
 
ค าสั่งโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

                   ที่  7  /  2556 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2556 

………………………………………………. 

 จากมติที่ประชุมรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์กลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  
ให้โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ ร่วมกันในรูปแบบ  
การประชุมวิชาการ เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายฯ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการ โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มเครือข่าย           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา 

1. นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีฯมัธยมศึกษา 32   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพจนีย์  เจนพนัส ผู้เช่ียวชาญ สพฐ.   รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทรา  ชูชาติ                           ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4. ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ   รองประธานกรรมการ 

 ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ สถาบันส่งเสรมิการสอน 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5. นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย ประธานโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   รองประธานกรรมการ
 กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

6. นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
7. นายสราวุธ  ทรงประโคน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนประโคนชัยพทิยาคม     รองประธานกรรมการ 
8. นายช านาญ  บุญวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปลายมาศ    รองประธานกรรมการ 
9. ดร.สมัคร  ไวยขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรยีนบุญวัฒนา   กรรมการ 
10. นายสุรินทร์  แพ่งจันทึก ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากช่อง   กรรมการ 
11. นายค ารณ  ทศสิริวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมด่านขนุทด   กรรมการ 
12. นายประจักษ์  ธีรพงศธร ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิมายวิทยา   กรรมการ 
13. นายสุรวิทย์  พลมณ ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยภูมภิักดีชุมพล   กรรมการ 
14. นายฉกรรจ์  แน่นอุดร ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีชัยภมู ิ   กรรมการ 
15. นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุวิทยาคาร   กรรมการ 
16. นายสมเกียรติ  พาณิชญ์กิจเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนสริินธร   กรรมการ 
17. นายปริญญา  พุ่มไหม ผู้อ านวยการโรงเรยีนรัตนบุร ี   กรรมการ 
18. นายอดุลย์  ก้อนค าใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรมัย์    กรรมการ 
19. นางสุภาพร  สุนทรา  ผู้อ านวยการโรงเรยีนยโสธรพิทยาคม   กรรมการ 
20. นายสรรเพชญ  อาจวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรยีนเลิงนกทา    กรรมการ 
21. ดร.ปรญิญา  ผาค า ผู้อ านวยการโรงเรยีนศรสีะเกษวิทยาลัย   กรรมการ 
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22. นายสุธี  ชินชัย ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรสีิริเกศ กรรมการ 
23. นายวรรณกิจ  อินทรประพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนขุขันธ ์ กรรมการ 
24. นายสมชัย  เย็นสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรยีนกันทรลักษ์วทิยา กรรมการ 
25. ดร.จักรทิพย์  กีฬา ผู้อ านวยการโรงเรยีนอ านาจเจริญ กรรมการ 
26. นายประยงค์  แก่นลา ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราช กรรมการ 
27. นายวิโรจน์  ดวงมาลา ผู้อ านวยการโรงเรยีนนารีนุกลู กรรมการ 
28. นายชาญ  สกุลพอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนศรีประทุมพิทยาคาร กรรมการ 
29. นายประมวล  แสวงสาย ผู้อ านวยการโรงเรยีนเดชอุดม  กรรมการ 
30. นายบ ารุง  เกื้อกูล ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมตระการพืชผล  กรรมการ 
31. นายวรวิทย์  สุพร ผู้อ านวยการโรงเรยีนมุกดาหาร  กรรมการ 
32. นายเสนอ  กลางประพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
33. นางพัชภัสสร  เสนทับพระ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุนารีวทิยา กรรมการและเลขานกุาร 
34. นางจารุชา  รัชตสุภคั รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

