รายชื่อแนบท้ายคาสั่งที่ 673 / 2556
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดให้เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
1. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนและครู (ผู้ประสาน คือ สพป.พช. 2) ณ สนามไว
ชมพู สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายจารัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
2. กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนและจาหน่ายผลผลิตของนักเรียน (ผู้ประสาน คือ สพป.พช. 2) ได้แก่
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แลบ มีรายชื่อ ดังนี้
1) นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณ ตาแหน่ง ครู ค.ศ.
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2) นายอนุพงศ์ จิตหาญ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
3) เด็กชายธรรมนูญ น้อยสุวรรณ นักเรียน
4) เด็กชายสุชาติ ขจรทรัพย์พนา นักเรียน
5) เด็กชายชาตรี นักเรียน
3. กิจกรรมคลินิกครู (ผู้ประสานงาน คือ สพป.พช. 2) ได้แก่
 ด้านครูผู้สอน
 ระดับปฐมวัย คือ นางอิ่มเอม จ๊ะปิน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
 ระดับประถมศึกษา คือ นางอัมพร อินตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้าดิบ
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่มีผู้สมัคร)
 ด้านผู้บริหารโรงเรียน คือ นายจารัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
4. กิจกรรมสัมมนาวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ประสานงาน คือ สพม. 40) วันที่ 19
ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีเทพ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
1) ผอ.สพท. หรือ ผู้แทน เขตละ 3 คน คือ
1. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.
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2. นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3. นางอาภา สุวรรณลพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท. ละ 3 คน คือ
1. นางปราณี พันธ์หนองหว้า ผอ.รร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
2. นายสมคิด ศรีธร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
3) การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ละ 2 คน
1. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
2. นายทยากร บุษยาวรรณ ผอ.รร.อนุบาลธารทิพย์
(ได้ส่งรายชื่อไปทางเว็บไซต์แล้ว)
5. กิจกรรมเสวนาสมัชชานักเรียน (ผู้ประสานงาน คือ สพม. 40) ได้แก่
 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย เขตพื้นที่ละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
ด.ญ.อังคณา หมื่นตุ้ม
ด.ญ.ศรีพร ดิทู
ด.ช.สุพจน์ ไม่มีชื่อสกุล
นายประเจิด สุขสิงห์

ชั้น/ตาแหน่ง
ม.1/3
ม.1/1
ม.3/1
ครูผู้ควบคุม

โรงเรียน/สถานศึกษา
บ้านห้วยสิงห์
บ้านห้วยสิงห์
บ้านห้วยสิงห์
บ้านห้วยสิงห์

หมายเลขโทรศัพท์
0871921688
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 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่ละ 1 คน
6. กิจกรรมท่องโลกการศึกษา (ผู้ประสานงาน คือ อบจ.เพชรบูรณ์) โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์
sil63pbn.net หรือ สมัครโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน ซึ่งเปิดรับสมัคร ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
เว็บไซต์) http://www.krunouchanat.com/program/registerall.php?reg_type=1
 โปรแกรมที่ 1 ท่องโลกการศึกษา นครบาลเพชรบูรณ์ รับสมัคร ระดับประถม นักเรียน 2 คน
และครู 1 คน (ผู้ประสานงาน น.ส.รุ่งกานต์ คาพิทูล โทร. 087-3178456) ติดต่อแล้ว ให้ โรงเรียนประสาน
ระดับภาค
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชั้น/ตาแหน่ง โรงเรียน/สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
1
ด.ญ.อารียา พูนทวีโชค
ป.6
บ้านห้วยสิงห์
2
ด.ช.วินัย ทินนา
ป.5
บ้านห้วยสิงห์
ครูผู้ควบคุม น.ส.พัชรียา ไชยสูตร
ครูอัตราจ้าง
บ้านห้วยสิงห์
0884030231
(จุดนัดพบ อบจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 18 ธค. 56 เวลา ลงทะเบียน เที่ยวที่ 1 เวลา 8.30 น. )
 โปรแกรมที่ 2 ท่องโลกการศึกษา โซนเหนือ รับสมัคร ระดับ ม.ปลาย นักเรียน 2 คน และ
ครู 1 คน (ยังไม่มีผู้สมัคร)
 โปรแกรมที่ 3 ท่องโลกการศึกษา โซนใต้ รับสมัคร ระดับ ม.ต้น นักเรียน 2 คน และครู 1
คน (ผู้ประสานงาน นายธวัช แก้วจีน โทร.081-5965786,088-4398447) ได้แก่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริ
ราชบ้านดง คือ
1. นางสรินยา ไผทรัตนตรัย ครูผู้ควบคุม
2. ด.ญ.วิชญาดา อุดมกิจศักดิ์ นักเรียน
3. ด.ญ.ไดอาน่า คงวิไล นักเรียน
(จุดนัดพบ อบจ.เพชรบูรณ์ วันที่
19 ธค. 56 เวลา ลงทะเบียน เที่ยวที่ 1 เวลา 8.30 น. )
7. กิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards (ผู้ประสาน คือ สพป.พช. 2) ได้แก่
นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชานาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 14-15
ธ.ค. 2556

