คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๔๔๘/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรและรำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ กำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน “เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในระหว่ำง
วันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน
โดยกำรประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรรำยกำรประกวดแข่งขันให้มีประสิทธิภำพ และรำยงำนผล
กำรประกวดแข่งขันทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรและรำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตกรรมนักเรียน “เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ
พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ดังนี้
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นำยสกล คำมบุศย์
๒. นำยเสนำะ วังคะฮำด
๓. นำยศักดิ์ดุริยำงค์ ทองใบ
๔. นำงสำวสวำสฎิพร แสนคำ
๕. นำยอุบล แก้วปิ่น
๕. นำยสถิต พนมศักดิ์
๗. นำงสำวรัชนีกร วรรณสุทธิ์
๘. นำยสุนทร หลักคำ
๑๐. นำยบำรมี วันชูเชิด
๑๑. นำงวรำภรณ์ มูลมณี

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
หน.กำรศึกษำปฐมวัย
กรรมกำร
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กรรมกำร
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
กรรมกำร
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ กรรมกำร
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ กรรมกำร
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร

๒
๑๒. นำยเทิดศักดิ์ โพธิสำขำ
หน.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๑๓. ประธำนศูนย์เครือข่ำยที่ ๑ – ๑๙ ทุกท่ำน
กรรมกำร
๑๔. วิชำกำรศูนย์เครือข่ำยที่ ๑ – ๑๙ ทุกท่ำน
กรรมกำร
๑๕. นำยสวัสดิ์ วันภูงำ
หน.กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
และหน.กลุ่มงำนวัดและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
หน.กลุ่มสำระศิลปะ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ชี้แนะ วำงแผนกำรดำเนินงำน อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำน วินิจฉัย
สั่งกำรและแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแข่งขันและกำรรำยงำนผลกำร
ประกวดแข่งขัน ให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับศูนย์เครือข่ำยฯ
ข. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมจัดกำรแข่งขันระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑. นำยศักดิ์ดุริยำงค์ ทองใบ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเสนำะ วังคะฮำด
รอง ผอ.สพป.รอ.๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสวัสดิ์ วันภูงำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำงสำวสวำสฎิพร แสนคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๕. นำยบำรมี วันชูเชิด
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๖. นำยสถิต พนมศักดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๗. นำยสุนทร หลักคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘. นำงรัชนีกร วรรณสุทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๙. นำยสมชำตรี ทีบุญมำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวสุนันทำ ยอดรัก
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๑. นำยสมปอง เอนกบุญ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๒. นำยอำนำจ ศรีเที่ยง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๓. นำยอุบล แก้วปิ่น
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๔. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๕. นำงวรำภรณ์ มูลมณี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๖. นำยเทิดศักดิ์ โพธิ์สำขำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๘. นำงสำววชิรำภรณ์ จันทร์นี ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวิตรี ไพรงำมรักษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร

๓
๒๑. นำงวันเพ็ญ ชนะพันธ์
๒๒. นำงมิญช์มนัส สลำงสิงห์
๒๓. นำยรัฐพล แสนเมือง
๒๔. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
๒๕. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ

ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ผอ.รร.บ้ำนหนองพลับ
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำร รร.เมืองจำปำขัน กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรโปรแกรมกำรแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรและจัดกำรแข่งขัน รวบรวมผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรแต่ละกิจกรรม จัดทำสรุปผล
รำยงำนผลกำรตัดสินกำรประกวดแข่งขัน ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและผลกำรแข่งขัน
ติดตำมให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ
ค. คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
๑. นำยศักดิ์ดุริยำงค์ ทองใบ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงมิญช์มนัส สลำงสิงห์
ผอ.รร.บ้ำนหนองพลับ
กรรมกำร
๓. นำงนวิยำ คำหวล
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 1
กรรมกำร
๔. นำงสำวธนำพร วรรณสิริ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 2
กรรมกำร
๕. นำยวีรศักดิ์ โฮมสองชั้น
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 3
กรรมกำร
๖. นำยอรรถพงษ์ อ่อนสองชั้น
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 4
กรรมกำร
๗. ว่ำที่ ร.ต.ทักขิณัญ ศรีกู่กำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 5
กรรมกำร
๘. นำยสุวิชำ ดีสองชั้น
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 6
กรรมกำร
๙. นำงสำววิลำสินี วรรณประเสริฐ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 7
กรรมกำร
๑๐. นำงฤทัยทิพย์ ไตรทิพย์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 8
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวจิรำวรรณ ไชยงำม
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 9
กรรมกำร
๑๒. นำยวิทยำ สุคัมภีร์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 10
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวอัจฉรำ พัฒนจักร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 11
กรรมกำร
๑๔. นำยเกรียงไกร นมนำน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 12
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวน้ำทิพย์ จันนำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 13
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวนฤมล วันภักดี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 14
กรรมกำร
๑๗. นำยเอกภพ แหวนเงิน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 15
กรรมกำร
๑๘. นำยนพรัตน์ พนมโชติ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 16
กรรมกำร
๑๙. นำยอนนต์ บุตรสำรำญ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 17
กรรมกำร