       35. นางนัยนา  ใหม่คามิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       36.นายนราภพ  ปรัชญาวงศ์ชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปลายมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานและประสานงาน 
1. นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย   ผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุนารีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางพัชภัสสร  เสนทับพระ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุนารีวทิยา รองประธานกรรมการ 
3. นายประเสริฐ  ศรีแสนปาง   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุญวัฒนา กรรมการ 
4. นายพันวุฒิ ไชยประภพ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนปากช่อง กรรมการ 
5. นายชัยนุวัฒน ์ กาญจนาภรณ์พัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ      
6. นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทา รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพิมาย กรรมการ 
7. นางสาวมารศรี  วิระรังษิยากรณ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยภูมภิกัดีชุมพล กรรมการ 
8. นายสิระ  บุญญานสุนธิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีชัยภมูิ กรรมการ 
9. นายธีรภาพ  วลามิตร   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุวิทยาคาร กรรมการ 
10. นางสุจินดา  สินโพธิ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสริินธร กรรมการ 
11. นายนิรันดร  บุญอาจ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนรัตนบุร ี กรรมการ 
12. นายกฤษณัฐ  แสนโยธา   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนยโสธรพทิยาคม กรรมการ 
13. นายจีรภัทร  ชาแท่น รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเลิงนกทา กรรมการ 
14. นายนิยม  รอดเนียม                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการ 
15. นางสาวภัทยา  นามวงศ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรสีิริเกศ กรรมการ 
16. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนขุขันธ์ กรรมการ 
17. นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกันทรลักษ์วิทยา   กรรมการ 
18. นายสมชัย  พลรักษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนอ านาจเจริญ กรรมการ 
19. นางลัดดา  จิตรมาศ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ 
20. นายประพล  ตระการไทย   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนารีนุกลู กรรมการ 
21. นางพรรณทิพา  สุขวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนศรีปทุมพิทยาคาร กรรมการ 
22. นางสาวประไพ ส่งเสริมกลุ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเดชอุดม กรรมการ 
23. นายศักดิ์ชาย เกษางาม   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมตระการพืชผล กรรมการ 
24. นายทรงวุฒิ  โยวบุตร   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนมุกดาหาร กรรมการ 
25. นายประสาน  สุค าภา   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
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26. นางสาวลัดดา  บูรพากูล                    ผู้ประสานงานโรงเรยีนสรุนารีวิทยา                             กรรมการ 
27. นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม ้ ผู้ประสานงานโรงเรียนบญุวัฒนา   กรรมการ 
28. นางณภัชนันท์ ภาคณิศุภเศรษฐ์   ผู้ประสานงานโรงเรียนปากช่อง กรรมการ 
29. นางสาวกัญญาภัทร  เหมิขุนทด   ผู้ประสานงานโรงเรียนด่านขุนทด กรรมการ 
30. นายศิลปชัย  อ่วมวงษ์ ผู้ประสานงานโรงเรียนพมิายวิทยา กรรมการ 
31. นายนพรัตน์  ฤาชา   ผู้ประสานงานโรงเรียนชัยภูมิภักดชุีมพล กรรมการ 
32. นายวีรจิต  คุ้มวงศ์   ผู้ประสานงานโรงเรียนสตรีชัยภูม ิ กรรมการ 
33. นายสง่า  ค ารินทร ์ ผู้ประสานงานโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการ 
34. นางปตินุช  พรหมบุตร   ผู้ประสานงานโรงเรียนสิรินธร กรรมการ 
35. นายอ านาจ ระวิพงษ ์ ผู้ประสานงานโรงเรียนรัตนบรุ ี กรรมการ 
36. นางวาสนา  แก่นลา   ผู้ประสานงานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ 
37. นางจรรยา  ศรีใสค า   ผู้ประสานงานโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ 
38. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ                  ผู้ประสานงานโรงเรยีนศรสีะเกษวิทยาลัย กรรมการ 
39. นางเบญจวรรณ  โชติกลุ                    ผู้ประสานงานโรงเรยีนสตรีสิรเิกศ กรรมการ 
40. นางวรลักษณ์  คิ้วสุวรรณ                   ผู้ประสานงานโรงเรยีนขุขันธ ์ กรรมการ 
41. นางมลิวัลย์  เลาหสูต                        ผู้ประสานงานโรงเรยีนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ 
42. นายส าเรียง  คนฉลาด   ผู้ประสานงานโรงเรียนอ านาจเจรญิ กรรมการ 
43. นายสุรกิจ  ประสานสอน   ผู้ประสานงานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ 
44. นายวัฒนา  วงษ์ทอง   ผู้ประสานงานโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ 
45. นางวชิราพร   สุวรรณกูฏ   ผู้ประสานงานโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร กรรมการ 
46. นางสาวสุภักดิ์  กุลโต   ผู้ประสานงานโรงเรียนเดชอุดม กรรมการ 
47. นายสายันต์  โสดาจันทร์   ผู้ประสานงานโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล กรรมการ 
48. นางเรวดี  นันทิกะ   ผู้ประสานงานโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
49. นางสาวสุนีย์  พันธ์ชมภ ู ผู้ประสานงานโรงเรียนจุฬาภรณร์าชวิทยาลัย  มุกดาหาร กรรมการ 
50. นางสมร  กุลสิงห ์ ผู้ประสานงานโรงเรียนจุฬาภรณร์าชวิทยาลัย  บุรีรมัย ์ กรรมการ 
51. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม กรรมการ 
52. นายอารยะชัย  ชนะวิเศษ   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม กรรมการ 
53. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม กรรมการ 
54. นางจารุชา  รัชตสุภคั รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม กรรมการและเลขานุการ 
55. นางนัยนา  ใหม่คาม ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
56. นายนราภพ ปรัชญาวงศ์ชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปลายมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
57. นายมนัส ทาขาว หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนบุรีรมัย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
58. นายพิสิษฐ์  ธีระอิทธิรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนบุรีรมัย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
59. นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนบุรีรมัย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
60. นางวณีา ริงคะนานนท ์ ผู้ประสานงานแม่ข่ายโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
61. นายเอกชัย  สวัสดิส์ิงห์   ผู้ประสานงานโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
62. นางสาวพจนี  มาลัยศรี   ผู้ประสานงานโรงเรียนจุฬาภรณร์าชวิทยาลัย บุรีรมัย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
63. นายพรพรต  เจนสุวรรณ ์ ผู้ประสานงานโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ประชุมพิจารณาแนวทางด าเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ  โรงเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
          เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



4 
 
3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 

1. นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอารยะชัย  ชนะวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายปพน  เอิบอ่ิม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นายสมพร  ศรีพรชัย ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นายดนัย  รามฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายวิเจตต์  พะวิกขุณ ี ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นายบรรยาย  มารมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายสุรสิทธ์ิ  เมืองแสน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นายธงชัย  ศรีแสนปาง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
10. นายอุทิศ  ก าลังรัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
11. นายบรรจง  จารพิมพ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
12. นายวรงค์  โสภา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
13. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
14. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
15. นายธีรพงษ ์ สู่สูข ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
16. นายศราวุธ  ปะทะโก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
17. นายวิระจติร  เตยีมไธสง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
18. นายภัทรพงศ ์ แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
19. นางสาวดาเนตร  มหาเมฆ   ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
20. นางผ่องศรี  ทาขาว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
21. นางสาคร  นาจ าปา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
22. นายปรีชาญ ทานผดุง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
23. นายสมศักดิ์  ค้าคล่อง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
24. นายอาจินต์  ดีสวสัดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
25. นายประสพ  อุไรรมัย ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
26. นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม กรรมการ 
27. นายแสวง  พิศาลวนิชย์กุล ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
28. นายชาญวิทย ์ เพียรแก้ว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายชะนะ โชคศิร ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. จัดเตรยีมสถานท่ี  การประชุม พิธีเปิด  การฉายวีดีทัศน์ ระบบน าเสนอการแสดงและการบรรยาย ภาพ วีดีทัศน์ 
 2. จัดสถานท่ีและบรรยากาศหอประชุม โดมเอนกประสงค์และบรเิวณห้องที่ท าการวิพากษ์โครงงาน 
 3. อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมตลอดกิจกรรม 
 4. ล าดับที่ 3 เป็นหัวหน้า ดูแลรับผิดชอบโดมเอนกประสงค์ ร่วมกับล าดับที่ 4 – 8   ล าดับที่ 9 เป็นหัวหน้าอาคาร 4  
    ดูแลรับผดิชอบร่วมกับล าดับที่ 10 – 12   ล าดับที่ 13 เป็นหัวหน้าอาคาร 10 ดูแลรับผิดชอบร่วมกบัล าดับที่ 14 – 19  

