
  
 รายละเอียดแนบทา้ยค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 

ท่ี ๑๔๙/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๒ 
   เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างาน  ด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่  ๖๙              
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒ และโรงเรียนไตรมิตร 
วันที่    ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒   

___________________________ 
  

ที่ปรึกษา 
 ๑. นายธงชัย  เกตุทองมงคล รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ  เขต ๒ 
 ๒. นางวรรณภา  บุตรวงศ์  รอง ผอ. สพป. ศรีสะเกษ  เขต ๒ 
 ๓. นางนพรัตน์  ใจสว่าง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๒ 
 ๔. นางสาวล าใย  สายโงน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๒ 
 ๕. ว่าท่ีร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ         สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๒ 
 ๖. นายชมภู   ระย้าทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
 ๗. นายเสน่ห์   ชนะงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 
 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายชมภู   ระย้าทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง  ประธานกรรมการ 
๒. นายเสน่ห์   ชนะงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) รองประธานกรรมการ 
๓. นางพิณยา  ทองขอน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง   กรรมการ 
๔. นายทิวา  ทรายทวีป  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)   กรรมการ 
๕. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน  าขุ่น  กรรมการ 
๖. นายสุเพียบ  ทองน า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎรน์ุกูล)  กรรมการ 
๗. นายดวงตา  บุญชาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ 
๘. นายวิจารย์   อาจสาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)  กรรมการ 
๙. นายวิชัย  พุทธวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุ   กรรมการ 
๑๐. นายส าราญ   ธรรมบุตร ครู  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศร ฯ   กรรมการ 
๑๑. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ  ครู  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  กรรมการ 
๑๒. นางบุศรา  เตรียมสติ  ครู  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)   กรรมการ 
๑๓. นางยุภาพร  งามเจริญ ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมคุณ ครู  โรงเรียนบ้านห่องวารี ฯ   กรรมการ 
๑๕. นางธาริณี  ประทุมข า  ครู  โรงเรียนบ้านหนองหงอก   กรรมการ 
๑๖. นางวัชรีภรณ์    กิจเกียรติ์ ครู  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง   กรรมการ 
๑๗. นางสาวปนัดดา   พวงอก ครู  โรงเรียนบ้านนาโนน    กรรมการ 
๑๘. นางสาวทองใส  ยอดนิล ครู  โรงเรียนบ้านนาโนน    กรรมการ 
๑๙. นายกิตติกร  สอนค าแสน ครู  โรงเรียนบ้านเสียว    กรรมการ 
๒๐. นางวีระยา  ปุณะปรุง  ครู  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่   กรรมการ 



๒๑. นางอ านวย  อาจสาลี  ครู  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กรรมการ 
๒๒. นางอรวรรณ  จันทะแจ่ม ครู  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง   กรรมการ 
๒๓. นางประภาศรี   ผมพันธ์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองห้าง  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสุรางคนา  รอดสุขโข ครู  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. วางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้บรรลุตาม 

จุดประสงค์และเกิดความส าเร็จ 
๒. เป็นคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปี  ๒๕๖๒ 
 

๒.  คณะกรรมการกองเลขากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นายส าราญ  ธรรมบุตร ครู  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศร ฯ    ประธานกรรมการ 
๒. นางบุศรา  เตรียมสติ  ครู  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)    กรรมการ 
๓. นายพีรชัย   วงษ์เลิศ  ครู  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  กรรมการ 
๔. นางสาวสตรีรัตน์    พรหมคุณ  ครู  โรงเรียนบ้านห่องวารี ฯ               กรรมการ 
๕. นางยุภาพร  งามเจริญ ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู   กรรมการ 
๖. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์ ครู  โรงเรียนบ้านกะเดาอุ่มแสง   กรรมการ 
๗. นางชัญญา   พรมมะลิ ครู  โรงเรียนบ้านมะฟัก                 กรรมการ 
๘. นางพนัชกร  รักษาพันธ ์ ครู  โรงเรียนบ้านโทะ    กรรมการ 
๙. นายวิสันต์  เข็มแก้ว  ครู  โรงเรียนบ้านหนองหัวหม ู   กรรมการ 
๑๐. นายณภัทร  พิมพ์ทอง ครู  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกุล)  กรรมการ 
๑๑. นางส่องศรี  ชูลิขิต  ครู  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน   กรรมการ 
๑๒. นางนิภารัตน์  ชะบา  ครู  โรงเรียนบ้านกอย    กรรมการ 
๑๓. นางอ านวย อาจสาลี  ครู  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กรรมการ 
๑๔. นางสาวอุทัยทิพย์  นามวิชา   ครู  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)   กรรมการ 
๑๕. นางสาวกนกทิพย์  บุญราช ครู  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
๑๖. นางสาวอรทัย   ค านัล เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ 
๑๗. นางสาววิลัยพร  จารุการณ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ  กรรมการ 
๑๘. นายปรีชาวุฒิ  รัตรีพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านหนองห้าง  กรรมการ 
๑๙. นายณัฐพงศ์  ระดมงาม เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ 
๒๐.  นางประภาศรี  ผมพันธ์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองห้าง                 กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสุรางคนา  รอดสุขโข ครู  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
๒. จัดท าบัญชีลงเวลาของคณะกรรมการ 
๓. รับรายงานผลการประกวดแข่งขัน 
๔. ประกาศผลการประกวดแข่งขัน 
๕. สรุปและรายงานผลการประกวดแข่งขัน 



๓.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๓.๑  การประกวดแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ชั้น ป. ๔ – ๖ 

๑. นางบุศรา  เตรียมสติ    ครู  โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)  ประธานกรรมการ   
๒. นางศิรินภา  อุทุม   ครู  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน    กรรมการ  
๓. นางนิภารัตน์  ชะบา  ครู  โรงเรียนบ้านกอย    กรรมการ 
๔. นางวรรณภา   พรหมคุณ  ครู  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
๕. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์   ครู  โรงเรียนบ้านจาน   กรรมการ 
๖. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ  ครู  โรงเรียนบ้านดงแดง   กรรมการ 
๗. นางนิภาดา  มุกดาดี  ครู  โรงเรียนบ้านเกิ ง(อส.พป.37)  กรรมการ 
๘. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง  ครู  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  กรรมการ 
๙. นางหนูพิน  ธรรมนิยม  ครู  โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาครินทร์ ครู  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุกัญญา กตะศิลา  ครู  โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัญชุลี   หลอดค า  ครู  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒  กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ชั้น ป. ๔ – ๖ 
๑. นายวิชัย  พุทธวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุ  ประธานกรรมการ 
๒. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์  ครู  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง   กรรมการ   
๓. นางสาวชนกนันท์  บุตรพรม ครู  โรงเรียนบ้านอ้อมน้อย  กรรมการ 
๔. นางธาริณี  ประทุมข า  ครู  โรงเรียนบ้านหนองหงอก  กรรมการ 
๕. นางสมศรี   แก้วพรม  ครู  โรงเรียนบ้านเสียว   กรรมการ 
๖. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม  ครู  โรงเรียนบ้านจิก   กรรมการ 
๗. นางสาวรัชดาภรณ์  บัวพันธ์ ครู  โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด  กรรมการ 
๘. นางสาวอารยา  ยางงาม  ครู  โรงเรียนบ้านยาง   กรรมการ  
๙. นางอุษาวลี  แก่นจักร  ครู  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพลอยไพลิน พรถนอม ครู  โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพรชนก  ทองสาย  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์) กรรมการและเลขาฯ 

