
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่  628/2554  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2554

4. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  มีหน้าที่  ประสานการดำเนินการประกวดแข่งขันกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  รับรายงานตัวคณะกรรมการ  ควบคุม  กำกับการแข่งขัน  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขัน
รายงานผลการแข่งขัน  up load   ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อประกาศผลการแข่งขัน จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนตัวแทน
เขตพื้นที่  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย
1) นายบุญถิ่น  มหาสาโร รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2) นายชณัลฐ์  บุญเลิศ ประธานเครือข่ายศีขรภูมิ 4 รองประธานกรรมการ
3) นายอิทธิศักดิ์  กิ่งรัตนเศรษฐ์ เลขานุการเครือข่ายศีขรภูมิ 4 กรรมการ
4) นายชูชัย  ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการ
5) นายวรพล  วรธงไชย ครูโรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
6) นางนิตยา  เพ่งพิศ ครูโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการ(บันทึกข้อมูล)
7) นางอุไรรัตน์  พูนเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ
8) นางพูนสิน  ขาวงาม ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ
9) น.ส.นิภา  แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
4.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน  มีหน้าที่  สร้างเครื่องมือการประกวดแข่งขัน  จัดทำ
แบบกรอกคะแนน  รับรายงานตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ดำเนินการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และบริสุทธิ์ยุติธรรม  ส่งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเมื่อตัดสินแล้วเสร็จโดยทันที  ประกอบด้วย

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น เครือข่าย ชื่อ-สกุล(ระบุคำนำหน้าชื่อ) ตำแหน่ง โรงเรียน
1. แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - 6 เมือง1 นางเสาวลักษณ์  สมถวิล ครู บ้านโคกมะเมียน

จอมพระ1 นายดิเรก  กระแสเทพ ครู บ้านหนองพลวง
เมือง5 นางณัฐนันท์  วรามิตร ครู หนองโตง "สุรวิทยาคม"
สำโรงทาบ2 นายนครินทร์  สมัญญา ครู บ้านสะโน
เขวา นางดารุณี  ประพันธ์ ครู บ้านแสรออ
เมือง3 นางสาวนาถกานต์    หฤทัยถาวรครู บ้านระไซร์สองชั้น
ศีขร1 นางกาญจนา  แป้นแก้ว ครู บ้านกะลัน
เมือง2 นางสาวเกศินี  ชมเกียรติกุล ครู บ้านสวาย
ลำดวน นางสมพร   เทียนทอง ครู วัดทักษิณวารี

ม.1-3 เมือง2 นางสาวศรัณย์ภัสส์   วารินทร์ ครู พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
จอมพระ2 นางศศิกาญจน์  บุญเลิศ ครู บ้านม่วง
เมือง6 นายประชัน  เจริญพิทยา ครู เมืองที
ลำดวน นางอารีย์    หัวเขา ครู อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
เมือง4 นายนิราศ  บุญร่วม ครู บ้านคาบ
ศีขร2 นางสุทธิกานต์ แผงตัน ครู บ้านโคกลำดวน
เมือง1 นางวลัยภรณ์  ธัญญเกษตร ครู บ้านดงมัน
เขวา นางเยาวรัตน์  ฉัตรทอง ครู บ้านกันเตรียง
เมือง5 นางสุนทรี  เหมือนกลาง ครู บ้านโสน

2. การประกวดโครงงาน ป.4 - 6 เมือง3 นางสาววิไลวรรณ   เกลียวเพียรครู บ้านขนาด
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง สำโรงทาบ1 นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ ครู บ้านหนองหว้า

ศึขร1 นางชนานันต์  จำปาเทศ ครู บ้านระเวียง



ม.1-3 เมือง4 นางไขสี  สมานสวน ครู บ้านจันรม
สำโรงทาบ2 นายอดิศักดิ์  มีภูงา ครู บ้านดู่
ศีขร2 นางนฤมล ดีนาน ครู บ้านพันษี

3. การประกวดโครงงาน ป.4 - 6 เมือง5 นางสำเนียง  สุบินดี ครู บ้านเขวา
วิทยาศาสตร์ประเภท เขวา นายบัณฑิต   ชาวนา ครู บ้านตากูก
สิ่งประดิษฐ์ ศีขร3 นางสาวสุดใจ  ยังมี ครู บ้านตรึม

ม.1-3 เมือง6 นายประดับ  แสวงงาม ครู บ้านทัพกระบือ
ลำดวน นางสาวโศภิษฐ์   พรหมทอง ครู บ้านอู่โลก
ศีขร4 นายคำวัง  แก้วคำไสย์ ครู บ้านหัวแรตนาโพธิ์

4. การแข่งขันการแสดงทาง ป.4 - 6 ศีขร1 นางรพิพรรณ    สุขแสวง ครู บ้านกางของ
วิทยาศาสตร์(Science Show) เมือง1 นายสุรัตน์  เสมอภาค ครู รุงรัฐวิทยา

จอมพระ1 นางนงลักษณ์  พันธ์วิไล ครู บ้านเวียย
ม.1-3 ศีขร2 นางธิติพร  แช่มช้อย ครู บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

เมือง2 นางนฤมล   อิ่มใจ ครู บ้านสวาย
จอมพระ2 นายปณิธาน  สุขเกษม ครู บ้านม่วง

5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ป.1 - 6 ศีขร3 นายปราการ  สนทอง ครู สะโน
ทางวิทยาศาสตร์ เมือง3 นายธีระศักดิ์  อาษาราช ครู บ้านโคกอารักษ์

สำโรงทาบ1 นายเกียรติ  อาจภักดี ครู บ้านเกาะแก้ว
ม.1-3 ศีขร4 นางหงษ์ทอง  จังอินทร์ พนักงานราชการบ้านกระโดนค้อ

เมือง4 นางสาวอรวรรณ  สายไทย ครู บ้านอังกัญเสกแอ
สำโรงทาบ2 นายประเทือง  คงวัน ครู การุญวิทยา