   ล าดบัท่ี 20 เป็นหัวหน้าดูแลหอประชุม รับผิดชอบการตกแต่งหอประชุมร่วมกับล าดับที่ 21 – 26  ล าดับที่ 29 ท าหน้าที ่ 
   จัดหาเครื่องเสียงและแสงสี ทั้งโดมเอนกประสงค์ และหอประชุม  

 5. จัดท าและตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ 
 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร 



5 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงและน าเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

4.1 คณะกรรมการจัดท าเอกสารบทคัดย่อโครงงาน 
1. นายอุทิศ  ก าลังรัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายวิระจติร  เตยีมไธสง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางสุวรรณา  ศรีแสนปาง   ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางอนุสรา  แสงรัมย ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวพรทิพย์  เจะรมัย์   พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวศิริมา  จึงรตันะประเสริฐ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นางวารินทร ์ เสาร์ทอง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางออนภา  ท าหนองพอก  ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. ประสานงาน  ติดต่อและด าเนนิการจัดท าบทคัดย่อโครงงาน  จดัท ารูปเล่มเพื่อเป็นเอกสารคู่มือวิชาการ 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายหรือเห็นสมควร 

4.2 คณะกรรมการด าเนินการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยโปสเตอร์ 
1. นางจารุชา  รัชตสุภคั รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส  ทาขาว หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนบรุีรมัย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายพิสิษฐ์  ธีรอิทธิรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนบรุีรมัย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
4. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์ รองประธานกรรมการ 
5. นางศิรินุกูล  ดีสวสัดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นายสุรสิทธ์ิ  เมืองแสน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายวริะจติร  เตยีมไธสง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาคร  นาจ าปา   ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
10. นางนันทวรรณ แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
12. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
13. นายสิทธิชัย  ขาวสกุล   พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
14. นางอนุสรา  แสงรัมย ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
15. นางสาวรุณี  แบกกลาง พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย์  เจะรมัย์   พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
17. นางสาวศิริมา  จึงรตันะประเสริฐ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
18. นางสาวฟองฝน  เจริญรัมย ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ  
19. นักเรียนช้ัน ม. 4/1 , ม.5/1 นักเรียนโรงเรียนบรุีรมัย์พิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการ 
20. นางสุปราณี  มงคลล้ า ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
21. นายอมฤทธิ์  บุพโต ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายธีรพงษ์  สู่สุข ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. ประสานการจัดสถานท่ี  จัดเตรียมสถานท่ีและวสัดุอุปกรณส์ าหรบัการแสดงโปสเตอรโ์ครงงาน บริเวณโดมเอนกประสงค ์
 2. จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์  เอกสารส าหรับห้องแสดงโปสเตอร์โครงงาน 
 3. ให้ข้อมูลช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในการติดตั้งโปสเตอร์โครงงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 
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4.3 คณะกรรมการวิพากย์โครงงาน 
1. นายช านาญ  บุญวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปลายมาศ ประธานกรรมการ 
2. นายนราภพ  ปรัชญาวงศ์ชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปลายมาศ รองประธานกรรมการ 
3. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางนันทวรรณ แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวหทัยชนม์ นนท์เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล กรรมการ 
6. นางจรรยาวรรธน์  พฤกษาสิทธิ ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
7. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายทองพูน  แพงมา  ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั กรรมการ 
9. นางสาวสุภัทร  ชูสาย ครูโรงเรียนสตรสีิรเิกศ กรรมการ 
10. นางค ารวม  ทรัพย์ศิร ิ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ 
11. นายพีรพันธ์  เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
12. นางสาววิภาพันธ์  สันวัง ครูโรงเรียนรตันบุร ี กรรมการ 
13. นางสายสวาสดิ์  ทองศร ี ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
14. นายพินิจ  อุไรรักษ ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
15. นายพิสิษฐ์  ธีรอิทธิรัตน ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
16. นางสาวสมจติ โกศลวัฒนา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
17. นายประดิษฐ์  ส่งสุข ครูโรงเรียนสตรสีิรเิกศ กรรมการ 
18. นางศรีสงกรานต์ เซียงสกลุ ครูโรงเรียนสตรรี้อยเอ็ด กรรมการ 
19. นายอมฤทธิ์ บุพโต ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
20. นางศรินทิพย์  นามศร ี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ 
21. นางรติมา  จิตแม้น ครูโรงเรียนรตันบุร ี กรรมการ 
22. นางจุติกา อุบาล ี ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
23. นางอารยา  ไม่โศก ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
24. นางชัชรีย์  อินปะโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
25. นางรจนา  พุ่มจันทร ์ ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ 
26. นายเฉลมิวุฒิ  หอมจิต ครูโรงเรียนขุขันธ ์ กรรมการ 
27. นายศราวุฒิ  สนใจ ครูโรงเรียนสิรินธร กรรมการ 
28. นางธัญพร  กุลจิตติธาดา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
29. นางล ายอง  กระบัตรทอง ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
30. นายวรพจน์  โพธ์ิพันธ์ไม ้ ครูโรงเรียนบญุวัฒนา กรรมการ 
31. นางรัตนาวดี  ประเสริฐโส ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
32. นางสาวดาเนตร  มหาเมฆ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
33. นางอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
34. นางชลิตา  พันธุ์ออน ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
35. นางสาวดุษณี  ชะลุนรัมย ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
36. นางศิรินุกูล  ดีสวสัดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
37. นางสาวจารุพร ฐตีะสาร ครูโรงเรียนมัธยมตระการพืช กรรมการ 
38. นางกนกลดา  สมพงษ ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ 
39. นางราชทัย  เจนสุวรรณ ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
40. นางขนิษฐา  สกุลไพศาล ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
41. นางสาวพิมลพรรณ  ปรุงโพธ์ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
42. นางรัชนี  กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั กรรมการ 
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43. นางอรนิตย์  ประสานศร ี ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร กรรมการ 
44. นายบัญญตัิ  แก่นสา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
45. นางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ ครูโรงเรียนขุขันธ ์ กรรมการ 
46. นางรัตนา  อักขราษา ครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ 
47. นางรัตนาภรณ์ จอมจุมพล ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
48. นายวิระจติร  เตยีมไธสง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
49. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั กรรมการ 
50. นายชยพล  ค าสิงห ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ 
51. นางจรรยา  ศรีใสค า ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ 
52. นางออนภา  ท าหนองพอก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
53. นางวชิราพร  สุวรรณกูฎ ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร กรรมการ 
54. นางดวงฤทัย  อุดทุม ครูโรงเรียนรตันบุร ี กรรมการ 
55. นายอภิชัย  ช่ืนเย็น ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
56. นางอมลวรรณ  ภผูาจง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
57. นายพิรุณ  ไพสนิท ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการ 
58. นางสาวชญาพร  วิชัย ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา กรรมการ 
59. นางสาวสายฝน  จ าปาศร ี ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
60. นางราณี  บุญก่ า ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ 
61. นางสาวสุภคัสณิี  จันทะสิน ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
62. นายอุทิศ  ก าลังรัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
63. นางเรวดี  นันทิกะ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
64. นางสาวศุภาพิชญ์  ประนามะกา ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
65. นางวารินทร์  เสาร์ทอง  ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
66. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั กรรมการ 
67. นางอ านวย  สารสสัดีกลุ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
68. นางศิริวรรณ  นันทประพณิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
69. นางสาวอมรรตัน์  โพธิ์ผา ครูโรงเรียนบญุวัฒนา กรรมการ 
70. นายสิทธาปกรณ์  ศรีโสภา ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
71. นายบรรจง  จารพิมพ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
72. นายธนากร  ศรีดารา ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา กรรมการ 
73. นายประวิทย์  ปานทอง ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
74. นางสาวจิอาภา  ทิพเหลือง ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
75. นายวิเจตต์  พะวิกขุณ ี ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
76. นางจุฑารัตน์  เสนาะศัพย ์ ครูโรงเรียนขุขันธ ์ กรรมการ 
77. นางสาวดรณุี  ศรีวราลักษณ ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
78. นายสมชัย  จันทร์หอม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
79. นายสมใจ  หมายหมั่น ครูโรงเรียนอ านาจเจรญิ กรรมการ 
80. นางดรุณี  วัฒนะ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
81. นางเยาวลักษณ์  จินตนสถิตย์     ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
82. นางสุรัตนา  แซภ่ ู ครูโรงเรียนรตันบุร ี กรรมการ 
83. นางสมนึก  ลินทอง ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ 
84. นายพนม  วงษ์ถม ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
85. นายชัยพร  สดสร้อย ครูโรงเรียนเบญจะมะมหาราช กรรมการ 
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86. นางพิมพ์ณรดา  จินดาธรานันท์ ครูโรงเรียนขุขันธ ์ กรรมการ 
87. นางสาวสุพิศ  รสิา ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
88. นายสุรโิย  มโนขันธ ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
89. นางสาวสุมนทิชา  แสงชาต ิ ครูโรงเรียนเบญจะมะมหาราช กรรมการ 
90. นางสายรุ้ง  สุวรรณไตรย ์ ครูโรงเรียนรตันบุร ี กรรมการ 
91. นายเจรญิ  ทิศารัมย ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
92. นายสมาน  สมสอาด ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
93. นายอรรถพล  แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ 
94. นายค าพี  อินทร์พงษ ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ 
95. นางอรุณี  แก้วใส ครูโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ 
96. นางศิรินภา  นกแก้ว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
97. นายสายันต์  โสดาจันทร ์ ครูโรงเรียนมัธยมตระกาลพืชผล กรรมการ 
98. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ  ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั กรรมการ 
99. นางวิรงรอง  วิเศษ ครูโรงเรียนสตรสีิรเิกศ กรรมการ 

100. นางนวลนิต ทิศารัมย ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
101. นางสาคร  นาจ าปา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
102. นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
103. นางอรุณรตัน์  วิญญารัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
104. นายวรงค์  โสภา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
105. นายเกษม  ศรีวราลักษณ ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
106. นางเกษรา  สุชิรัมย ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการ 
107. นางวาสนา  สุราวุธ ครูโรงเรียนขุขันธ ์ กรรมการ 
108. นายเสริมศักดิ์  บญุไพโรจน ์ ครูโรงเรียนดา่นขุนทด กรรมการ 
109. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
110. นายสุรสิทธ์ิ  เมืองแสน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
111. นางสาวผิวผ่อง  ทมานนท ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
112. นายภัทรพงศ ์ แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
113. นายพรพรต  เจนสุวรรณ ์ ครูโรงเรียนล าปลายมาศ กรรมการและเลขานุการ 
114. นางสุปราณี  มงคลล้ า  ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. เป็นกรรมการวิพากย์โครงงาน ให้ค าแนะน าส าหรับนักเรียนท่ีน าเสนอโครงงานในห้องน าเสนอโครงงาน 
 2. ประสานการจัดสถานท่ี จัดเตรยีมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ส าหรบัการน าเสนอโครงงาน 
 3. จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ และแบบประเมินการน าเสนอโครงงาน (ครูวิพากย์โครงงานโรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคมและ 
                  โรงเรียนล าปลายมาศ) 
 4. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมตามความเหมาะสม 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

5.1 คณะกรรมการรับรายงานตัว 
1. นางจารุชา  รัชตสุภคั รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางปริญญารัตน ์ จันทร์ชุ่ม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริวรรณ  นันทประพณิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
4. นางประนอม  วิริยะ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางศิริลักษณ์  รตันโภคภณัฑ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
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6. นางสุวรรณา  ศรีแสนปาง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นายวุฒิพร วิทยเดช ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นางอุบลทิพย์ ลักษณะเพชร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นางพัชรินทร์  กัลยพฤกษ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
10. นางกัลยา  มณีวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวนงนารถ  ไชยนต ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
12. นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
13. นางสาวณัฐพร  ทองแพรว   พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
14. นางอนุสรา  แสงรัมย ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
15. นางสาวพิมลพรรณ  ปรุงโพธ์ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
16. นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. จัดท าแบบรับรายงานตัว / ลงทะเบียน ครู – นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 28 โรงเรียน 
 2. รับรายงานตัว / ลงทะเบียนคร ู– นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม ทั้ง 28 โรงเรียน  

2.1 วันท่ี 24 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. รับรายงานตัว / ลงทะเบียน ครู – นักเรียน  
เพื่อติดตั้งโปสเตอร์ อาคาร 5 ช้ัน 1 

2.2 วันท่ี 25 สิงหาคม 2556  เวลา 07.30 – 09.00 น. รับรายงานตัว / ลงทะเบียน ครู – นักเรียน  
เพื่อน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ์ณ อาคาร 5 ช้ัน 1  

2.3 รวบรวมเอกสารการรับรายงานตัว / ลงทะเบียน ส่งที่ นางประนอม  วิริยะ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

5.2 คณะกรรมการพิธีกร – พิธีเปิด 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายบรรยาย  มารมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางอุบลพรรณ  ทองพรม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางจิตติญา วัชรินทรางกูร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางรวยริน  ชนะกุล ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายวิทูร  สังขกุลมาลา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวแสงจันทร์  บุญยะมินทร ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นางพุทธิมา  ปราบริปูตลุง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
10. นายประเสริฐ  สังข์รัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวรงค์  โสภา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. จัดหาพิธีกร จัดล าดับขั้นตอนดา้นพิธีการ  ร่วมประสานงานกับฝา่ยสถานท่ี  ฝ่ายวิทยากร ฝ่ายของที่ระลึกและฝ่ายเกียรติบตัร 
 2. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการด้านแสงสี  เสียง  กับด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ตัดสินใจกรณีที่เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเร่งด่วนและแจ้งให้กรรมการอ านวยการทราบทันที 
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร  

5.3 คณะกรรมการจัดการแสดง 
1. นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อ านวยการโรงเรยีนประโคนชัยพทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางนัยนา  ใหม่คาม ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายธนู  ครุธกูล ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
4. นายยุทธนา  ปรังประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
5. นายครรชิต  ศรีรัตน์ประพันธ ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
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6. นายสุวคนธ์  โรปรัมย ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
7. นางรุ่งอรุณ  บุญชม ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
8. นายอินทร์เพชร  หายทุกข ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
9. นายถนัด  สุขแก้ว ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
10. นางภาวิณี  ไวยารัตน ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
11. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
12. นายเทิดศักดิ์  ชาญประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ 
13. นางรัตนา  ศรีหาคณุ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
14. นักเรียน  จ านวน  50  คน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ผู้แสดง 
15. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
16. นายเอกชัย  สวัสดิส์ิงห ์ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายชะนะ  โชคศิร ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. จัดเตรยีมและซักซ้อมการแสดงถึงความเป็นมาของจังหวัดบุรรีัมยแ์ละจัดการแสดงในพิธีเปิด 
 2. คณะกรรมการหมายเลข 13 และ 17 มีหน้าท่ีเพิ่มเติมในการจดัดนตรี การแสดงในงานเลี้ยงรับรองคณะครูและกรรมการ         
      วิพากย์โครงงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

6.1 คณะกรรมการการเงิน 
1. นายอารยะชัย  ชนะวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางณภัคปวีร์  พัฒนชัยรุจน ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสมพร  เฮงขวัญ นักวิชาการการเงินโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางนวลจันทร์  นวลศิลป ์ เจ้าหน้าท่ีพัสดุช านาญงานโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสัมพันธ์  ศรลีะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวมนัสขวญั  เครือหลายนวล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวกนกพิชญ์  ฉิมพลีพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นางนันทวรรณ  แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
10. นางประนอม  วิริยะ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
11. นางเยาวลักษณ์  จินตนสถิตย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. ด าเนินการเบิก – จ่ายเงินท่ีรับการสนับสนุนจาก  สพฐ. และโรงเรียนสรุนารีวิทยา 
 2. จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการ 
 3. สรุปยอดรายรับรายจา่ยในการด าเนินการตลอดงาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายงาน  สพฐ.  ต่อไป 

