
 

 

                                                          
คําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ที่   411  /2557 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดขอนแกน   ปการศึกษา 2557 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
………………………………… 

 
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวมกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมพฒันา

ผูเรียน กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 64   ปการศึกษา 2557 
ระหวางวันที ่ 14 – 15  ตุลาคม  2557  โดยกําหนดจัดกิจกรรมการแขงขัน  6 จุด ไดแก โรงเรียนนครขอนแกน                     
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนขามแกนนคร  โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรนิทร 
ขอนแกน นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณทุกกิจกรรม และบรรลผุลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยาง                 
มีประสิทธิภาพ จงึแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังตอไปนี ้

1.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(1)  คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 

 1.  นางสาวิตรี  ซาตา รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย       ประธานกรรมการ 
 2.  นายไอรดีน  แสนขวา รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   รองประธานกรรมการ 
 3  นายวรวุธ ดาวงษา รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการ 
 4.  นายกฤษฎาพันธ พงษบรบิูรณ  รองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย         กรรมการ 
 5.  นางรําเพย ภาณุสิทธิกร ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ 
 6.  นายภาณุพงศ   แสงดี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.25        กรรมการ 
 7.  นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน เลขาศูนยฯวิทยาศาสตร                     กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นายอนุสิษฐ เกื้อกลู ผูชวยเลขาศูนยฯวิทยาศาสตร              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1.  อํานวยการใหการสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานใหเปนไปไดดวยความเรียบรอย 
          2.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามทีเ่ห็นสมควร 
          3.  จัดเตรียมสถานที ่อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย               
          4.  วินิจฉัย ตัดสิน ชี้ขาดกรณีมีปญหาการดําเนินงาน 

5.  รับรายงานผลการแขงขันจากคณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสิน แตละกจิกรรม 
6.  ประกาศผลการแขงขัน ณ จุดแขงขัน 
7.  มอบผลการแขงขันใหฝายขอมลูสารสนเทศบันทึกผลคะแนนผานระบบ 
8.  ประเมินผลการจัดกจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
9.  สรปุรายงานผลการแขงขันแตละกจิกรรม สงคณะกรรมการฝายเลขานุการภายในวันที ่16 ตุลาคม 2557 
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 (2)   คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขนัและตัดสนิ     ประกอบดวย 

2.1  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน 
 
 1. นางนนทพร  ภาระพงษ     ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     ประธานกรรมการ  

2. นางสุทิศา   อารามพงษ ครู โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
3. นางจารุพร     รุทเทวิน  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 

 4. นางสาวจุฑามาศ   นุชิต  ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน       กรรมการ 
 5. นางสุนทร ี   สรางสมวงษ ครูโรงเรียนขอนแกนวิทยายน       กรรมการ 

6. นายสถิตพงษ   ศรีจิสงัษา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ 
7. นางดวงพร    เอนนู              ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
8. นายทศพณ    ทองแยม          ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
9.นายชายธวัช  แสงวงษ  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
10.นางโสภิดา  หันชะนา ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
11.นางมณีรัตน    คําพรมม ี ครู โรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
12.นางสาวพรนภา ศิลาออน ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา     กรรมการ 
13.นางอุมาพร     คํานา  ครู โรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
14. นางยุคุนธร  นอยสุวรรณ      ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการและเลขานุการ 

 
2.2  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับ ม.ปลาย 

1.นายณรงค  ธนพงศเดชะ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     ประธานกรรมการ  
2. นางศิริพร   กาทอง  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน               กรรมการ 
3.  นางสาววราภรณ   หลาหาร  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน               กรรมการ 
4. นายอดุลย  เปรมโต  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย               กรรมการ                   
5. นางจิตติมา  ยุบล  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                กรรมการ                                                                                                     
6. นายสมด ี   ศรีบุญมานนท ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
7. นายสุธ ี   ศรศักดา   ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
8. นางสาววาสนา สอดศร ี  ครู  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
9.นายฉลอง  รักษาภักดี ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
10.นางอนงค    เฮ็งนริันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
11. นายสุนทร  กองเพชร ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
12. นางพรโสภิต  กองรัตน  ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
13.นายถนอมศักดิ ์  เพียเอีย  ครู โรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
14.นายสุวิทย  ดิษฐเนตร ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2     กรรมการและเลขานุการ 

2.3  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลอง ม.ตน 

1.นางชวนช่ืน    มลลิา    ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา                                  ประธานกรรมการ 
2.นางสุมาลี    ปญญาบุตร ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                           กรรมการ 
3.นางพูนศร ี  นิยมศาสตร ครู โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
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4. นางสาวรุงลาวัลย  จําลองโพธิ ์ ครู โรงเรียนภูเวียง     กรรมการ 
5. นายสันต ิ    พันธุชัย  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
6. นางสาววิรังรอง   ทองวิเศษ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
7. นางสาวตักษนันท   กลาหาญ ครู โรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
8. นางสาวณปภัช พิมพด ี  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                       กรรมการ  
9. นางวิไลวรรณ  มนูศิลป  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร     กรรมการ 
10.นางสาวแววธิดา เกตุดาว  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
11.นางพรพิศ     แกวบานเหลา ครู โรงเรียนนครขอนแกน     กรรมการ 
12. นางสาวรุจริัฐิฏิกร สุวรรณไตร ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ   
 

2.4  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภททดลอง ม.ปลาย 

1. นางสาวชูจิต  บุตรด ี  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนครราช   เทียนเพ็ชร         ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
3. นางสาวชวาลา  นอยหมากหญา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวสุจิตรา นามจําปา ครู โรงเรียนบานไผ                กรรมการ 
5. นายวิทยา  ภาชื่น  ครู โรงเรียนชุมแพพทิยาคม                                        กรรมการ 
9. นางปาริชาต    ปาลินทร ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
6. นางนภวรรณ  โชคสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา    กรรมการ 
7.นางวรารัตน  ชาปู  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
8. นายบัณฑิต  นวนภูมิวัน ครู โรงเรียนฝางวิทยายน     กรรมการ 

          9. นางเกษร  ตนโพธ์ิ  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร                            กรรมการ 
10. นางปรารถนา   โสสหีา  ครู โรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
11. นางนิภา  ถาเขียว  ครู โรงเรียนมญัจาศึกษา                       กรรมการ 
12.นายไกรเพชร  เจริญศิร ิ ครู โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
13. นางสาวกุลธิดา   ทีนอย  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน.                กรรมการและเลขานุการ   

2.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.ตน 

 1.นายสุลักษณ  มูลจันทร ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร    ประธานกรรมการ 
2. นางรัชฎา  รอดปน  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา     กรรมการ 
3. นายณัฏฐพัทร    แสงทอง  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
4.นายประจักษ  ภูมิวียงศรี ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ  
5.นายนิพนธ    สิงหสมาน ครู โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ 
6.นางสาวภัทรวดี   นามวงษ  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการ 
7.นางสาวเฉลิมขวัญ ภูม ิ  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                    กรรมการและเลขานุการ 

2.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.ปลาย 

1. นายดํารงค  ชาแทน  ครู โรงเรียนแกนนนครวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
3. นายเนอร ี  อันวิชา  ครู โรงเรียนฝางวิทยายน                       กรรมการ    
4. นายปรีดา    ตรีธวัช  ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา                                         กรรมการ 

 5.นางสาวสมนึก  สิมพงษ  ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    กรรมการ  
 6. นายยศวัฒน    พาผล  ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการ 
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7. นายวรวุฒิ     บอคํา  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
 

2.7 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ม.ตน 
1.นายชุมพร  อินทรจักรพงษ ครู โรงเรียนแกนนนครวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 
2. นายอนุพันธ  ราศร ี  ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร              กรรมการ 
3.นางปรมิศิร ิ  ศิริมั่งมลู  ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา             กรรมการ 
4.นางสาวสินีนาฏ   ภูมีศรี  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม             กรรมการ 
5.นางธัญณรัตน   ปรินทอง ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน             กรรมการ 
6.นางอัจฉรา    กีรติรงัสรรค ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
7.นางอัมพร     บุษราคัม    ครู โรงเรียนนครขอนแกน              กรรมการ 
8.นางสาวรุงทิวา   มูลสาระ  ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา                       กรรมการ 
9.นายณรงคฤทธิ ์ ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนภูผามาน                         กรรมการและเลขานุการ 

