
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายบุญถิ่น   มหาสาโร รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายเจษฎา   เสาทอง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๒ รองประธานกรรมการ

3 นางผ่องนภา   พรหมเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ

4 นางพงศ์รัตน์   ถาวจัตุรัส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละหุง่หนองกก กรรมการ

5 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการ

6 นายอิทธิฤทธิ ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการ

7 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ

8 นายทยา  รัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ

9 นายเดชา บุตรดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) กรรมการ

10 นายเกียรติศักด์ิ   ประจุทรัย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการ

11 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวิถ(ีประสาทราษฎร์บ ารุง) กรรมการ

12 นายสนิท พันแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการ

13 นางรัชนี    สายพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการ

14 นายทยากร   หาญเสมอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการ

15 นายสุวัฒน์   คร่ึงมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการ

16 นายธ ารงค์   จันทร์โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) กรรมการ

สาระ ปฐมวัย     สถานทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ  เมืองสุรินทร์ 2 

แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
17 นายประภาส   สกุลดี ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" กรรมการ

18 นางจันท์ทกานต์  เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" กรรมการ

19 นายเกษมศักด์ิ   เทศแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการ

20 นางกาญจนา   สมหวัง ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

21  ่จิตประสงค์  จันทคล้าย ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

22 นายวรินทร์   แก้วสุรีย ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

23 นางสาวอัฉรากร  ศิริสอน ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

24 นายสนิท   พันแสน ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

25 นายพิทักษ์  อุมาธรณ์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

26 นางสาวกัญญา   สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายสุทัศน ์ เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายประเชิญ  กูลรัตน์ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการล าดวน รองประธานกรรมการ
3 นายพงษ์ศักด์ิ  อินทรามะ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
4 นายศักด์ิสถิตย์ กมลบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) กรรมการ
5 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการ

6 นายจิตกร ผมงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ
7 นายส่งเสริม มีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการ
8 นายระพินทร์ มหัทธนศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
9 นายธรรมศักด์ิ สายแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา กรรมการ

10 นายสมบัติ วรรณศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณวิทยากร กรรมการ

11 นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตร าดม กรรมการ
12 นางสาวมาลิสา เพชรนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการ
13 นายวัฒนา มีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
14 นายชาญชัย สระอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการ

สาระ คณิตศาสตร์      สถานที ่โรงเรียนหนองโตง."สุรวิทยาคม" เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ ล าดวน 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
15 นางรัตติยา สมทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชกใต้ กรรมการ

16 นายชัยภัทร ห่อทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโตกเกาะ กรรมการ
17 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง กรรมการ
18 นายวรินทร ทองแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการ
19 นายส าเร็จ เกิดกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจรวย กรรมการ
20 นางสาวสุดารัตน์  สาแก้ว รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย กรรมการ

21 นายพงษ์ศักด์ิ  จันทเขต รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ
22 นางนพรัตน์  แย้มศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ

23 นางรัชตา  ธรรมศิรโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

24 นายจรัญ  จันทร์ณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

25 นางกาญจนา  กาบทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

26 นางมุกดา  มาลาวิทยา ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
27 นางสาวจิตติมา  บุตรดี ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

28 นางสาวจารัตน ์ กุลัตถ์นาม ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

29 นายสวัสด์ิ  ใจองอาจ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

30 นายกวีพล  วงพิทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

31 นายศตวรรษ  พันฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

32 นางสาวอมรรัตน ์ สายเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

33 นางสาวธนัญญา  สุดโสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

34 นายสิทธิเดช  มูลศาสตร์ นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

35 นายพรวน  เงินเก่า นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

36 นายปรัชญา  ฤกษ์ไชย นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

37 นางสุภาพ  อุตส่าห์ดี นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

38 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

39 นางพิพัตณ์  สินมาก ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

40 นายวิชชุกร  มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
41 นายบัญญัติ  โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายเปโส  ขบวนดี รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายวีระพงษ์  มูลศิริ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ๑ รองประธานกรรมการ
3 นายสมคิด  รักษ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
4 นายสมศักด์ิ  สนใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการ
5 นายประเสริฐ  บุญเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ

6 นายบุญยศ  เป็นเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการ
7 นายวุฒิชัย  คงบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการ

8 นายประนอม  สุขสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
9 นายภูวนาถ  จินดาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ

10 นายพิเชษฐ์  จินดาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการ
11 นายพุฒิพัฒน์  วรโชติติยานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ

12 นายศิรสิทธิ ์  สุขบันเทิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า กรรมการ
13 นายสุดใจ  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการ

14 นายวิวัฒน์  มั่นหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการ
15 นายวิวัฒน์  สอาดยิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการ

16 นายประมวล  อุ่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียย กรรมการ
17 นายกริชชาติ  วารสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการ

สาระ สุขศึกษาและพลศึกษา      สถานที ่โรงเรียนเมืองสุรินทร์  เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่าย จอมพระ 1 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายศักด์ิชาย  ทองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระวี กรรมการ
19 นายบุญชอบ  สายยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็็กราษฎร์วิทยา กรรมการ