6.2 คณะกรรมการปฏิคม อาหารและเคร่ืองด่ืม 
1. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม รองประธานกรรมการ 
2. นางอรพิน  วัชเรนวงศ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพูนศรี อุสาทรัพย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นายกรวุฒิ  อรุณรัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวพัชรินทร์  สังขกุลมาลา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางวรรณวไิล  ชุตินิรันดร ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
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8. นางสุวรรณา  ศรีแสนปาง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นางธนิดา  นิลสระค ู ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
10. นางชลลดา  ศิริถาวรวงศ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
11. นางจตุพร  ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
12. นางคนธรส  ตันสิทธิแพทย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
13. นางฉัตรชนก  สิงหสกุลธร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
14. นายณรภัทร  โสภาสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
15. นางมณี  ปุริโสตะโย ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
16. นางดอกรัก  ชาญณรงค ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
17. นางเพ็ญศรี  แหลมสูงเนิน ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
18. นางสุณี  บัวหอม ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
19. นางสาวเพียงใจ  รอยสุวรรณ ์ ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
20. นักเรียน  จ านวน  60 คน โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการ 
21. นางจารุวรรณ  สิงหสุรศักดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
22. นางผ่องศรี  ทาขาว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวศิรลิักษณ์  รัตนโภคภัณฑ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. วางแผนจัดการ  ดูแล  เตรยีมการด้านอาหาร  เครื่องดืม่  น้ าดื่ม  บริการแก่กรรมการด าเนินการ และวิทยากร 
 2. ต้อนรับคณะครูและวิทยากรในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2556 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

6.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์
1. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธีรพงษ์  สู่สุข ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นางนันทวรรณ แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายศราวุธ  ปะทะโก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวธิดารตัน์  สวนสระน้อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ  
8. นายกมล  แก้วมุงคณุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ  
9. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. จัดท าสูจิบัตรการประชุมทางวชิาการโรงเรียนโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุม่เครือข่ายภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2. จัดท าแผ่นพับ แผนผังการใช้อาคาร ท าป้ายตดิหน้าห้องวิพากษ์โครงงาน อาคาร 4 และอาคาร 10 
 3. จัดท าป้ายช่ือคณะกรรมการจดังานตามค าสั่งทุกคน 

6.4 คณะกรรมการการจัดการจราจร 
1. นายอารยะชัย  ชนะวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างอารยี์รักษ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอภิชัย  ช่ืนเย็น ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นายกุลยุทธ  คะเรียงรัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นายคณาวุฒิ  วิวัตรชัย ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายรณชัย  ศริิมนทกานต ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
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7. นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 50  คน โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการ 
8. นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. วางแผนจัดการจราจร สถานท่ีจอดรถและควบคุมการปฏิบตัิหน้าที่ของนักศึกษาวิชาทหารในการอ านวยการจราจร 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

6.5 คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นายปรีชาญ  ทานผดุง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายณชภสั  วิชยปรีชา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายชะนะ  โชคศิร ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
4. นายอธิราช ชึดนอก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นายธีรพงษ์   สู่สุข ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางนันทวรรณ  แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายสิทธิชัย  ขาวสกุล พนักงานวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นายประสพ  อุไรรมัย ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  

10. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
11. นายศราวุธ  ปะทะโก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. ประสานการจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์  สื่อวีดีทัศน์  กล้องถ่ายภาพและชุดเครื่องเสียงส าหรบัใช้ในพิธีเปิด  
     ณ โดมเอนกประสงค์และ หอประชุม 
 2. บันทึกภาพและบันทึกวิดีทัศน์ในพิธีเปิดและกจิกรรมต่างๆ  
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

6.6 คณะกรรมการจัดท าโล่ เกียรติบัตร   
1. นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง ผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางจริยา  โยคะสิงห์  ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม  กรรมการ 
4. นายบรรจง  จารพิมพ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม  กรรมการ 
5. นางลลิตา  อินไชย ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายธงชัย  ศรีแสนปาง  ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม  กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  สังข์รัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายสิทธิชัย  ขาวสกุล   พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
9. นายบัญญตัิ  แก่นสา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

10. นางอรุณรตัน์  วิญญารัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี 1. จัดท าโลส่ าหรับโรงเรียนท่ีน าเสนอผลงาน  จ านวน 28 อัน 
 2. จัดเกียรติบัตรจ าแนกตามจ านวน – ประเภท บรรจุซอง  ประสานงานมอบให้โรงเรียนในเครือข่าย  
     จ านวน 28 โรงเรียน (เกียรติบตัรไม่ระบุช่ือ – สกุล) 
 3. จัดหาของที่ระลึก 

6.7 คณะกรรมการประเมินผลการจัดการประชุมทางวิชาการ 
1. นางเยาวลักษณ์  จินตนสถิตย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางศิรินุกูล  ดีสวสัดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวผิวผ่อง  ทมานนท ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นายวิระจติร  เตยีมไธสง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
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5. นางสาวณัฐพร  ทองแพรว พนักงานวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นางอนุสรา  แสงรัมย ์ พนักงานวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  เจะรมัย ์ พนักงานวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายบัญญตัิ  แก่นสา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. ประเมินผลและจดัท ารายงานผลการจดักิจกรรม 
 2. จัดท ารูปเล่มรายงานการด าเนนิงานเพื่อน าเสนอโรงเรียนแม่ขา่ยและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
1. นางจารุชา  รัชตสุภคั รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายปพน  เอิบอิ่ม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายดนัย  รามฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
4. นายอาจินต์ ดสีวัสดิ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
5. นายนิคม  เดชวีระธรรม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
6. นายสมพร  ศรีพรชัย ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
7. นายภานุวัชร  ปุรณะศริ ิ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
8. นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
9. นางสาวศิรลิักษณ์  รัตนโภคภัณฑ ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  

