
oorouNa4'4
fi'rfl {d1un{''}utt nfl ufl n''l:fi nul!: u n:J fl nulil fl 9111,11:

,"-^./ 

q

fi p)Vrrau<

tolT:nfipuqiotriaTnT:ur teooc( (CoVlD - 19) n{la'r:snl:t6uufivrurnramirrasrvrn1uTad

d J I v o o - X A < ,. J a d a 4auruo{alnnliiliururitirurun'l:eilfin{.ru[tgrfrufrnr:frnur r.irufio6tffnvr:ofrnaIU

16or n1:ui1,11:6'nnT :finurr&udugiun'.ratfranrunr:nin1:rv{d:uu'rerto{I:nAardot:iaTnt:ur looorc(

(COVID rq) tuiuii eno flTflfl1Fril ledbd n1:il:uqiln:'orfrfi,J:rr6udr6'cgiiGirfincrunrucn::ilfl'l:
4 Y X \v qvo u I A 4 | 4 o a A qu .-n1:frnu1{ulluoruLpruoul4u'tu[radrr]nrrut?sr1'ruyrftl:r{nurrj:snrflnulunalu't:9rltuun1Ttrl0L14rl1:. 4 ... - - - .- , urdsdou!-dqctfa'Et4vqi:u rra6oT:rrEuu"[unr:ruLnaaunl:ann1T[iuunliaou'Luafl1un1:funliuy'ri:vlJlatarI:erfrotfro1ria

In1:ur boorc( (CoVtD - 19) uauti?uafln1:vdlullodrr: {irfrowTurn6ounrunru"Lrfiaonnfr,alf,r:Qntfiuflo{vtI

dr#nrrunruun::l.rn1:nr:finurrYufi'ufi1uvf{ d fifi tfruri n:urjaonrYu Tonra nrunln unvrJ:cfiuGnrn41
A u ; dt I a v 4! AY - d -- Y--.n1:uEu1T{nnT : {{rflun:ou{1uiJo{n{ufirxofinm1}JttavilTUffiur.ranr:{'nil1:frflu']fr6olciutndoudru

q d YqY r,f d I Y s I d add u
ua-naa:uavn:su?un1:L5uu5 h4u::at!'luil'lufl{U:unouq?u[n:da:1{n1:t:uu ?6t:uu n1:?o[Lauuslo

J,r<qwuuaou4.i
!:uLilur,raty'r0t?tJ14'rtLu?yl1{nt:fl?uLua0nI [un1;un[gUfU141n1:aon1:LTUunl:aouL[aua1ufld']ut?Jafluyl
n1:Flnulu:uftlJFlfl1*1ilnn1yl: L9lU:vtlJfinulutvrflnttau?1{u9,lufl't[uu{1ut14u::q?n6]!

d'rriueirrinsluLrflTruvnl:FInu1il:s0ilfrnu1unq1il'r: 6dflorrsirrtr"{n6usn::iln1Tr.i1tfrun'tir{o}lu'tq

uimn::un1:fieilu1nrunrilfrrtuunru16'anlunr:ninr:uvri:vrrnrorl:nfierrd'ohia1nl:uT booc(9lJ

(Covl D - 1 9) n{ual:s n1T LBuuSvr uroramiua v tvrnluTad d'ril

r '{' " a v v v trilfr'tiuunrutfr'anrunr:ninr:uvli:slrort50{ rrfl{fi{Frfuvni:iln1:911Luufl'l:fl9}lu1u?rln::iln1:v{sxu1q[uJ v

oo. hfUUfl ililn1TA1U?8n11

o.o ll1ul5lfUffYlf, n1tfl51U
yo o u I t

fr dru': u nr:drfnmu utmfi ufi nr:fi nurr.J:saufi nrvril fl o1v'r:g1

rJ:sorun::unr:
vo N A d:o{ffd1u? u nr:drflnmurr nfr ufr nr:fi nB'l{Tv nilfi nB1il n0}'r14'r:UJ

TO{il:ufi1Un:5iln1i

:o{ fr d1u? u nr:eirtinnu ut mfi ufi nr:fi nu1il:vfl ilfi nulunq'r14''r:U!

n::ilfl''r:

o.tcr uluilltri leir.ir,ir

o.en u'ttttj:snra ttufi

u ar{ v yo e - X i a , 4
o.d u'r{'Hflfuru1y{ ta un:svu :0{9J0'ru?un1Tff1und1urflnv{uun1:flnulu:v6ltJFlnu1ilflq''114'l:



๒ 
 

 

1.5 นำยมนตรี  ลำดนำเลำ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  กรรมกำร 

1.6 นำยถำวร  บัณฑิตเสน          ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 

1.7 นำงฉวีวรรณ  มีสติ              ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 

1.8 นำยยิ่งศักดิ์  วรโยธำ            ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 

1.9 นำงศิริกำญจนรัตน์ พละศึก    ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 

1.10 นำมคมกริช  ไชยทองศรี     ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 

1.11 นำงวิหำญ  พละพร            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 1.12 นำงกรรณิกำร์  บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 1.13 นำงสำวปัญญำพร  ธิพรพันธ์ ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  จัดประชุมวำงแผน ออกแบบกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก 

สนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือ วิเครำะห์แก้ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ ให้เกิดควำมเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  
     2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

2.1.1 นำยอดิศร  ก้อนค ำ    ศึกษำนิเทศก์      ประธำนกรรมกำร 
2.1.2 นำงสำววิไลวรรณ ปัญญำดี  คร ูโรงเรียนบ้ำนศูนย์ไหม    กรรมกำร 
2.1.3 นำงสำวใจสวรรค์ อินพรหม       คร ูโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม   กรรมกำร 
2.1.4 นำงสำวมำริษำ พลวงศ์ษำ         คร ูโรงเรียนบ้ำนหว้ำนใหญ่   กรรมกำร 
2.1.5 นำงสำวอัจฉรำพร กุดวงค์แก้ว    คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองยำง   กรรมกำร
2.1.6 นำงสำวทัศฎำพร พรหมดีรำช     คร ูโรงเรียนบ้ำนดงหลวง    กรรมกำร 

     2.1.7 นำยวรพิสิษฐ์ ชนันท์กำนต์         คร ูโรงเรียนบ้ำนย้อมพัฒนำ   กรรมกำร 
2.1.8 นำงสำวอมรรัตน์ แสนศรี   คร ูโรงเรียนแก้งโนนค ำประชำสรรค์  กรรมกำร 
2.1.9 นำงสำววัสสิกำ ซำมงค์   คร ูโรงเรียนบ้ำนบำก2    กรรมกำร 
2.1.๑๐ นำงสำวกมลวรรณ พำลึก  คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองแอก   กรรมกำร 
2.1.11 นำงสำวนฤมล คณะวงค ์  ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนอุ่มไผ่   กรรมกำร 
2.1.12 นำงสำวประไพ ศิรำจันทร์       คร ูโรงเรียนมุกดำลัย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.13 นำงอรอุมำ เหลือสิริ   คร ูโรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 2.2.1 นำยจีรศักดิ์  ยำโน    ศึกษำนิเทศก์      ประธำนกรรมกำร 
          2.2.2 นำงสำววิลำสนิี ยืนยง   คร ูโรงเรียนบ้ำนศูนย์ไหม     กรรมกำร 
          2.2.3 นำงสำยรุ่ง ปิยะนันท์   คร ูโรงเรียนบ้ำนท่ำไค้    กรรมกำร 
          2.2.4 นำงสำวชุติมำ หัวนิล   คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง    กรรมกำร 
          2.2.5 นำยอนันต์ธชยั  ค ำหำญ   คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองหนำว   กรรมกำร 
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          2.2.6 นำงกนกพร วำปี    คร ูโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร    กรรมกำร 
          2.2.7 นำงปนัดดำ โภคสวัสดิ์    คร ูโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม   กรรมกำร 
          2.2.8 นำงอำรียำ คนหำญ    คร ูโรงเรียนบ้ำนคันแท    กรรมกำร 
          2.2.9 นำงสำววรรณลดำ ล้ำนจ๊ะ   คร ูโรงเรียนบ้ำนป่ำเตย     กรรมกำร 
          2.2.10 นำยโชคชัย  นิมมำ    คร ูโรงเรียนบ้ำนนำป่ง     กรรมกำร 
          2.2.11 นำงปนัดดำ งำมสมบัติ   คร ูโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์     กรรมกำร 
          2.2.12 นำงสำวกนิตตำ อนันต์   คร ูโรงเรียนบ้ำนนำแพงโคกน้ ำสร้ำง  กรรมกำร 