 ๓.๓  คณะกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์  ชั้น ป. ๔ – ๖  
๑. นางสาคร  ลาลี     ครู  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม   ประธานกรรมการ  
๒. นายปรีชา  แจ้งสว่าง  ครู  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)  กรรมการ 
๓. นางเสนาะดี   ศรีมูล  ครู  โรงเรียนบ้านเปือยขาม  กรรมการ 
๔. นางสาวศศิมาพรรณ  บุญจวง ครู  โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง กรรมการ 
๕. นางมันทนา  จันทะสิทธิ์  ครู  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล      กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔  กิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ชั้น ป. ๔ – ๖ 
๑. นางรัชนีกร  คงคูณ  ครู  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง  ประธานกรรมการ   
๒. นายนวน  โสดถานา  ครู  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้         กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
๓. นางวราภา  พิลัย     ครู  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  กรรมการ 
๔. นางสาวเพียงดาว  ชินวงษ์  ครู  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย  กรรมการ 
๕. นางสุธารัตน์  จันทร  ครู  โรงเรียนบ้านม่วง   กรรมการ 
๖. นางอาทิตยา  พรหมศรี     ครู  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)      กรรมการและเลขานุการ 



 ๓.๕  กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ชั้น ป. ๔ – ๖ 
๑. นายสุเพียบ  ทองน า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎรน์ุกูล) ประธานกรรมการ 
๒. นางชัญญา   พรมมะลิ  ครู  โรงเรียนบ้านมะฟัก   กรรมการ 
๓. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์ ครู  โรงเรียนบ้านกุงขาม   กรรมการ 
๔. นางสาทอน  สังข์ขาว  ครู  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  กรรมการ  
๕. นางสาวกัลยาณี  บุญประภาศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเชือก  กรรมการ 
๖. นางประยูร   ล ายงหอม  ครู  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๖  กิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑. นางอ านวย  อาจสาลี  ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวสุรารัตน์  จันทร  ครู โรงเรียนบ้านม่วง      กรรมการ  
๓.  นายไชยยนต์   สีหาอาจ  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง  กรรมการ  
๔. นางชลชนก   หินพราย  ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด   กรรมการ 
๕. นายเสกสรร  สุขตัง  ครู โรงเรียนบ้านผือ   กรรมการ 
๖. นายวรพจน์  ลาเต  ครู โรงเรียนบ้านหนองหงอก  กรรมการ 
๗. นางวีระยา  ปุณะปรุง  ครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ ่  กรรมการ 
๘. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหม ู  กรรมการ 
๙. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ    
๑๐. นางลัดดาวัลย์   วันทา  ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๗  กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภททดลอง    ชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑. นางสาวทองใส   ยอดนิล  ครู  โรงเรียนบ้านนาโนน       ประธานกรรมการ  
๒. นางรุ่งรัก   จันทรกีรติกุล   ครู  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  กรรมการ  
๓. นางสาวพลอยไพลิน  พรถนอม ครู  โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา  กรรมการ  
๔. นางอมรรัตน์  ปะนาโท  ครู  โรงเรียนบ้านแข้   กรรมการ 
๕. นางสุรางคนา  รอดสุขโข  ครู  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ  
๖. นางจิราพร  พรหมทา    ครู  โรงเรียนบ้านโซงเลง      กรรมการ  
๗. นายปิยะพงษ์  แก่นจักร  ครูโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง   กรรมการ 
๘. นางสาววิมาลา  พิมพ์แก้ว  ครู  โรงเรียนบ้านอีสร้อย  กรรมการและเลขานุการ  

 ๓.๘  คณะกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์  ชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑. นางวิไลพร  ทีน  าค า     ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)ประธานกรรมการ   
๒. นางเพ็ญธิดา  อินนอก      ครู  โรงเรียนบ้านหนองแคน  กรรมการ 
๓. นายกิตติกร   สอนค าเสน  ครู  โรงเรียนบ้านเสียว   กรรมการ 
๔. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ  ครู  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว  กรรมการ 
๕. นางลีนมน   วันศรี  ครู  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้   กรรมการ 
๖. นางจุฑามาศ  โพธิจักร  ครู  โรงเรียนบ้านผึ ง (รัฐราษฎร์บ ารุง)  กรรมการและเลขานุการ   