10. นางออนภา  ท าหนองพอก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
11. นางลลิตา อินไชย ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
12. นายอมฤทธิ์  บุพโต ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
13. นายภูริพงศ์  ทองแข็ง ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
14. นางกัลยา  มณีวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
15. นายอัครณัฐ  บญุมะยา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
16. นางจุติกา  อุบาล ี ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
17. นางณัฐพร  นวนสาย ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
18. นายกรวุฒ ิ อรุณรัมย ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
19. นางสาวธาราทิพย ์ พุ่มชุมพล ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ  
20. นางสาวณัฐพร  ทองแพรว   พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรยีนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ 
21. นางสาวฟองฝน  เจริญรัมย ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการ  
22. นายสุวรรณ์  คะรานรมัย ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ   
23. นางสาวผิวผ่อง  ทมานนท ์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
24. นางกรวิกา  ทัศนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าท่ี 1. ประสานงาน จัดเตรยีมสถานท่ี พิมพ์รายชื่อโรงเรยีนเพื่อระบตุ าแหน่งของบูททั้งหมด 30 บูท บริเวณรอบโดมเอนกประสงค์  
 2. น าผลงานของโรงเรยีนบุรรีัมยพ์ิทยาคม ในบูทที่ 1 และ 2 โดยน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล และการจดัแสดงโครงงาน
ของกลุ่มงาน วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อจดัแสดงนิทรรศการและจัดตกแต่งให้สวยงาม 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟิสกิสส์ัประยุทธ ์
8.1คณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 

1.  นางพัชภัสสร  เสนทับพระ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสรุนารีวทิยาเลขานุการแม่ข่ายฯ ประธานกรรมการ 
         2.  นางวีณา  ริงคะนานนท ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาผู้ประสานงานแม่ข่ายฯ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสุรางค์  พุฒกลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยารองหัวหนา้กลุ่มสาระฯ กรรมการ 
 4.  นางศุภกร  อนุกูล   ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยารองหัวหนา้กลุ่มสาระฯ กรรมการ 
 5.  นางนารีรัตน์  ฟักสมบูรณ ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
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 6.  นายช านาญ  อินทรสมบัต ิ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 7.  นางรัธนาฏ  กมลกลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 8.  นายกานต์  นาครังสรรค ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 9.  นายบารมี  ศรีธรรมมานุสาร ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 10. นางภารวี  พูนแก้ว ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 11. นางชันม์จิรา  ก่อสกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 12. นางสาวกาญจนา  บุญเคน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 13. นางสาวสิริภัทร  จันทร์หมื่นไวย ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 14. นางสาวศศิธร  สร้อยทองหลาง ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 15. นางจันทนา  ทับสุพรรณ  ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาหัวหน้ากลุ่มสาระฯ กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวลดัดา  บูรพากลู ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาหัวหน้าโครงการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นายสกล  ดุรยิศาสตร ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยารองหัวหนา้กลุ่มสาระฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี  ประชุมพิจารณาแนวทางด าเนินการจดัการแข่งขันฟิสิกสส์ัประยุทธ์   โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์
             กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 

8.2 คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 1.  นางนารีรัตน์  ฟักสมบูรณ ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 2.  นางภารดี  พูนแก้ว ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี   1. จัดท าแบบรับรายงานตัว / ลงทะเบยีน ครู – นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 28 โรงเรียน  
 2. รับรายงานตัว/ลงทะเบยีนครู – นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 28 โรงเรียน บรเิวณอาคาร 10 ช้ัน 1 ห้องประชุม 
   3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรือเห็นสมควร 

8.3 คณะกรรมการพิธีการ 
 1.  นางสาวจิรวรรณ  แสงสลิา ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี 1.  จัดหาพิธีกร จัดล าดับขั้นตอนด้านพิธีการร่วมประสานงานกับฝา่ยสถานท่ี ฝ่ายวิทยากรและฝ่ายเกยีรติบตัร 
 2.  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการด้านแสงสี เสยีง กับด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร  

8.4 คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
 1.  นายพีรพันธ์  เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นายณชภัส  วิชยปรีชา ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3.  นายสราวุธ  ปะทะโก ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
 4.  นายกานต์  นาครังสรรค ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี  1.  ประสานการจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์  สื่อวีดีทัศน์  กล้องถ่ายภาพและชุดเครื่องเสียงส าหรบัใช้ในการจัดการแข่งขัน 
     ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
 2.  บันทึกภาพและบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ  
 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายหรือเห็นสมควร 

8.4 คณะกรรมการสถานที ่
 1.  นายอารยชัย  ชนะวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นายแสวง  พิศาลวนิชย์กลุ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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 3.  นายบารมี  ศรีธรรมานสุาร ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 4.  นายช านาญ  อินทรสมบัต ิ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี 1.  จัดเตรียมสถานท่ี  การจดัการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ อาคาร 10 ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2556 จ านวน 8 ห้อง พร้อมทั้ง 
      จัดหาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครือ่งเสียง ไมโครโฟน โปรเจกเตอร์ ห้องละ 2 เครื่อง จัดห้องประชุมอาคาร 10 ช้ัน 3 พร้อมโต๊ะ 
      เก้าอ้ี จ านวน 150 ตัว เพื่อเป็นกองอ านวยการและจดัประชุม ตามตารางก าหนดการ หนา้ 1 – 2  
 2.  อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมตลอดกิจกรรม 
 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

8.5 คณะกรรมการบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 1.  นางจุฑามาศ  ไทยพานิช รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นางประนอม  วิริยะ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3.  นางชันม์จิรา  ก่อสกุล ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ 
 4.  นางสาวกาญจนา  บุญเคน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี    1. วางแผนจัดการ  ดแูล  เตรยีมการด้านอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  บริการแก่กรรมการด าเนินการ และวิทยากร 
  2. ต้อนรับคณะครูและวิทยากรในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2556 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

8.6 คณะกรรมการต้อนรับวิทยากร 
 1.  นางจารุชา  รัชตสุภัค รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นายมนสั  ทาขาว หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนบุรีรมัย์พิทยาคม                  กรรมการ 
 3.  นายปรญิญารัตน์  จันทร์ชุ่ม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
 4.  นางสาวลดัดา  บูรพากลู ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นายสกล  ดุรยิศาสตร ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี     1. ต้อนรับคณะครูและวิทยากร โดยประสานงานกับฝา่ยปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม และฝา่ยสถานท่ี 
   2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

8.7 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป 
 1.  นางพัชภัสสร  เสนทับพระ                รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2.  นางจารุชา  รัชตสุภัค รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบุรรีัมย์พทิยาคม รองประธานกรรมการ 
 3.  นายมนสั  ทาขาว หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนบุรีรมัย์พิทยาคม                  กรรมการ 
 4.  นางจันทนา  ทับสุพรรณ                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนสุรนารีวิทยา                       กรรมการ 
 5.  นางศิริวรรณ  นันทประพิณ ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
 6.  นายปรญิญารัตน์  จันทร์ชุ่ม ครูโรงเรียนบรุีรัมย์พิทยาคม กรรมการ 
 7.  นางสาวลดัดา  บูรพากลู ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นายสกล  ดุรยิศาสตร ์ ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.  นางสุปราณี  มงคลล้ า                     ครูโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าท่ี      ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกสส์ัประยุทธ์ทุกขั้นตอน โดยใช้ อาคาร 10 ช้ัน 3 เป็นห้องประชุม ให้ด าเนินการ 
    ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 
 

8.8  คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร 
 1.  นางจันทนา  ทับสุพรรณ                  หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรยีนสุรนารีวิทยา                       ประธานกรรมการ 
          2.  นางสุรางค์  พุฒิกลาง                     ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                          กรรมการ 
          3.  นางศุภากร  อนุกูล                        ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                          กรรมการ 
          4.  นางสาวสิริภัทร  จันทร์หมื่นไวย         เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา                                  กรรมการ 
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8.9  คณะกรรมการด าเนินการประจ าห้องแข่งขนั 
 1.  นางนารีรตัน์  ฟักสมบูรณ์                  ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา                                       ประธานกรรมการ 
          2.  นางรัธนาฏ  กมลกลาง                     ครูโรงเรยีนสุรนารีวิทยา                                       กรรมการ 
          3.  นางภารวี  พูนแก้ว                         ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                        กรรมการ 
          4.  นางสาวสิริภัทร  จันทร์หมื่นไวย          เจ้าหน้าท่ีโรงเรยีนสุรนารีวิทยา                                กรรมการ 
          5.  นางสาวศศิธร  สร้อยทองหลาง           เจ้าหน้าท่ีโรงเรยีนสุรนารีวิทยา                                กรรมการ 
          6.  นักเรียนช้ันม.5/1  โรงเรียนสรุนารีวิทยาห้องละ 3  คน                                                   กรรมการ 
ท าหน้าท่ี    ประจ าการเพื่อประสานงานดูแลความเรียบร้อยของการแข่งขัน  และอ านวยความสะดวกภายในห้องและระหว่างห้องแข่งขัน        
               กิจกรรมฟิสิกสส์ัประยุทธ์ 

8.10  คณะกรรมการประมวลผลคะแนน 
          1.  นางสุรางค์  พุฒิกลาง                      ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                        ประธานกรรมการ 
          2.  นายบารมี  ศรีธรรมานุสาร                ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                        กรรมการ 
          3.  นางสาวศศิธร  สร้อยทองหลาง           เจ้าหน้าท่ีโรงเรยีนสุรนารีวิทยา                                กรรมการ 
ท าหน้าท่ี     ประมวลผลการแข่งขัน  ตรวจทานความถูกต้อง  และด าเนินการประกาศผลการแข่งขันฟิสิกส์สปัระยุทธ์ทุกรอบ 
 

8.11  คณะกรรมการการเงิน 
          1.  นางศุภากร  อนุกูล                         ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                        ประธานกรรมการ 
          2.  นางมลิวัลย์  สุทธิแพทย์                   ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา                                        กรรมการ 
          3.  นางบุษยรา  นิรันดรธรากุล               ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา                                        กรรมการ 
ท าหน้าท่ี    ประชุมวางแผนการด าเนินงานบริหารงบประมาณทีไ่ด้รบั  ให้การด าเนินกิจกรรมฟสิิกสส์ปัระยุทธ์บรรลุวตัถุประสงค์ 
               ของโครงการและเกิดประโยชนส์ูงสุด 
 

8.12  คณะกรรมการสรุปและประเมินผล 
        1.  นางสาวลัดดา  บูรพากูล                     ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา                                       ประธานกรรมการ 
        2.  นางรัธนาฎ   กมลกลาง                      ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                       กรรมการ 
        3.  นายบารมี  ศรีธรรมานสุาร                  ครูโรงเรยีนสรุนารีวิทยา                                        กรรมการ 
        4.  นางสาวศศิธร  สร้อยทองหลาง             เจ้าหน้าที่โรงเรยีนสุรนารีวิทยา                                กรรมการ 
        5.  นางสาวสิริภัทร  จันทรห์มื่นไวย            ครูโรงเรียนสรุนารีวิทยา                                        กรรมการ 
ท าหน้าท่ี    จัดท าแบบสอบถามประเมินผลการด าเนินงานแข่งขันฟิสิกสส์ัประยุทธ์  รวบรวมวิเคราะหข์้อมูล  และจดัท ารูปเล่มรายงาน 
               เพื่อน าส่งสพฐ. 

 ขอให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ได้ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน  โดยประสานงาน       
และขอความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงเป็นผลดีแกท่างราชการต่อไป 
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                                                                                     (นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารวีิทยา 
            ประธานเครือข่ายโรงเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์
           กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 