20 นางบุผา  สมัครสมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการ
21 นายอิทธิชัย  สิงห์ธี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกระหาด กรรมการ

22 นางจันทร์เพ็ญ  ธูวพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ

23 นางรุจิรา  ข าชูสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่นาค กรรมการ
24 นายปรัชญา   ดวงดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ

25 นายสิริศักด์ิ  มีศิริ ครูฝ่ายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
26 นายแฉล้มศักด์ิ   หนูแก้ว นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

27 นายวิชัย  ร้อยศรี ครูฝ่ายควบคุมดูแลเคร่ืองเสียง กรรมการ

28 นายอาดุลย์  ดวงราษี ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
29 นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

30 นายพิษณุ  ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
31 นายช านาญ  ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายวันชัย  ค าพาวงศ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายวิชัย   อยู่ปูน ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ รองประธานกรรมการ
3 นายเฉลิมชัย   สุขตาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ

4 นายชาญชัย  สมหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากูก กรรมการ
5 นายชอบ   ผจญกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการ
6 นายบุญคุ้ม   ขาวงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ าปึลสนวน กรรมการ

7 นายกิตติศักด์ิ   แซ่ภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการ
8 นายจรัส   สังข์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเนา กรรมการ
9 นายอนุรักษ์   สมัครสมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุญโลก กรรมการ

10 นายสมรรถ   อุดมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉันเพล กรรมการ
11 นายไพรัช   มีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์ กรรมการ
12 นายชาญศึก   มีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ

13 นายชนธัญ   คันชั่งทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ
14 นายไพบูลย์   บัวพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการ
15 นายจิรศักด์ิ   หลวงยี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการ

16 นายสุทธิศักด์ิ   ทองนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการ
17 นายณัฐพล   ผิวทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระปืด กรรมการ

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     สถานที ่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่ายเขวาสินรินทร์ 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายทินกร   ใจเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลาก) กรรมการ

19 นายโกวิทย์   มั่นยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว กรรมการ
20 นายศุภชัย   ทองน า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการ
21 จ่าสิบโทศักดิธัช   หฤทัยถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด กรรมการ

22 นายพิณี   หาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันตรง กรรมการ
23 นายมั่น   พิมพ์จันทร์ (รก) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชค กรรมการ
24 นางประทุม   ดวงเกต (รก) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น กรรมการ
29 นายด ารงค์   ใยย้อย ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
30 นางสาวกานต์พิชชา   จ านงกิจ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

31 นายสมโพธิ ์  มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
32 นายสมศักด์ิ   จันทิมา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายเฉลิมชัย  สุขตาม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 4 รองประธานกรรมการ
3 นายเฉลิมชัย  สุขตาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ

4 นายพินิจ  ม่วงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายประเสริฐ  เฮ่ประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนเสกวิทยา กรรมการ
6 นายพงษ์ศักด์ิ  อินทรนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ าปึล (บอเกีย - พลินอุทิศ 3) กรรมการ

7 นายสุภาพ วิเศษศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต้ฆอ้งโนนจิก กรรมการ
8 นายส าเริง พวงมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขยอง กรรมการ
9 นายมนัส  ช่างเหล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันรม กรรมการ

10 นายสารี  สายจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการ
11 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการ
12 นายกิตติศักด์ิ  จันทร์หอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ

13 นายเกรียงศักด์ิ นวลศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย - พลินอุทิศ 1) กรรมการ
14 นายรุ่งราวี จ าปาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
15 นายสวัสด์ิ   โพธิสี์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ กรรมการ

16 นายวิศิษฏ ์ นรานุต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง กรรมการ
17 นางเพ็ญศรี  เงางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล กรรมการ

สาระ  ภาษาต่างประเทศ     สถานที ่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์   เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 4 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 บาทหลวงบุญเลิศ  พรหมเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกุมาร กรรมการ

19 นางทองม้วน  พืน้ฉลาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราด กรรมการ
20 นางประภา โกศัลวัฒน์ รักษาราฃการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการ
21 นายเกรียงไกร  รุ่งเรือง ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

22 นายวีรศักด์ิ  บุญศรี นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
23 นายอรุณ  โสรบุตร ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
24 นายองอาจ  สารนิม ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

25 นางศิริเพ็ญ  จันพุทรา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายวันชัย  ค าพาวงศ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสมคิด  รักษ์รอด ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ  6 รองประธานกรรมการ
3 นายสมคิด  รักษ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
4 นายจรูญ  พันนุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการ
5 นายอิทธิศักด์ิ  กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองที กรรมการ

6 นายสมภพ  คมคาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าโรง กรรมการ
7 นายประเสริฐ  สิงคเสลิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประปืด กรรมการ

8 นายวิรัช  ศรีไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการ
9 นายกายสิทธิ ์ มุตะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุทม กรรมการ

10 นายสุดฉลอม  เติมกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง กรรมการ
11 นายช านาญ  ใจเพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการ

12 นายศุภเดช  พิมพ์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการ
13 นายรังสรรค์  ผิวจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะนงชัย กรรมการ

