คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
ที่ 392 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย
และประกวดแข่งขันทักษะงำนวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
-------------------------------

ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้กำหนดจัดพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย และจัดประกวดแข่งขัน
ทักษะงำนวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร คณะครู
และนักเรียนได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินควำมสำมำรถทำงกำรเรียนรู้ ตลอดจนเป็นกำรประชำสัมพันธ์
ผลงำนนั กเรี ยนให้กับ สำธำรณชนได้ทรำบ ในวันที่ 24-26 ตุล ำคม 2559 ณ บริเวณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 โดยจะจัดพิธีเปิดงำนในวันที่ 24 ตุลำคม 2559 เพื่อให้กำรจัดงำนดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1. นำยสำยัณห์ ผำน้อย
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
1.2. นำยนฤทธิ์ คงนำน
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.3. นำยสมหมำย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.4. นำยสมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.5. นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
1.6. นำยปวีณ ระดำรงค์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
1.7. นำยทองหลั่น จัตุจันทร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
1.8. นำยเสรี ขำมประไพ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
กรรมกำร
1.3. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
1.4. นำงสุจิตรำ ดวงจิตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
1.5. นำงธนพร นฤนำทวัฒนำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.6. นำยพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.7. นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.8. นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.9. นำยเทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.10 ว่ำที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.11 นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ อำนวยกำร กำกับ ดูแล เสนอแนะ ให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำอุปสรรคในระหว่ำงกำรจัดงำน
แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
/ 2. คณะกรรมกำร...

-22. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง ประกอบด้วย
2.1. นำยปวีณ ระดำรงค์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2.2. นำงรดำ ธรรมำภิสมัย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
2.3. นำงสำวจำรุวรรณ ชินดร ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
รองประธำนกรรมกำร
2.4. นำยกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.5. ว่ำที่พันตรีเทพนำ เครือคำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.6. นำยธีระศักดิ์ คำดำ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
2.7. นำยสมจิต สิทธิบุ่น
ช่ำงปูน 4
กรรมกำร
2.8. นำยนัชนำรถ โกจำรย์ศรี ช่ำงปูน 4
กรรมกำร
2.9. นำงทองใบ สิทธิบุ่น
แม่บ้ำน สพป.ขก.2
กรรมกำร
2.10. นำยครึกฤทธิ์ เพียรแก้ว ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
2.11. นำยประหยัด ธิธรรม
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
2.12. นำยบุญจันทร์ พำสร้อย พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
กรรมกำร
2.13. นำยทองใบ ดีทุม
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
กรรมกำร
2.14. นำยเทอดศักดิ์ วินไธสง พนักงำนขับรถยนต์
กรรมกำร
2.15. นำยกิตติพงศ์ จำปำทิ
พนักงำนขับรถยนต์
กรรมกำร
2.16. นำงเทียมจันทร์ ธิธรรม แม่บ้ำนโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
2.17. นำยสนธยำ มูลน้อย
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.18. นำยจุฬำรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.19. ว่ำที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.20. นำงสำวคุณำพร วรรณศิลป์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.21. นำงพิลำวรรณ พรมเท่ำ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ประสำนงำน จัดเตรียมสถำนที่จัดงำน เต็นท์ ระบบไฟฟ้ำ สถำนที่กำรจัดพิธีเปิด
และกำรจัดกำรแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่พิธีเปิด ประกอบด้วย
3.1. นำยอุดม อำนำจ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยเนตร ภูมิโสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ
รองประธำนกรรมกำร
3.3. นำงสุจิตรำ ดวงจิตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
รองประธำนกรรมกำร
3.4. นำยวุช กำวงษ์กลำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคำน้อย
กรรมกำร
3.5. นำยชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
3.6. นำงพูนทรัพย์ โยธำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยแกดอนหันหนองหญ้ำม้ำ
กรรมกำร
3.7. นำยชำติมังกร เลนคำมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแจ้งทัพม้ำ
กรรมกำร
3.7. นำยสำเริง แก้วสมบัติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
/3.8. นำงพรทิพย์...

