฤษดำ  ห่วงเนำวกุล  ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



 
 2.7 กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ป.4-6 
  1. นำยสัมพันธ์  ภูหินกอง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้ำนหญ้ำ ประธำนกรรมกำร 
  2. น.ส.สวำสดิ์  ลำพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนคูเมือง  กรรมกำร 
  3. นำงวรรณริษำ  วงศ์นำค  ครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย  กรรมกำร 
  4. นำยวิทยำธรณ์  ดุสอน  ครูโรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ  กรรมกำร 
  5. น.ส.นฤมล  อำษำธง  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองตำด      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.8 กำรแข่งขันกำรแสดงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-3  
  1. นำยวรศักดิ์  ไหมพรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง ประธำนกรรมกำร 
   2. น.ส.อรนุช  แสนวิชำ  ครูโรงเรียนท่ำโพธ์ิท่ำไฮหนองแวงประชำสรรค์ กรรมกำร 
  3. น.ส.ปทิตตำ  รำษฎร์ศิริ  ครูโรงเรียนสีสวำดเล็บขำว  กรรมกำร 
  4. นำงนิตยำ  มำหินกอง  ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
  5. นำงณฐมน  เชิงหอม  ครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.9 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ป.1-6 
  1. นำยสมเกียรติ  อ ำมะเหียะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสุภำพ  อุไชย   ครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหลำ่งำมวิทยำคม   กรรมกำร 
  3. นำยบุญเที่ยง  ทองมำน  ครูโรงเรียนบ้ำนฮ่องสังข์  กรรมกำร 
  4. นำยเทิดศักดิ์  พำโคกทม  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทม  กรรมกำร 
  5. นำงสุภำภรณ์  นันทวงษ ์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนผ ำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.10 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์  ม.1-3 
  1. นำยประภำส  กุดหอม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนนำชมดอนกลำงวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยณรงค์  เม็ดฝ้ำย  ครูโรงเรียนบ้ำนนกเหำะ  กรรมกำร 
  3. นำงดำรณี  พวงจันทร์  ครูโรงเรียนเมืองโพนทรำย  กรรมกำร 
  4. นำงวรัญญำภรณ์  ชนะดี  ครูโรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กรรมกำร 
  5. นำยฉกำจ  ตรีวงษ์  ครูโรงเรียนร่องค ำหงษ์ทองวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ดังนี้ 
 1. ศึกษำหลักเกณฑ์/วิธีกำรตัดสิน จัดท ำแบบกรอกคะแนน เอกสำรประกอบอื่นที่จ ำเป็นเหมำะสม และ
วัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ 
พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ  2560 
 2.  ก ำหนดขั้นตอน และด ำเนินกำรแข่งขันประกวด ให้เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติกรรมและโปร่งใส                
พร้อมรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ทรำบหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำร 
อย่ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้ 
 3.  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกกิจกรรม/ทุกรำยกำรตำมค ำสั่งนี้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเกิดควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดี
ต่อทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด  หำกพบปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบโดยทันที 
    

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  29  เดือนกันยำยน   พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 

(นำยสกล  คำมบุศย์) 
                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำร้อยเอ็ด  เขต 2 