 ๓.๙  กิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑.  นางสาวนรินทร์   นับนิจย์ ครู  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวอภิสรา  สาสังข์  ครู  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กรรมการ 
๓. นางราตรี   สุพิมพ์  ครู  โรงเรียนบ้านเสียว   กรรมการ 
๔. นางสุพิชฌาย์  เชื อทอง  ครู  โรงเรียนบ้านโทะ   กรรมการ 



๕. นางวาสนา   พิมพ์พะธรรม ครู  โรงเรียนบ้านตาโกน          กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๐  กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ชั้น ม. ๑ – ๓ 

๑. นางสาทอน  สังข์ขาว   ครู  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง  ประธานกรรมการ 
๒. นายสัมพันธ์   แก้วพรม  ครูโรงเรียนบ้านเสียว   กรรมการ 
๓. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์  ครู  โรงเรียนบ้านยาง   กรรมการ  
๔. นางนุชรัตน์  อาจสาลี   ครู  โรงเรียนบ้านกงพาน     กรรมการ 
๕. นางสาวสุพัตรา   วิเชียร  ครู  โรงเรียนบ้านอีสร้อย                    กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๑   กิจกรรมการประกวดและแข่งขันเคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.๑ – ๓   
๑. นายทิวา   ทรายทวีป  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)  ประธานกรรมการ 
๒. นายรินทอง   ศรีมูล       ครู  โรงเรียนบ้านเปือยขาม   กรรมการ 
๓. นายสามารถ  สุริเทศ  ครู  โรงเรียนบ้านพงสิม    กรรมการ 
๔. นายสมยศ  สมนึก   ครู  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์   กรรมการ 
๕. นายวาท   ทรงอาจ  ครู  โรงเรียนบ้านอ้อมน้อย   กรรมการ 
๖. นายสมเกียรติ  ทองใจ  ครู  โรงเรียนบ้านเปือยขาม   กรรมการ 
๗. นายพิชิต  ชูลิขิต       ครู  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
๘. นายไชยยนต์  สีหาอาจ  ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง   กรรมการ 
๙. นางสาวอุไรรัตน์  ศิลาภัย  ครู  โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม   กรรมการ 
๑๐. นายวิสันต์  เข็มแก้ว  ครู  โรงเรียนบ้านหนองหัวหม ู   กรรมการ 
๑๑. นางสาววารินี   โตยะบุตร  ครู  โรงเรียนบ้านโจดม่วง    กรรมการ 
๑๒. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ  ครู  โรงเรียนบ้านยางเอือด   กรรมการ 
๑๓. นายประสาท  จันทนา  ครู  โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)    กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๒  กิจกรรมการประกวดและแข่งขันเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔ - ๖ 
๑. นายดวงตา  บุญชาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ประธานกรรมการ  
๒. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล  ครู  โรงเรียนเมืองคง ( คงคาวิทยา )       กรรมการ 
๓. นางยุพา  สินศิริ     ครู  โรงเรียนบ้านบุยาว   กรรมการ 
๔. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง  ครู  โรงเรียนบ้านหาด   กรรมการ 
๕. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง    ครู  โรงเรียนบ้านส าโรงน้อยหนองบัว กรรมการ 
๖. นายบัญชา   พรหมทา  ครู  โรงเรียนบ้านหนองห้าง  กรรมการ 
๗. นายธวัชชัย  หล้าธรรม    ครู  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า   กรรมการ 
๘. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด ครู โรงเรียนเคียวน า   กรรมการ 
๙. นายนพดล  สอนโกษา  ครู  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง   กรรมการ 
๑๐. นายวีระยุทธ  จิตจง  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ 
๑๑. นางสาวอมิตา   สุปัตติ  ครู  โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม  กรรมการ 
๑๒. นายพิชัย  ชูเส้นผม  ครู  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) กรรมการ 
๑๓. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์  ครู  โรงเรียนบ้านค้อก าแพง          กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๓   กิจกรรมการประกวดและแข่งขันเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ  ป.๔ - ๖   
๑. นายวิจารย์   อาจสาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)  ประธานกรรมการ 
๒. นายท านอง  วงศ์จอม  ครู  โรงเรียนบ้านเสียว    กรรมการ 
๓. นางรัตนา  ทรายทวีป  ครู  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)    กรรมการ 