-33.8. นำงพรทิพย์ ไชยฤทธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนวังเวินกุดหล่ม
กรรมกำร
3.9. นำงอุบล พินธะ
ครูโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
3.10. นำงอรุณณี เสมอไวย์
ครูโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยำ
กรรมกำร
3.11. นำยวีระพล บัวคำภู
ครูโรงเรียนโคกโกโคกกลำง
กรรมกำร
3.12. นำงนงลักษณ์ เหมำะดี ครูโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
3.13. นำงดำรำวรรณ โทศรี ครูโรงเรียนบ้ำนดอนหมู
กรรมกำร
3.14. นำงอุมำพร ชัยศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนเกิ้ง
กรรมกำร
3.15. นำงสำวทัศนีย์ พรมสำศิลป์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหลุบคำ
กรรมกำร
3.16. นำงสำวประภัสสร สะเดำ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ
กรรมกำร
3.17. นำยวนัสนันท์ เพชรไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
3.18. นำงวัชรำภรณ์ กิจรุ่งสุวรรณ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร โรงเรียนบ้ำนแคนเหนือ
กรรมกำร
3.19. นำงสำวยุภำรินทร์ เฉียงเหนือ ครูโรงเรียนบ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
กรรมกำร
3.20. นำยทรงศักดิ์ นะลำคุณ ครูโรงเรียนเหล่ำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
3.21. นำยปิยะชำติ ชอบค้ำ
ครูโรงเรียนเหล่ำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
3.22. นำยอวยชัย หิตธิเดช
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยแกดอนหันหนองหญ้ำม้ำ
กรรมกำร
3.23. นำยธีระ เหล่ำคนค้ำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสำวเอ้
กรรมกำร
3.24. นำยศุภชัย วำฤำษี
ครูโรงเรียนบ้ำนคำน้อย
กรรมกำร
3.24. นำงอัจนำ มำซำ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
3.25.นำงสำวธันยพร ทศคุย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
3.26. นำยสำมำรถ เหล่ำคนค้ำ ครูโรงเรียนนำจำนซับสมบูรณ์
กรรมกำร
3.27. นำงสำวนิตยำ เทพำขันธ์ ครูโรงเรียนนำจำนซับสมบูรณ์
กรรมกำร
3.28. นำยพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.29. นำยสถิตย์ ศิริตื้นลี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโสกนำดี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.30. นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.31. นำยมหรรณพ สมอเนื้อ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดตกแต่งซุ้มประตู เวทีกลำง สถำนที่พิธีเปิดกรวยถวำยเครื่องรำชสักกำระเฉลิมพระเกียติฯ
ซุ้มประธำนสักกำระพระพุทธเมตตำมิ่งมหำมงคลเขต สถำนที่ปลูกต้นไม้
4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
4.1. นำยสมหมำย ขุมดินพิทักษ์ รองฯ ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
4.2. นำยสมคิด แสนบุญศิริ
นำยกสโมสรลูกเสืออัศวพำหุ
รองประธำนกรรมกำร
4.3. นำยชูศักดิ์ ธนธรรมสถิตย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเหล่ำใหญ่นำข่ำวิทยำ
รองประธำนกรรมกำร
4.4. นำยสรยุทธ วำระกูล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมูลนำค
กรรมกำร
4.5. นำงสำวญัชญำนุช สุดชำดี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโซ่งเหล่ำนำดี
กรรมกำร
4.6. นำงนัตรนำ จันทร์ลุทิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองขำมบ่อหิน
กรรมกำร
4.7. นำงศรียุพำ เมธำอภินันท์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
/4.8. นำงวรำภรณ์...

-44.8. นำงวรำภรณ์ แสนกล้ำ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
4.9. นำงสำวทองเปีย หล้ำเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
4.10. นำงสำวญำนิสำ สะภำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.11. นำงสำวคุณำพร วรรณศิลป์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.12. นำยภูวัตนันทน์ จันที
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
4.13. นำงอภันตรี ภูดวงดำษ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
กรรมกำร
4.14. ส.ต.ต.จำนง ชำลีคำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเพีย
กรรมกำร
4.15. นำยธีระศักดิ์ คำดำ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
4.16. นำยชัยรัตน์ ศรีเสน
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
4.15. นำยชำญวิทย์ จำปำวงษ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
4.16. นำยเทอดชัย บัวผำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.17. นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.18. นำยวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.19. ว่ำที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวัน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินฮำวลำวังชู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.20. นำงนุจริน โชติญำโน
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย
ประชำสัมพันธ์งำนทั่วไป งำนพิธีกร พิธีกำร ดำเนินรำยกำร และบันทึกภำพ ตลอดกำรจัดงำน
5. คณะกรรมการจัดพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย
และประกวดแข่งขันทักษะงำนวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกองลูกเสือเกียติยศ ประกอบด้วย
5.1. นำยสมหมำย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
5.2. นำยทองหลั่น จัตุจันทร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
5.3. นำยพยัคฆ์ วงศ์คำ
ผู้ตรวจกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
5.4. นำยสมคิด แสนบุญศิริ
ผู้ตรวจกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
5.5. รอ.ดร.สุดใจ ศิริพันธ์
ผู้ตรวจกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
5.6. นำงวันทนี ตุติ
รักษำรำชกำรในตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
5.7. ว่ำที่ ร.อ.ทินกร ศรีนำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
5.8. นำงสำวจำรุวรรณ ชินดร ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
5.9. นำงสำวเทพรัตน์ เสนำฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.10. นำงรัชนีย์ อุปรัง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.11. นำงอำทิฐยำ วรนิตย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.12. นำงสำวสมถวิล ชูเนตร ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.13. นำงอิษณำพร คุ้มตะบุตร ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.14. นำงจิระภำ ธรรมนำศีล ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.15. . ว่ำที่พันตรีเทพนำ เครือคำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.16. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสพป.ขอนแก่น เขต 2 สมำชิกสโมสรลูกเสืออัศวพำหุ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/5. 17.คณะครูฯ....

-55.17. คณะครูโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
5.18. นำยเข็มพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังแสง
5.19. ว่ำที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินฮำวลำวังชู
5.20. นำยสุเมศ พรมมำกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี
5.21. นำยนภดล วิจำรย์
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ มีหน้ำทีจ่ ัดพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย
ฝึกซ้อมลูกเสือกองเกียรติยศร่วมพิธีเปิด จัดทำซุ้มริบบิ้นไว้ทุกข์ บริกำรแก่ประชำชนในเขตบริกำรของเขตพื้นที่
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
6.1. นำยเสรี ขำมประไพ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
6.2. นำงสำวมนัชญำ โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำนกรรมกำร
6.3. นำงสำวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ รองประธำนกรรมกำร
6.4. นำงสำวนิตยำ ชัยสิทธิ์
หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
6.5. นำงสำวปรำณี ฆ้องวงศ์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
กรรมกำร
6.6. นำงศิริพร เที่ยงนนทรีย์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.7. นำงสุภำวดี สัตย์ซื่อ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.8. นำงสำวปภำดำ สีแขไตร นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.9. นำงสำวลักขณำ เฉลียวฉลำด นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.10.นำงวิภำดำ ทองแสนคำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.11 นำงศิริวรรณ จันทรำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
6.12. นำงกวี ดีเจริญ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
6.13. นำงผ่องพรรณ เมืองประทุม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
6.14. นำงสำวภัคนันท์ อ่อนฮุย นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
6.15. นำงนิยม มูลแก่น
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
6.16. นำงสำวนิ่มนวล เศษคึมบง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
6.17. นำงมะลิวัลย์ คำสำริรักษ์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
6.18. นำงกัญญำ กัลยำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
6.19. นำงนิรมล เสมอหน้ำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
6.20. นำงสำวฐิตำรีย์ ภูมิเนำว์นิล เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
6.21. นำงสำวเจียมใจ สุไกรธิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
6.22. นำงรุณณี เพียสุพรรณ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
6.23. นำงพรรณรัตน์ คำหำญพล นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
6.24. นำงสำวสิรินำ แสงปัดสำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
กรรมกำร
6.25. นำงชนิดำภำ สมสะอำด เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
6.26. นำงสำวศิริกำนดำ คงโพธิ์น้อย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
/6.27. นำงนิธิกำนต์ ...

-66.27. นำงนิธิกำนต์ โตโส
เจ้ำหน้ำที่ คุรุสภำ
กรรมกำร
6.28 นำงสำวนัชชำ พำนิชศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
กรรมกำร
6.29. นำงนิยมพร นนท์จุมจัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร
กรรมกำร
6.30. นำงสำวชนัฐดำ วงษำซ้ำย เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
กรรมกำร
6.31. นำงทองใบ สิทธิบุ่น
แม่บ้ำน สพป.ขก.2
กรรมกำร
6.32 นำงสำวสุลัดดำ หอมทอง แม่บ้ำน สพป.ขก.2
กรรมกำร
6.33. นำงเทียมจันทร์ ธิธรรม แม่บ้ำนโรงเรียนชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ
กรรมกำร
6.34. นำงพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.35. นำงรดำ ธรรมมำพิสมัย ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6.36. นำงวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6.37. นำงพรเพ็ญ กรีเงิน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6.38. นำงพิลำวรรณ พรมเท่ำ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6.39. นำงจิรำพร ศรสุรินทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6.40. นำงเพ็ญพักตร์ โคตรจันดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ติดต่อประสำนงำน ดูแลอำนวยควำมสะดวก ในเรื่องอำหำรและอำหำรว่ำง ให้กับผู้มำร่วมงำน
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
7.1. นำยนฤทธิ์ คงนำน
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประธำนกรรมกำร
7.2. นำยสมศักดิ์ ภูมิกอง
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
7.3. นำงสำวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
7.4 นำงสำวเมตตำ บุดดำเพ็ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
7.5. นำงสำวจิตสุภำ วงษ์เบำะ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
7.6. นำงสุมำลี เอี้ยงทอง
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
7.7. นำงวรกำนต์ มูลจันทร์
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
7.8. นำงธนพร นฤนำทวัฒนำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7.9. นำงนัชชำ สิทธิสมำน
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
7.10 นำงรุณณี เพียสุพรรณ เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2559

(นำยสำยัณห์ ผำน้อย)
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