2.8 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ม.ปลาย 

1. นางพิกุลรัตน  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครู โรงเรียนขามแกนนคร            ประธานกรรมการ 
2.นางสายชล    ชาติไทย    ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการ 
3.นางละมุล    สายสุดตา   ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม             กรรมการ 
4.นางศุภลักษณ  อึ้งจะนลิ    ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร     กรรมการ 
5.นางสาวจริาภรณ   ลักขณานุกูล   ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการ 
6. นางสาวพนิดา   ขาวกุญชร     ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา    กรรมการ 

 7. นายปทมพันธุ   ปทมสีแกว   ครู โรงเรียนชนบทศึกษา     กรรมการ 
 8. นางบุษกร    สีดามล    ครู โรงเรียนบานไผ     กรรมการ 
 9.นางวันเพ็ญ    ปญญาสิงห   ครู โรงเรียนนครขอนแกน    กรรมการ 
 10. นางศิริรุง  ดนตรี    ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ 

2.9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.ตนและม.ปลาย 

1. นายทวี  ทินเต  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
2. นายจิระ     ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
3. นางษุภรัศมิ์     เพ็ญสุข  ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 

 4. นายพิพัฒน    ชัยครรชิต         ครู โรงเรียนบานไผ                                                 กรรมการ 
5. นางสาวอาริศรา  อรรคษร           ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                กรรมการ 
6. นายนิกร   สีกวนชา  ครู โรงเรียนขามแกนนคร     กรรมการ  
7. นายกิตติพงษ   สะทานบัว         ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน                  กรรมการ  
8. นายยงยุทธ    สุขเกษม  ครู โรงเรียนนครขอนแกน                  กรรมการ 
9. นายธงชัย  กองกะมุด  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ 

2.10 การประกวดนักบินนอย สพฐ. 

 1.นายวิรัช  คุมโภคา    ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
 2.นายกอเกียรต ิ  ธนภูมิชัย   ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร               กรรมการ 
 3. นายธีรวัฒน     เขจรสิทธิ ์    ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
 4.นายสุทธิพงษ    เคนทรภักด์ิ    ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม    กรรมการ 
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 5. นายไผลอม   ชมพุด     ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา                                         กรรมการ   
 6. นายมนตรี  อาจมนตร ี    ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                                      กรรมการ   
 7.นายกญพัทธ  ศรีคราม     ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                                      กรรมการ   
 
  8.นายพงศธร    ทิพรักษ     ครู โรงเรียนขอนแกนวิทยายน    กรรมการ              
 9.นายเสกสรรค  สุวรรณสุข   ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  

           1. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอย 
 2. รับแบบบันทกึการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดจากคณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ 
 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4. รายงานผลการประกวด แขงขันใหคณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ตามแบบรายงาน)  
 5. ประสานงานกบัฝายขอมลูสารสนเทศในการประกาศผลการแขงขัน และการบันทึกคะแนนผานระบบ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

(3)  คณะกรรมการฝายขอมูลสารสนเทศ   ประกอบดวย 

1. นางไพรินทร  เจริญศิร ิ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราวด ี  กองกะมุด ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                           กรรมการ 
3. นางสาวสุธาสิน ี ผานาค  ครูอัตราจาง โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย        กรรมการ                                                   
4. นางธิติมา  อินทรเสนลา ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
5. นายระชานนท ศรีเพชร  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย              กรรมการ  
6. นางสาวพัทธนันท แสบงบาล ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ                                                                                         

 7. นางสาวปญจมา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                 กรรมการ 
8. นางสาวชลกร  ศรีดวงปภากุล ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                     กรรมการ                                                                                    
9. นางปยะวรรณ  มัธยมนันท ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     กรรมการและเลขานุการ                        