๔. นายวิทยากร   บุญศักดิ์  ครู  โรงเรียนอุทุมพรวิทยา   กรรมการ 
๕. นายกฤษณา  เพิ่มพูน  ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านครั่ง   กรรมการ 
๖. นายณัฐภูมิ  บัวส่อง  ครู  โรงเรียนบ้านม่วง    กรรมการ 
๗. นายเทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์ ครู  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์    กรรมการ 
๘. นายบุญจันทร์  เพ็งสันต์  ครู  โรงเรียนบ้านบากเรือ    กรรมการ 
๙. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ  ครู  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  กรรมการ 
๑๐. นางทวีวงศ์   ทาริยะอินทร์ ครู  โรงเรียนบ้านเขวา    กรรมการ 
๑๑. ว่าท่ี รต.จักรกฤษชัย  จารย์คูณ ครู  โรงเรียนสระก าแพงวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๔  กิจกรรมการประกวดและแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง  ประเภทบินนานสามมิติ (๓D) ม. ๑ – ๓   
          ( ขยายโอกาส ) 

๑. นายสุวิจักขณ์    กระแสโสม ครู  โรงเรียนบ้านพงพรต   ประธานกรรมการ 
๒. นางพนัชกร   รักษาพันธ ์  ครู  โรงเรียนบ้านโทะ   กรรมการ 
๓. นายธีรวัตร  แก้วอุดม  ครู  โรงเรียนบ้านบุยาว   กรรมการ 
๔. นายมนูญ  หล้าธรรม  ครู  โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา  กรรมการ 
๕. นายดนัย  พันธ์ขาว  ครู  โรงเรียนบ้านอีหนา   กรรมการ 
๖. นางสาวณิชาพร  เรืองนาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๕  กิจกรรมการแข่งขนัเคร่ืองบินพลังยาง  ประเภทบินนานปลอ่ยอิสระ 
  ม. ๑ – ๓  ( ขยายโอกาส ) 

๑. นายสนทยา  เดิมท ารัมย์  ครู  โรงเรียนบ้านโซงเลง                 ประธานกรรมการ 
๒. นายปัญญา  มากมูล  ครู  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง   กรรมการ 
๓. นายณภัทร  พิมพ์ทอง  ครู  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกุล)       กรรมการ 
๔. นายศักดิ์สิทธิ์   จันทเขต  ครู  โรงเรียนบ้านบุยาว    กรรมการ 
๕. นายสัมฤทธิ์  สมใจ  ครู  โรงเรียนอุทุมพรวิทยา   กรรมการ 
๖. นายณัฐพงศ์  ระดมงาม  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กรรมการ 
๗. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ  ครู  โรงเรียนบ้านโนนสูง                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ตัดสินการประกวดกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  พร้อมทั งรายงานผลต่อ
การประกวดต่อคณะกรรมการกองเลขากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้ได้ตัวแทนกิจกรรมไปแข่งขัน
ระดับภูมิภาคต่อไป 
 
หมายเหตุ ๑.  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั งทุกกิจกรรมเข้าประชุมเพื่อเตรียมด าเนินการ                        
       ในวันท่ี  ๒๐  กันยายน 2562 เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ท่ีห้องประชุมประจิม 
  2. ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั งทุกกิจกรรมปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2562  
   - กิจกรรมท่ี 3.1 - 3.10 แข่งขันที่ สพป.ศก.2 
   - กิจกรรมท่ี 3.11 – 3.1 แข่งขันที่ โรงเรียนไตรมิตร 
           3.  หากมีปัญหาในการด าเนินการ  ติดต่อประสานงานท่ีกองเลขานุการ 
      หมายเลขโทรศัพท์    ๐๘๐ – ๗๒๒๓๕๐๗ / ๐๖๒ – ๑๙๖๕๒๐๔ 