14 นายประวี  งามมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการ
15 นายพิเชษฐ์  ชมหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง กรรมการ

16 นายครองรัฐ  ชมบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข กรรมการ
17 นายประมูล  วิเวกวินย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล้าข้าว กรรมการ

สาระ  ภาษาไทย     สถานที ่โรงเรียนเมืองสุรินทร์    เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 6



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายอาคม  ชายส าอางค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราม กรรมการ
19 นางรุ่งทิพย์  สมานรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการ

20 นายนัฐ  มุ่งมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิธ์นู กรรมการ
21 นายเติม ดวงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกัว กรรมการ

22 นายสันชัย  สังข์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
23 นายปรัชญา  ดวงดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ

24 นางพรทิพย์  จันทน์หอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
25 นางสุทธารัตน์  สุขวาสนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ

26 นายปัญญา  วันไทย นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
27 นายพินิจ  บุญมาโนน นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

28 นายรัตนพงษ์  สายศร นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
29 นางพิณณพัฒน์  อภิวัชรารัตน์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

30 นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐสุขโชติ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
31 นางพัฒนา  ค าผุย ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายบุญถิ่น  มหาสาโร รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายเสถียร  กายแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 5 รองประธานกรรมการ
3 นายสมอ  จารุทรัพย์สดใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ (เจ้าของสภานที)่ กรรมการ
4 นายเกรียงศักด์ิ   สุขชีพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
5 นายสมชาติ  ขอร่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจักจรูก กรรมการ

6 นายจรุง  วารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแบกน้อย กรรมการ
7 นายเสริม  ยงคง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการ
8 นายเจียมศักด์ิ จู่จุ้ยเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนแสลงพันบุณเยิง กรรมการ
9 นายอดิศักด์ิ ยืนยาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) กรรมการ

10 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ

11 นายชัยวิชิต ข าคม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) กรรมการ
12 นายปิยเดช จินดาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ
13 นายยอดชาย จุฬารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร กรรมการ
14 นางลัดดาวัลย ์ สกุลวรวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มปุอย กรรมการ
15 นายจ าลอง สุขสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา (เทพอนุสรณ์) กรรมการ

16 นายกิตติศักด์ิ คงทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา กรรมการ
17 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการ

สาระ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ )     สถานที ่โรงเรียนบ้านแกใหญ่    เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่ายเมืองสุรินทร์ ๕



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นางสาวรชยา เสียงสนั่น รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
19 นางกฤติกา โสวภาค รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทรศึกษา กรรมการ
20 นายประสพ  พิมพ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) กรรมการ
21 นายอนุวัฒน์  ส าโรงแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ
22 นายโชค  สวัสดี ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
23 นายเปรียบ  แย้มนาม นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
24 นายพรเพชร  จันทะแจ่ม ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
25 นางสิริกร  วงศ์ไพเสริฐ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
26 นายสุภักด์ิ  สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
27 นางสาวสุภาวดี  พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายสุทัศน์  เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสมบัติ  แก่นแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 รองประธานกรรมการ
3 นายปรานีต  ชัยสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ

4 นายอรุณ  บัวสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการ
5 สิบโทบุญโสม  ดีเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ
6 นายจ าลอง  รัตนาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน กรรมการ

7 นายบุญพสิษฐ์  ดวงเอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการ
8 นายสุภาพ  แก่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน กรรมการ
9 นายอิน  มงคลอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการ

10 นางสาวสมจิต  นิลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการ
11 นายมนตรี  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บ ารุง) กรรมการ
12 นายยิ่งยง  ชูศรี รักษาการฯ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะลัน กรรมการ

13 นายสุกิจ  แก้วสุจริต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบ ารุง) กรรมการ
14 นายมนตรี  เตียวเจริญกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงถาวร กรรมการ
15 นายสุพัตร หลักค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการ

16 นางสาววสุภัทร  ดีระเมียด ผู้อ านวยการโรงเรียนแงงกวง กรรมการ
17 นายไพสาร  สูตรตันติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม กรรมการ

สาระ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์+หุน่ยนต์  )     สถานที ่โรงเรียนเมืองสุรินทร์    เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่ายศีขรภูมิ 1 และเมืองสุรินทร์ 6



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายประคองศักด์ิ  โอษฐ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการ

19 นางละไมล์  แพงงาม รักษาการฯ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ กรรมการ
20 นายสมนึก  บุญประกอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ กรรมการ
21 นายสมคิด  รักษ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ

22 นายจรูญ  พันนุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการ
23 นายอิทธิศักด์ิ  กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองที กรรมการ
24 นายสมภพ  คมคาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าโรง กรรมการ

25 นายประเสริฐ  สิงคเสลิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประปืด กรรมการ
26 นายวิรัช  ศรีไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการ
27 นายกายสิทธิ ์ มุตะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุทม กรรมการ

28 นายสุดฉลอม  เติมกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง กรรมการ
29 นายช านาญ  ใจเพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการ
30 นายศุภเดช  พิมพ์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการ

31 นายรังสรรค์  ผิวจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะนงชัย กรรมการ
32 นายประวี  งามมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการ
33 นายประวี  งามมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการ

34 นายพิเชษฐ์  ชมหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง กรรมการ
35 นายครองรัฐ  ชมบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข กรรมการ
36 นายประมูล  วิเวกวินย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล้าข้าว กรรมการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
37 นายอาคม  ชายส าอางค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราม กรรมการ
38 นางรุ่งทิพย์  สมานรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการ
39 นายนัฐ  มุ่งมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิธ์นู กรรมการ

40 นายเติม ดวงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกัว กรรมการ
41 นายสันชัย  สังข์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
42 นายปรัชญา  ดวงดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ

43 นางพรทิพย์  จันทน์หอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ

44 นางสุทธารัตน์  สุขวาสนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
45 นายธง  ต่อยอด ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนส าโรงโคกเพชร กรรมการ
46 นายพิสัย  พวงนาค ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ

47 นายสุรพงษ์  วงละคร ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ

48 นายสิโรชา  ชิงชัย ครูจ้าง/โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
49 นายวิชัย  ร้อยศรี ครูจ้าง/โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
50 นายพินิจ  บุญมาโนน นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

51 นายรัตนพงษ์  สายศร นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

52 นายปัญญา  วันไทย นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
53 นางสาวนภัสนันทน์  นารี ครูธุรการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง กรรมการ
54 นางสาวพรพิมล  พิรมรัมย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน  กรรมการ

55 นางสาวเนตรชนก  ศิริมาก ครูธุรการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม-ท่าโคราช กรรมการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
56 นางสาวกชพรรณ  ยอดด า ครูธุรการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการ
57 นางสาวธิดารัตน์  อุปถัมภ์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ
58 นายมงคล  บรรเทา ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

59 นายทศนาท  เทีย่งตรง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

60 นายจ ารัส   สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
61 นางสาวปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายกีรติ    แสงตะวัน รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
๒ นายชูชัย  ประดับสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ รองประธานกรรมการ

๓ นายสามารถ  ห้าวหาญ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูม3ิ รองประธานกรรมการ
๔ นายเฉลิมชัย  แสนสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการ

๕ นายประทิน   เชื้ออินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ(์โพธิศ์รีวิทยา) กรรมการ
๖ นายสง่า   บุญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ

๗ นายสุบรรณ   กิ่งทวยหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการ
๘ นายสุรชาติ  วงเวียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการ

๙ นายหลักเขต   มุ่งสันติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห)์ กรรมการ
๑๐ นายภคพล   ยืนยิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(นารุ่งญาณมุณี) กรรมการ
๑๑ นายทวีศักด์ิ  แปูนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวแรต กรรมการ

๑๒ นายจินดา  ตึเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่ กรรมการ
๑๓ นายสุรชัย   ใคร่น่นกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อน้ าใส กรรมการ
๑๔ นายลิน  อุสาห์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการ
๑๕ นายส าราญ  ศรียะนัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการ
๑๖ นายสวาท  พันธ์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ

๑๗ นายสุรพงษ์  แก้วงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ กรรมการ

สาระ  วิทยาศาสตร์    สถานที ่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล   เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เครือข่ายศีขรภูมิ 3 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
๑๘ นายณัฐกร   เชื้ออินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
๑๙ นายอุทัย   สาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาด กรรมการ
๒๐ นางทัศนีย์   เกิดกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
๒๑ นายธณภัทร  ทะเกิงลาภ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี) กรรมการ

๒๒ นายอัศวิน   นารี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห)์ กรรมการ
๒๓ นายเมธี  แต้มทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห)์ กรรมการ
๒๔ นายณัฐภณ  เต็งสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการ
๒๕ นางเสาวคนธ์  รู้รักษา หัวหน้ากลุ่มส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการ

๒๖ นายอาทิตย์  สุขวาสนะ ทีป่รึกษาประธานนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการ
๒๗ นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ
๒๘ นางสาวเกศินี  ชมเกียรติกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ
๒๙ นายมีสง่า  ขาวงาม ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการ

๓๐ นางสาววารุณี  สินสร้าง ครูโรงเรียนบ้านดู่อาราง กรรมการ
๓๑ นายวิทวัส  สวัสดี ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
๓๒ นางอ าพร   เกิดรัมย์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
๓๓ นางสาวจิณณ์กมล  ภูมิพิพัฒน์เดชา ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

๓๔ นางสาวนิภา   แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
๓๕ นางปล่ังศรี  ศรียะนัย ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายสุทัศน์  เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายบุญชู  มั่นยืน ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 รองประธานกรรมการ
3 นายดิเรก  คร่ึงมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ

4 นายสมนึก ทศพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ
5 นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ
6 นายเพียร ว่องไว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ

7 นายแดงชาด กิมาวะหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพีย้ราม กรรมการ
8 นายอนุสนธิ ์ส ารวมจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ
9 นายเทียน ยอดอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ

10 นางอรวรรณ อุ่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้ังใจ กรรมการ
11 นางนุชนาฎ จิตขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงนาดี กรรมการ
12 นายจุฬา มันธุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการ

13 นายสันติศักด์ิ สุขสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) กรรมการ
14 นายพินิจ  นิ่มปราค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ
15 นายประยงค์ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) กรรมการ

16 นายวิวัฒน์  ต้นสกุลงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกู(่ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
17 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ

สาระ  นักบินน้อย สพฐ.    สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์    เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ เมืองสุรินทร์ 3 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นางสาวสุรีศรี  วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) กรรมการ

19 นายลลิต จรทผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการ
20 นายแดง  ทองเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน กรรมการ
21 นายรังสรรค์ เหลือสนุก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดนออง กรรมการ

22 นายทินกร  พร้ิงเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต าปูง กรรมการ

23 นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
24 นางสาวพรชนก  บริสุทธิ์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

25 นางสาวอุราวรรณ  เรืองสุขสุด ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

26 นางจิรารัตน์  พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
27 นางสาวนิภา  แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
๑ นายกีรติ  แสงตะวัน รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
๒ นายไพศาล  สุวรรณเสวก ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการส าโรงทาบ ๒ รองประธานกรรมการ
๓ นายพงษ์ศักด์ิ  อินทรามะ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๔ นายณัฐพล  ศรีสุราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง กรรมการ
๕ นายอานนท์  วาปีทะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ

๖ นายอรุณ  บุญโต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังแก กรรมการ
๗ นายสุริยันต์ชัย  พิศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการ
๘ นายกิตฏิพงศช์  แก้วม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระออม กรรมการ
๙ นางธนันต์พร  สิงห์โตทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสะโนวิทยา กรรมการ

๑๐ นายยศศักด์ิ  สุทธิดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการ

๑๑ นายชาติชาย  อนุพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น กรรมการ
๑๒ นายศิรพงษ์  สิงจานุสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนการุญวิทยา กรรมการ
๑๓ นายสมมิตร  สาลีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ
๑๔ นายศศิพงค์  อินทรศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพญา กรรมการ
๑๕ นายประเสริฐ  สันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด กรรมการ

๑๖ นางสาวปิยาภรณ์  สร้อยระย้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนวน กรรมการ
๑๗ นายนภัทร  บุติมาลย์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีราชา กรรมการ

สาระ  ศิลปะ(สาขานาฏศิลป์ )   สถานที ่โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"    เครือข่ายทีรั่บผิดชอบ ส าโรงทาบ 2 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
๑๘ นางสาวสุภัตรา  สุดาจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
๑๙ นายเสริมศักด์ิ  เป็นสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนการุญวิทยา กรรมการ
๒๐ นางรัชตา  ธรรมศิรโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

๒๑ นายจรัญ  จันทร์ณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๒ นางกาญจนา  กาบทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๓ นางมุกดา  มาลาวิทยา ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๔ สิบเอกหญิงเกยูร  ประทุมวรรณ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๕ นางปราณี  จ าปีศรี ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

๒๖ นายนราธิป  ชมภู ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๗ นายประกุน  จริตรัมย์ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๘ นายอาคม  ชุมเงิน นักการภารโรงประจ าโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
๒๙ นายธงชัย  การเพียร นักการภารโรงประจ าโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
๓๐ นายสุธี  การเพียร นักการภารโรงประจ าโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
๓๑ นางเขียว  เงินเก่า นักการภารโรงประจ าโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการ
๓๒ นางสาววิภาพร  วิมุล ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
๓๓ นายบัญชา  นามขันธ์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

๓๔ นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
๓๕ นายสุภักด์ิ  สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสฤษด์ิ ประครองใจ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๑ รองประธานกรรมการ

3 นายธีรศักด์ิ สุดตลอด รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ
4 นายประเวช  มุขขันธ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการ

5 นายอุทัย    ชื่อมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ
6 นางกมลทรรศน์  ใสสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการ

7 นายพนมศักด์ิ    ศุภธนะวุฒิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการ
8 นายอู่ทอง  ประดาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ

9 นายเชษฐา  เงินศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา กรรมการ
10 นายพนมศักด์ิ    ศุภธนะวุฒิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการ

11 นางวราภรณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ
12 นางวราภรณ์ ทองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ

13 นางธราพร จี้เพชร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ
14 นางนวลฉวี ดาศรี ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ

15 นางสุณี ขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ
16 นางจิราภรณ์ เรืองโชติเสถียร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ

17 นายธนเมศฐ์ จีระกมลศักด์ิ ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการ

สาระ  ศิลปะ(สาขาเคร่ืองดนตรีไทยและวงดนตรีไทย )   สถานที ่โรงเรียนบ้านคอโค    เครือข่ายทีรั่บผิดชอบเมืองสุรินทร์ 1 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นางสุธาทิพย์ สาทิพจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ

19 นางดาราพร  แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ
20 นายวรสิทธิ ์ ก าลังมา ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ

21 นายอนุวัช ทองเพชร ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
22 นายสันทัด เศรษฐประสงค์ ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

23 นายยุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
24 นายสนุก เหมาะตัว นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

25 นายรณภพ ชมเหิม ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
26 นายวัชระ พิสาดรัมย์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

27 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายบุญถิ่น   มหาสาโร รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2 นายสุกิจ  วันสุดล ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการส าโรงทาบ 1 รองประธานกรรมการ
3 นายเฉลิมชัย  สุขตาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ

4 นายสุเทพ  แปลงทับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  หัวหน้าฝุายวิชาการเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการส าโรงทาบ 1

กรรมการ
5 นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา ผู้อ านวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์  เลขานุการเครือข่ายบริหาร

สถานศึกษาแบบบูรณาการส าโรงทาบ 1
กรรมการ

6 นายสันติ  บานแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลส าโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการ

7 นายสมศรี  จันทร์เทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตางมาง กรรมการ
8 นายจ านงค์  ดวงรัตน์ ผู้อ านยวการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง กรรมการ
9 นายทองสา  ยงเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา กรรมการ

10 นายอิทธิศักด์ิ  เจือจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิไ์ทร กรรมการ
11 นายบุญจร  บุราคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลี กรรมการ
12 นางจิตรา  สาลีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ กรรมการ

13 นายสุริยัน  พูนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย กรรมการ
14 นายวิเชียร  วาพัดไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
15 นายพงษ์ธร  จิตรแม้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ

16 นายจรัญ  เพ็งกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุง กรรมการ
17 นายนิมิต  แสนค าภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน กรรมการ

สาระ  ศิลปะ(การขับร้องประสานเสียง )   สถานที ่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์     เครือข่ายทีรั่บผิดชอบส าโรงทาบ 1 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นางประภาวดี  บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว กรรมการ

19 นางฐิติภัสร์  ประจวบสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการ
20 นางสาวจงจิตต์  จงปัตนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ
21 นายสมาน  สาลีบุตร รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) กรรมการ
24 นางสาวณฐพรรธ  บุญกล้า ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

25 นายสินากรณ์  เครือสูงธนสิน ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
26 นายชูชัย  ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการ
27 นายสมโพธิ ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายสุทัศน์  เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายเอนก  หม้อทอง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 รองประธานกรรมการ
3 นายอุทัย  ชื่อมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ

4 นายกิจขจร สุนทรสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ
5 นายถวัลย์  ทานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการ
6 นายพินิจ  วรางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการ

7 นางอัมพร  สมสุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล าดวน กรรมการ
8 นายชินวงศ์  ดีนาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ าคูณบ ารุง) กรรมการ
9 นายวิโรจน์  เสียงสนั่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการ

10 นายเจษฎา  บุญสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่รูง กรรมการ
11 นายจักรพงษ์  เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ
12 นายสุริยา  ดุจจานุทัศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ

13 นายพิรุณ  ภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
14 นายก่อเกียรติ  จงปัตนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ
15 นางพูนสวัสด์ิ  ทีอุปมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการ

16 นางพนารัตน์  หาญมานพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการ
17 นางดวงใจ  พันงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการ

สาระ  ศิลปะ(วงดนตรีสตริงและวงดนตรีลูกทุง่  )   สถานที ่โรงเรียนบ้านตระแสง     เครือข่ายทีรั่บผิดชอบศีขรภูมิ 2 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นางมณฑิรา  หลักค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการ

19 ว่าที ่รต.รุ่งโรจน์  ยงยิ่งหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการ
20 นายชัยวัฒน์  นารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ราม (รามรุ่งอรชัย) กรรมการ
21 นายคมกฤษ  ยินดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการ

22 นายชวลิต  ชมโพธิส์อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการ
23 นายดิเรก  กระแสเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการ
24 นางวดิรัตน์  ไชยวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการ

25 นายคมกฤต  หม้อทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ าคูณบ ารุง) กรรมการ
26 นายเอกชัย  บุญพอก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ
27 นายชานนท์  ผมงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล าดวน กรรมการ

28 นางถนอมศรี  ชมชื่นดี ธุรการโรงเรียนบ้านโคกล าดวน / บ้านหนองเหล็ก กรรมการ
29 นางแสงจันทรา  จันทรารักษ์ ธุรการโรงเรียนบ้านจารย/์บ้านปะนอยไถง กรรมการ
30 นางสาววิภา  ชมเชย ธุรการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง / บ้านกระดาน / บ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการ

31 นางสาวอรอุษา  กองทอง ธุรการโรงเรียนบ้านตรมไพร / บ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการ
32 นางสาวจีรวรรณ  วังสันต์ ธุรการโรงเรียนบ้านทุง่ราม(รามรุ่งอรชัย) / บ้านทุง่รูง กรรมการ
33 นายนิสิต  แมนเมือง ธุรการโรงเรียนบ้านจารพัต / บึงวิทยาคาร กรรมการ

34 นางปุญยานุช  อนุเคราะห์ ธุรการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี /บ้านพม่า /บ้านเปรียง กรรมการ

35 นายวัชรินทร์  ภูมิศูนย์ ธุรการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ าคูณบ ารุง)/จตุรมิตรวิทยา กรรมการ
36 นางสาวรุ่งอรุณ  ดีทองหลาง ธุรการโรงเรียนบ้านผักไหม / บ้านก้านเหลือง กรรมการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
37 นายศตวรรษ  ดีขัน ธุรการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ
38 นายสเถียน  พรมเวียง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
39 นายวัชระ  ตรีศีลสัตย์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