มีหนาที่  

 1.  รับ Username/Pasword  สําหรบัการลงทะเบียนการใชโปรแกรมกบัคณะกรรมการเลขานุการ 
 2.  ลงทะเบียน/นําสงรายช่ือคณะกรรมการตัดสินเขาสูระบบ ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 3. จัดพิมพขอมลูรายการแขงขัน/สถานที่แขงขัน /เกณฑการแขงขัน/แบบบันทึกคะแนน/ใบปะหนาซอง/ 
     บัตรประจําตัวกรรมการ ฯลฯ พรอมทัง้มอบใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสิน 

 4. รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการดําเนินการ และบันทกึผลคะแนนสูระบบทันทหีลงัการแขงขัน 
     เสร็จสิ้น โดยใหดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในวันที่  15 ตุลาคม  2557 

 5. สงแบบรายงานผลการแขงขันมอบใหคณะกรรมการดําเนนิงาน เพื่อรายงานผลใหคณะกรรมการ 
                        เลขานุการทราบ  ภายในวันที่ 16  ตุลาคม  2557 
 6.  จัดพิมพเกียรติบัตรใหคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
 7. จัดพิมพเกียรตบิัตรใหนกัเรียน ครูผูฝกสอน พรอมทัง้จัดสงมอบเกียรติบัตร 
           8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

 (4) คณะกรรมการฝายจดัสถานที ่

1.  นายบุญแทน  ปราบ ณ ศักดิ ์   ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
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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     

มีหนาที่ 

 1. กําหนดสถานที่ ที่ใชแขงทักษะ/หองเกบ็ตัวผูเขาแขงขันในบางทักษะ 
 2. จัดทําผังสถานที่ที่ใชแขงขันทกัษะ 
 3. จัดทําปายช่ือทักษะที่แขงขันในหองแขงขัน 

4. จัดสถานที่รบัรายงานตัวของผูเขาแขงขัน 
 
(5) คณะกรรมการฝายปฏิคม 

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

มีหนาที่ 
 จัดหาอาหารวาง/อาหารกลางวันของคณะกรรมการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณะกรรมการ 
ที่มาเยี่ยมชม 

 
(6) คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

1.  นางสมุาล ี  เติมเตชาติพงศ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 
2.  นางจุฬารัตน  แกวหานาม  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย             กรรมการ 
3.  นางสาวสุภาพร วงเวียง  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
4.  นางวิชดา  หงษจอย ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการ 
5.  นางจารุวรรณ จันทรสมบูรณ ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                            กรรมการ 
6. นางสาวพรสวรรค โคตะมะ  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                            กรรมการ 
7.  นางอาทิตยา  ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ   

มีหนาที่ 1. จัดเตรียม อปุกรณที่ใชในการประกวดแขงขันใหเรียบรอยตลอดระยะเวลาแขงขัน 
 2. จัดทําแบบบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 3. ดําเนินการประกวด แขงขันและตัดสิน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(7)  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
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1.  นายเสร ี  วังมุข  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
2.  นางมยรุ ี  จันทรา  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                   กรรมการ 
3.  นายธงฃัย  กองกะมุด ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                         กรรมการ 
4.  นายวิรัช  คุมโภคา  ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                                      กรรมการ                                                                   
5. นายเสกสรรค    สุวรรณสุข        ครู โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย                     กรรมการและเลขานุการ     

มีหนาที่  
1.  รับผลการแขงขันจากคณะกรรมการประสานงานผลการตัดสิน 

 2.  รับรายงานตัวนักเรียนทกุรายการแขงขัน 
          3.  ประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดมอบเกียรตบิัตร 
 4. บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวตลอดการแขงขัน 

 ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบเอาใจใสเพื่อใหเกิดความเรียบรอยเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  และเกิดผลดีแกนกัเรียน โรงเรียน ชุมชนและราชการสบืไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป   

              สั่ง   ณ    วันที่   26  กันยายน   พ.ศ.  2557 

            
                                                               (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

 ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 25 
  
 