2.2.13 นำยสุนทร ชุมศรี    คร ูโรงเรียนเมืองพำลกุำกรภมิู    กรรมกำร 
2.2.14 นำงสำวปวีณำ  ปัตทมำตร  คร ูโรงเรียนบ้ำนนำยอ    กรรมกำร 
2.2.1๕ นำงสำววัชรำภรณ์ คนไว   คร ูโรงเรียนชุมชนดอนตำล     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.2.1๖ นำงสำวปิยะภรณ์ สุขรี   คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองบง         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
2.3.1 นำยสิทธิพงษ์  เมืองโคตร    ศึกษำนิเทศก์      ประธำนกรรมกำร 
2.3.2 นำงสำวนชุรัตน์ ไชยเพชร   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว    กรรมกำร 
2.3.3 นำงสำวจรินทร์ ภูนำเมือง   คร ูโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม    กรรมกำร 
2.3.4 นำยคชำนน  สุวรรณพันธ์    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเอี่ยนดง “รำษฎรส์งเครำะห์”  กรรมกำร 
2.3.5 นำงสำวปรำณี  เสียงล้ ำ    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเอี่ยนดง “รำษฎรส์งเครำะห์”   กรรมกำร 
2.3.6 นำงสำวทัศนีย์ โคตรพรหม   คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองยำง    กรรมกำร 
2.3.7 นำงสำวอภิฤดี พิมพิสัย   คร ูโรงเรียนบ้ำนโสก     กรรมกำร 
2.3.8 นำงสำวเอ้ืองดอย ซำเสน   คร ูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี     กรรมกำร 
2.3.9 นำงสำวพรสวรรค์ ซำเสน   คร ูโรงเรียนบ้ำนโนนสวำท    กรรมกำร 
2.3.10 นำงสำวสุจิตรำ รัตนปัญญำ คร ูโรงเรียนบ้ำนนำทำม     กรรมกำร 
2.2.11 นำยอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์  คร ูโรงเรียนมุกดำลัย    กรรมกำร 
2.2.1๒ นำยทัศนะ  คล่องดี  คร ูโรงเรียนบ้ำนชะโนด 1    กรรมกำร 
2.3.13 นำงกันตำวริษร์ วรวิรุฬห์ธนำ   คร ูโรงเรียนมุกดำลัย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

.  2.3.14 นำงจุไรรัตน์ สุวรรณไตรย์  คร ูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยยึดตำมตัวชี้วัดและสำระ

กำรเรียนรู้แกนกลำงที่ต้องรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ส ำหรับกำรจัดกำร

เรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)   
 

3. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
 3.1 นำงวรกัญญำพิไล  แกระหัน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
            ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยสำยันต์  ผำดโผน ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
 3.3 นำงสำวปัญญำพร  ธิพรพันธุ์ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 3.4 นำงเณริศรำ  ว่องไว  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
 3.4 นำงสำวดำวสวรรค์ สำรแีผลง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน               กรรมกำร 
 3.5 นำงดวงฤดี  เผ่ำภูไทย นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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