๔
๒๐. นำงสำวอรวรรณ อุตรำศรี
๒๑. นำงสำวรุ่งทิพย์ ชนะพันธ์
๒๒. นำยรัฐพล แสนเมือง
๒๓. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 18
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ศูนย์ 19
พนักงำนรำชกำร
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรโปรแกรมกำรแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ำยฯ ตรวจสอบควำมถูกต้อง แก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลระดับศูนย์เครือข่ำยฯ ให้บริกำรข้อมูลกำรจัดพิมพ์เอกสำรที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวผู้เข้ำ
แข่งขัน และให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกวดแข่งขันให้มีควำมถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับ
ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จนถึงระดับภูมิภำค
ง. คณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑. นำยศักดิ์ดุริยำงค์ ทองใบ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสวัสดิ์ วันภูงำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๓. นำงสำววิลำสินี วรรณประเสริฐ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนเปลือย(คุรุสรรค์ฯ) กรรมกำร
๔. นำงสำววัชรำภรณ์ สุดชำรี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนหัวโทนมิตรภำพฯ กรรมกำร
๕. ว่ำที่ ร.ต.ทักขิณัญ ศรีกู่กำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนตังหมอง
กรรมกำร
๖. นำงสำวกำนดำ ผลำผล
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๗. นำยเกรียงไกร นมนำน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนกลอยโนนสมบูรณ์ กรรมกำร
๘. นำยสุวิชำ ดีสองชั้น
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.เมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำร
๙. นำงสำวรุ่งทิพย์ ชนะพันธ์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวธนพร วรรณศิริ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนสว่ำง
กรรมกำร
๑๑. นำงไข่ขวัญ เดชวิทยำคูณ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนดอนโมงฯ
กรรมกำร
๑๒. นำงนวิยำ คำหวล
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.ชุมชนบ้ำนหนองฮีฯ กรรมกำร
๑๓. นำงสำวสุภำพร เศษวงษ์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.ชุมชนบ้ำนหนองแคน กรรมกำร
๑๔. นำยอรรคพงษ์ อ่อนสองชั้น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร รร.บ้ำนเหว่องดงสวนผึ้ง กรรมกำร
๑๕. นำยรัฐพล แสนเมือง
พนักงำนรำชกำร รร.เมืองจำปำขัน
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกวดแข่งขันและปฏิบัติงำนในกำรบันทึกรำยงำนผลกำร
ประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมกู่กำสิงห์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ ให้มีควำมถูกต้อง แม่นยำและ
เป็นปัจจุบัน

๕
จ. คณะกรรมกำรรำยงำนผลเพื่อเข้ำร่วมแข่งขันในระดับภูมิภำค
๑. นำยเสนำะ วังคะฮำด
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวชัญญำ อินทริกำนนท์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๓. นำงมิญช์มนัส สลำงสิงห์
ผอ.รร.บ้ำนหนองพลับ
กรรมกำร
๔. นำยรัฐพล แสนเมือง
พนักงำนรำชกำร รร.เมืองจำปำขัน กรรมกำร
๕. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรโปรแกรมกำรแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตรวจสอบข้อมูลผลกำร
ประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แก้ไขปรับปรุง และส่งรำยงำนผลกำรประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำให้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมกำหนดระยะเวลำให้มีควำมถูกต้องและเหมำะสม ติดตำมผลกำรประกวด
แข่งขันระดับภูมิภำค และประกำศผลกำรแข่งขันให้ทรำบโดยทั่วกัน
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
อันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

