
                                                            
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

                                                               ที่   410 /2557 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
  -------------------------------- 

 ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมพฒันา
ผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 64   ปการศึกษา 2557 ระหวาง
วันที่  14 – 15  ตุลาคม  2557  โดยกําหนดจัดกจิกรรมการแขงขัน  6 จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน โรงเรียนขอนแกน
วิทยายน โรงเรียนขามแกนนคร  โรงเรียนกลัยาณวัตร โรงเรยีนแกนนครวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยาง                 
มีประสิทธิภาพ จงึแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ดังตอไปนี ้

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน       ประกอบดวย 
1.  นายวิชัย         ศรีสัตยรสนา ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน               ประธานกรรมการ 
2.  นายอดุลยเดช  ฐานะ       รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน        รองประธานกรรมการ 
3.  นางจารุณี      มุขพรหม รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน               กรรมการ 
4.  นางพรทิพย    รัตนถา รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                       กรรมการ 
5.  นายสัญญา พันธไชย รองผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ 
6.  นายประมวล กานตรังสรรค     ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ 
7.  นายเปยมศักดิ ์ เหลาอัน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ 
8.  นายบัญชา วิพัฒวิบูลกจิ  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ 
9.  นางนงนุช นุแปงถา ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ
10. นางจินตนา คงอานนท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. 25   กรรมการ 
11. นายประเทศ วิเศษสา                  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      กรรมการและเลขานุการ 
12. นายประทิน โพธิ์ปรสิุทธิ์          เลขานุการศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

มีหนาที่  1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
  2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
  3. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย                 

4.  วินิจฉัย ตัดสิน ช้ีขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 
5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
9.  สรุปรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม  สงคณะกรรมการเลขานุการภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 

2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขันและตัดสิน      ประกอบดวย 

2.1  การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร 
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              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   1. นางรัมภา   พิมพุต   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
 2. นายพงษพันธ  ศรีมันตะ  ครูโรงเรียนคําแคนวิทยาคม               กรรมการ 
                3. นางกาญจนา          ปนใจยศ                  ครูโรงเรียนบานแฮดศึกษา   กรรมการ 
 4. นายสุทธี               พวงมาลัย                  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวกฤติมา       กึกกอง     ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา   กรรมการ
 6. นางสุนันทา            ศิริตืน้ลี                 ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา    กรรมการ 

                    7. นางสาวจิรานนท      หงษดี                      ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร   กรรมการ 
 8. นายรัฐศักดิ ์ แกวหานาม  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
 9. นางอังคณา           ปะตังเวสัง     ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

         1. นางกัญญา  บุญรอด   ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร             ประธานกรรมการ 
2. นางพรพริุณ      แจงใจ      ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวธิดารัตน      ชางจตุรสั  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
4. นางศิริลักษณ         แสงกระจาย  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
5. นางพิสมัย  พรหมเมอืงคุณ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
6. นางจิรภัทร  ทองชุม   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
7. นางนิกัญชลา          ลนเหลือ  ครูโงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
8. นายบุญเกิด  ศิริวรรณ  ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
9. นางสาวพิรุณรัตน    ขาวชัยมหา  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 กรรมการ
10. นางสาวศศิวิมล       จันทรังษ ี  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการ     

2.2  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                        

1. นายภูพัน  รัตนจักร  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
2. นายอุเทน  นันสมบัต ิ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร    กรรมการ 
3. นางลักษม ี  รักษาเคน  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม            กรรมการ 
4. นายปริพัฒน  ไสยสาล ี  ครูโรงเรียนหนองสองหองวิทยา   กรรมการ 
5. นางวัลยา  โคตรนรินทร  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายอธิวัต  วโรพัฒน  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
7. นายสงกรานต สาระมณ ี  ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม   กรรมการ 
8. นางสาวพิมสริ ิ แกวศรีหา  ครูโรงเรียนบานไผพทิยาคม   กรรมการ 
9. นางอุมาพร  พิมพภักด ี  ครูโรงเรียนบานไผ    กรรมการ 
10.นายวรภัทร  พิมพดีด   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการ 
11.นางสาวเอมอร สิทธิสงวนพันธ  ครูโรงเรยีนบานไผ    กรรมการ 
12.นางวิลาวัลย  รัชโพธิ ์   ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา    กรรมการ 
13.นางปราณี   ถิ่นเวียงทอง  ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
14.นางสาวจริาภรณ   เตชะนอก  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1. นายสุนทร  สมบัติธรีะ  ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร   ประธานกรรมการ 
  2. นายอภิสิทธิ ์  โคตรนรินทร  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
  3. นางฐานัส  โภคานิตย  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2   กรรมการ 
  4. นางสาววิลาวัลย คํามูล   ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
  5. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  6. นางสาวสุทธาภรณ ตนสีนนท  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  7. นายบุญมา  คําชนะชัย  ครูโรงเรียนนครขอนแกน   กรรมการ 
  8. นางวรรณา  ตางจงราช  ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   กรรมการ 
  9. นายสถาพร  ไชยศร ี   ครูโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2   กรรมการ 
  10.นายสมศักดิ ์  อวนสําล ี  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
  11.นางสุดาพร  พาระพฒัน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.3  การแขงขนัสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP 

 ระดับมัธยมศกึษาตอนตน                        

1. นายเรืองฤทธ์ิ  คําพิลา   ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา   ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญสง  สีแนน           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการขอนแกน กรรมการ 
  3. นางวิไลวรรณ โพธิจารย  ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
  4. นายกมัปนาท  ศรีอุทธา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการ 
  5. นายพรพิชิต  ทิทา   ครูโรงเรียนอุบลรัตนวิทยาคม   กรรมการ 
  6. นางสาวพิระธร เขื่อนไธสาร  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา   กรรมการ 
   7. นางลออ  ใหลสุข   ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
  8. นางชนกนาถ  อาจยะศร ี  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. นายบพิธ  แสงสวาง  ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2. นายพิชิต  ทองลน   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการ 
 3. นายนิตยา  อุดมผล   ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 
 4. นางอุทัยรัตน  เอี่ยมศร ี  ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม   กรรมการ 
 5. นายนาคิน  สัจจะเขตต  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
 6. นายเจรญิ  ราคาแกว  ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา   กรรมการ 
 7. นายชาญชัย   หาญสีนาค  ครูโรงเรียนภูผามาน    กรรมการ 
 8. นางชลกร            เสริฐสม   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
   9. นางนิสานันท  ชามะรัตน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 

   2.4  การแขงขันคิดเลขเร็ว 

      ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 1. นางบรรทง  อาศนะ   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
 2. นางรดาวัลย  นอยเสนา  ครูโรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม   กรรมการ 
 3. นายศุภชัย  ศรีมันตะ  ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
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 4. นางอัศวีนา  มวงภูเขียว  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
 5. นางสุภัทรา  โพธิ์หลา  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
 6. นายชูชาติ  วงษกลาง  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการ 
 7. นายธนะสิทธิ ์ วงศศรีธาต ุ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
 8. นางเณศรา  ยานะสาร  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 

    9. นายเทวา  รุทเทวิน  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   กรรมการ  
10.นายอภิสิทธิ ์  บึงไสย           ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. นางกุลภัสสร  มะเสนา   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
 2. นายกิตติศักดิ ์ ลีเลิศ   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
 3. นางนันทิยา  หลาจันดา  ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   กรรมการ 
 4. นางมยุรา  ศรีพานันท  ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ 
 5. นางสาวนัฏชริดา รังกุพันธ  ครูโรงเรียนบัวใหญพิทยาคม   กรรมการ 
 6. นายณรงค  สมบรูณ   ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม   กรรมการ 

7. นางวัลลยา  โคตรนรินทร  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   กรรมการ 
8. นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2   กรรมการ 
9. น.ส.อรรถวรรณ สําเภาทอง  ครูโรงเรียนขามแกนนคร    กรรมการ
10.นายกลาณรงค มวงภูเขียว ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  กรรมการและเลขานุการ 

 2.5  คณิตศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1. น.ส.นงคนุช  ทองภูบาล  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
3. นางมณีรัตน  พันธุตา   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ 
4. น.ส.สกาว  สีนาง   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน                     กรรมการ 
5. นายมนูญศักด์ิ รัชโพธิ ์   ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา    กรรมการ 
6. น.ส.รัตนา  ศิริมา   ครูโรงเรียนชนบทศึกษา    กรรมการ 
7. นางสาวนงคนุช ทองภบูาล  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน     กรรมการ 
8. นางปยนารถ สุริยหาร  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่   
1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 

  2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
  3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
  5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 
         /3. คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
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3.  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 

1. นายประเทศ  วิเศษสา   ผช.ผอ.โรงเรียนขอนแกนวิทยายน        ประธานกรรมการ 
2. นางเยาวกลุ  จุฬานนท           ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน            กรรมการ 
3. นางสุทธาภรณ พราววิเชียร  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
4. นางสาวธิดารัตน ชางจัตุรสั  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
5. นายอภิสิทธิ ์  บึงไสย   ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร  กรรมการ 
6. นางสุดาพร  พาระพฒัน  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  1.   รับ Username/Pasword  สําหรับการลงทะเบียนนกัเรียนเขาแขงขัน/ครผููฝกสอนกับคณะกรรมการ 
     ฝายเลขานุการ 
2.   ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  

  3.   จัดพิมพขอมลูรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
        บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทั้งมอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 
          4.  รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทึกผลคะแนนสูระบบทันทีหลังการแขงขันเสร็จสิน้
        โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่  15 ตุลาคม  2557 
  5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการเลขานุการ 

             ทราบภายในวันที่ 16  ตุลาคม  2557 
  6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
           7.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหนักเรียน ครผููฝกสอน พรอมทั้งจัดสงมอบเกียรติบัตร 
           8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

   4.  คณะกรรมการฝายปฏิคม 

  1. นางแสงจันทร พิชญานุรัตน   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
  2. นางชวนพิศ  เถาวทิพย  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  3. นางณัฏทกร  ศรีทําบุญ  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  4. นางมยุร ี  ปรุงวิทยา  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  5. นางปยนารถ  สุริยหาร  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  6. นางมณีรัตน  พันธุตา   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  7. นางสาวจุรรีัตน  นันทัยทวีกุล  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  8.นางสาวนงคนุช ทองภูบาล  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที่  1.  จัดบุคลากรใหการตอนรบัผูรวมงาน  และจัดเตรียมเครื่องดื่มรบัรอบแขกผูมารวมงาน 
   2.  จัดหาน้ําด่ืมสําหรบันักเรียน 
            3.  จัดเตรียมอาหารวาง  อาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการตัดสิน 
  4.  ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน 
 
5. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  1. นางจรรยสมร เกษสิมมา  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน  ประธานกรรมการ 
  2. นางจุฬาภรณ  ภูสดสูง   ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการ 
  3. นางกุลวดี  บงแกว      ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาที่  1. วางแผน  กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ 
   2.  ประชาสัมพันธการแขงขัน  ทุกกิจกรรม ตลอดงาน  

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏบิัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
              สั่ง   ณ    วันที่   26  กันยายน   พ.ศ.  2557 

         

                                                                         
                                                                         (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 