40 นายกระแส  มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการ
41 นางสาวสุภาวดี  พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสฤษด์ิ ประครองใจ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๑ รองประธานกรรมการ

3 นายรอด  อินเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการ

4 นายกระแสร์  อิ่มใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชี กรรมการ

5 นายวีระ  บึง้ชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการ

6 นายนววิธ  ควรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการ

7 นางกมลทรรศน์  ใสสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการ

8 นายอุทัย    ชื่อมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ

9 นายอู่ทอง  ประดาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ

10 นายพนมศักด์ิ    ศุภธนะวุฒิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการ

11 นายพงศ์พันธ์  พันธ์พงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ กรรมการ

12 นายเสวี  รักษ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการ

13 นายสุภาพ   รอบรู้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันธุลี กรรมการ

14 นายมงคล  ผลเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกง กรรมการ

15 นายรอบ   สายกระสุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการ

16 นายเกษม  บุญเปล่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันแสง กรรมการ

17 นายสุริยะ  จับใจเหมาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแบก กรรมการ

สาระ  ศิลปะ(ขับร้อง  )   สถานที ่โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน     เครือข่ายทีรั่บผิดชอบเมืองสุรินทร์ 1 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายถวิล  สายสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการ

19 นายเชษฐา  เงินศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา กรรมการ

20 นายประเวช  มุขขันธ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการ

21 นายณัฐพล  ยวนจิต ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

22 นายดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การ ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

23 นางเสาวลักษณ์ สมถวิล ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

24 นางสมศรี ด าสนิท ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

25 นางชุติมา แก้วมณีชัย ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

26 นางพรทิพย์ พัฒนเดชกุล ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

27 นางอารีย์ หัวเขา ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

28 นางวิภารัตน์ ลัดดาหอม ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

29 นางภัสรา ภาสกานนท์ ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

30 นางสุธาทิพย์ ค าวัน ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

31 นางสาวสุภาพร โสวภาค ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

32 นางพิมลมาศ ไกรจันทร์ ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

33 นางทัศนีย์ นามยา ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

34 นายสุทิน บ าเพ็ญดี นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

35 นายเกล้า ด าแก้ว ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

36 ว่าทีร้่อยตรีปวันรัตน์ สมนึก ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
37 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสฤษด์ิ ประครองใจ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๑ รองประธานกรรมการ

3 นายรอด  อินเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการ

4 นายกระแสร์  อิ่มใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าชี กรรมการ

5 นายวีระ  บึง้ชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการ

6 นายนววิธ  ควรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการ

7 นางกมลทรรศน์  ใสสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการ

8 นายอุทัย    ชื่อมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ

9 นายอู่ทอง  ประดาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ

10 นายพนมศักด์ิ    ศุภธนะวุฒิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการ

11 นายพงศ์พันธ์  พันธ์พงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ กรรมการ

12 นายเสวี  รักษ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการ

13 นายสุภาพ   รอบรู้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันธุลี กรรมการ

14 นายมงคล  ผลเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกง กรรมการ

15 นายรอบ   สายกระสุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการ

16 นายเกษม  บุญเปล่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันแสง กรรมการ

17 นายสุริยะ  จับใจเหมาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแบก กรรมการ

สาระ  ศิลปะ(สาขาทัศนศิลป์   )   สถานที ่โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน     เครือข่ายทีรั่บผิดชอบเมืองสุรินทร์ 1 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายถวิล  สายสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการ

19 นายเชษฐา  เงินศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา กรรมการ

20 นายประเวช  มุขขันธ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการ

21 นายณัฐพล  ยวนจิต ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

22 นายดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การ ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

23 นางเสาวลักษณ์ สมถวิล ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

24 นางสมศรี ด าสนิท ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

25 นางชุติมา แก้วมณีชัย ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

26 นางพรทิพย์ พัฒนเดชกุล ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

27 นายสุทิน บ าเพ็ญดี นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

28 นายเกล้า ด าแก้ว ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

29 ว่าทีร้่อยตรีปวันรัตน์ สมนึก ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

30 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่
1 นายกีรติ  แสงตะวัน รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายโกสินทร์  ศรีพรหม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 4 รองประธานกรรมการ

3 นายรอบ  สายกระสุน ผู้อ านวยการโรงเรียน (เจ้าของสถานที ่) กรรมการ
4 นายประเดิม  มุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการ

5 นายสมเดช  แก้วหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการ
6 นายพิพัฒน์  ชาวนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุง้ กรรมการ

7 นายชณัลฐ์  บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแตล กรรมการ
8 นายสาคร  วรางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการ

9 นางสุวัฒนา  จิตต์รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการ
10 นายสุจิตร  แพงชารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการ

11 นายวินัย  สายสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการ
12 นายสุชาติ  ทองน า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการ

13 นายสุทน  ดีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการ
14 นายศุภชัย  ภาสกานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ ฯ กรรมการ

15 นายมงคล  สมานทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการ
16 นายณรงค์  ค าชาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการ

17 นายพิชิต  ทีอุปมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการ

สาระ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม  สถานที ่โรงเรียนบ้านสลักได   เครือข่ายทีรั่บผิดชอบศีขรภูมิ 4 



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นางนวรัตน์  เพ็งกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่า กรรมการ

19 นางรุ่งทิวา  บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการและเลขานุการ

20 นางปรียานันท์  เหินไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรษรส าโรง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ21 นางประนอม  ชิณวงศ์ ครูช านาญการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ

22 นายสุทิศ  ศรีสุข ครูฝุายอาคารสถานทีป่ระจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ
23 นายชาโต  วรรณศิริ นักการภารโรงประจ าโรงเรียนทีแ่ข่งขัน กรรมการ

24 นางสาวณัฏฐพัชญ์ มิถุนดี พีเ่ล้ียงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการ

25 นางสาววิลันดา  พันธ์สน พีเ่ล้ียงเด็กพิการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการ
26 นางสาวพัชรียา  ลัดดาหอม พีเ่ล้ียงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตรีม  (ตรึมวิทยานุเคราะห)์ กรรมการ
27 นางสาววรนุช  ครองยุติ พีเ่ล้ียงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการ

28 นางสุภาพร  สรรศรี ครูช านาญการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการ

29 นายสุทิศ  ศรีสุข ครูช านาญการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการ
30 นางฐิติมา แซ่จึง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

31 นางสาวลลิตา  จารัตน์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ

32 นายชูชัย  ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
33 นางสาวปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ

สาระ กิจกรรมท้องถิ่น  สถานที ่โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"      เครือข่ายทีรั่บผิดชอบจอมพระ 1 หน้าที่
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ประธานกรรมการ
1 นายเปโส  ขบวนดี รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
2 นายวีระพงษ์  มูลศิริ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ๑ กรรมการ
3 นายพงษ์ศักด์ิ  อินทรามะ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) กรรมการ
4 นายสมศักด์ิ  สนใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการ
5 นายประเสริฐ  บุญเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ

6 นายบุญยศ  เป็นเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการ
7 นายวุฒิชัย  คงบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการ

8 นายประนอม  สุขสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการ
9 นายภูวนาถ  จินดาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ

10 นายพิเชษฐ์  จินดาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการ
11 นายพุฒิพัฒน์  วรโชติติยานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการ

12 นายศิรสิทธิ ์  สุขบันเทิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า กรรมการ
13 นายสุดใจ  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการ

14 นายวิวัฒน์  มั่นหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการ
15 นายวิวัฒน์  สอาดยิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการ

16 นายประมวล  อุ่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียย กรรมการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
17 นายกริชชาติ  วารสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการ

18 นายศักด์ิชาย  ทองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระวี กรรมการ
19 นายบุญชอบ  สายยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็็กราษฎร์วิทยา กรรมการ

20 นางบุผา  สมัครสมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการ
21 นายอิทธิชัย  สิงห์ธี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกระหาด กรรมการ

22 นางจันทร์เพ็ญ  ธูวพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
23 นางรุจิรา  ข าชูสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่นาค กรรมการ

๒๖ นายอาดุลย์  ดวงราษี ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
๒๗ นางสาวจันทร์ทิพย์  มั่นหมาย ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ

๒๘ นายพิษณุ  ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ



แนบท้ายค าส่ังที ่๗๕๙ /๒๕๕๙  คณะกรรมการด าเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
๒๙ นายช านาญ  ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1

สาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานที ่ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เครือข่าย จอมพระ 2 หน้าที่
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ประธานกรรมการ
1 นายเปโส  ขบวนดี รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
2 นายบรรพจน์  ดาศรี ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 2 กรรมการ
4 นายสุธี เพงพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ กรรมการ

5 นายสุริยา ปราศัยงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ กรรมการ
6 นายบุญทัน นามศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม กรรมการ

7  นายสมชาย จารุวงศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ
8 นายชีวิน ทองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการ

9 นายอภิชิต เกษแกว ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเพร็ดโนนจ าปา กรรมการ
10 นายประสบ ค้าชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจบก กรรมการ

11 นายมานพ สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุอาไร กรรมการ
12 นายสุชาติ สุจินพรัหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามัคคคีวิทยา กรรมการ

13 นายสังวาล สืบมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านว่ารไพรศรี กรรมการ
14 นายอรรถพล ศรีวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ กรรมการ

15 นายน าพล แสงกระจาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) กรรมการ
16 นายสุทัศน ขุมทอง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ

17 นายวราวุฒิ สุขแสวง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสนิท กรรมการ
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ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559
18 นายสมัย กะการดี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง(หลวงอุดิมรักษ)์ กรรมการ

19 นางราณี บุญเลิศ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนทวีคามวิทยา กรรมการ
20 นางสมทบ โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนง้ิว กรรมการ

21 นายชรินทร หาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการ
22 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ

23 นายสุทิน แกวเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการ
24 นายมานะ   เงางาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ

25 นายสุริยัน  สุยคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการ

29 นางสาวนันทิดา  บูรณ์เจริญ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการ
30 นายวรพงศ์  วิทยอุดม ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจ าเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ

31 นายช านาญ  ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ


