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1 นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2 นายสุทัศน์  เดชมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

3 นายอภัย  ไพรสินธุ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการ

4 นายเปโส  ขบวนดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการ

5 นายวุฒิไกร  สมเป็น            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการ

6 นายกีรติ  แสงตะวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการ

7 นายวันชัย  ค าพางวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการ

8 นายบุญถิ่น  มหาสาโร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการ

9 นายชูชัย  ประดับสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ

10 นายสมโพธิ ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

11 นายวิชชุกร  มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

12 นายช านาญ  ภคะวา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

13 นายส าราญ  ชูเสน            ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

14 นายกระแส  มิฆะเนตร          ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

15 นายบัญญัติ  โอษฐงาม  ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

16 นายจ ารัส  สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

แนบท้ายค าส่ังที ่๗๔๙/๒๕๕๙  คณะกรรมการอ านวยการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559



ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน้าที่

แนบท้ายค าส่ังที ่๗๔๙/๒๕๕๙  คณะกรรมการอ านวยการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ระหว่างวันที ่19- 20 พฤศจิกายน 2559

17 นางพัฒนา  ค าผุย            ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

18 นางสาวกัญญา  สุขสบาย      ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

19 นางสาวนิภา  แสนสุข         ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

20 นางวิลาวัลย์  จุดโต         ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

21 นางศิริเพ็ญ  จันพุทซา          ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

22 นางสาวสุภาวดี  พูนพล          ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

23 นายพิษณุ  ชินชนะ          ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

24  นางสาวปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ          ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

25 นายวีระสิทธิ ์ เสนาธิบดี                    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการ

26 นายประเสริฐ  ปัตถวัลย์ นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ กรรมการ

27 นางนัยนา  ไทยทองสุขสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน กรรมการ

28 นางสาวกัญญารัตน์  สามสี เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน กรรมการ

29 นายโกวิทย์  วิชาโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน กรรมการ

30 นางชญาญ์นันท์  เชิงชวโน  ( ADMIN) ประจ าเขตพืน้ที่ กรรมการ

31 นางสาวปูนปัน้  สมเป็น   ( ADMIN) ประจ าเขตพืน้ที่ กรรมการ

32 นางสาวนภาพร  รังสรรค์เมธากุล  ( ADMIN) ประจ าเขตพืน้ที่ กรรมการ
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33 นางวิภาวี ศรีตัมภวา เจ้าหน้าทีธุ่รการ กรรมการ
34 นายสุภักด์ิ  สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

35 นายสมศักด์ิ  จันธิมา            ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

36 นางจิรารัตน์  พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ


