
 

ค าส่ังส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ที ่ 548 / 2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทกัษะวชิาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 
ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

************************************** 
  ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ก าหนดจดัการประกวดแข่งขนั
กิจกรรมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66  ปีการศึกษา  2559  ระหวา่งวนัท่ี 5 - 7 ตุลาคม 2559  ณ อ าเภอ 
ภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น โดยใชส้ถานท่ีส าหรับจดัการแข่งขนั ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง โรงเรียนบา้นนา
ชุมแสง โรงเรียนบ้านสงเปือย โรงเรียนบ้านหนองนาค าประชานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา โรงเรียน
บา้นเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และโรงเรียนวงกต
วทิยาคม และโรงเรียนภูเวยีงวทิยายนนั้น 
    เพื่อให้การจดัการประกวดแข่งขนักิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66  ปีการศึกษา  2559  
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัทกัษะวชิาการ "งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 ปีการศึกษา 2559  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ยค าสั่งน้ี โดยใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
เอาใจใส่ ยดึกฎเกณฑแ์ละแนวด าเนินการตามท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด และด าเนินงานทุกบริบทให้เป็นท่ียอมรับ 
เช่ือมัน่ เช่ือถือ เท่ียงตรง โปร่งใส สะทอ้นศกัยภาพ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถของผูเ้ขา้แข่งขนั 
อยา่งแทจ้ริง 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  4  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป 

สั่ง ณ วนัท่ี  4  ตุลาคม   พ.ศ. 2559    
 

     
      
 
           (นายณฤทธ์ิ  วเิศษศกัด์ิ) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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บัญชีรายช่ือคณะกรรมการจัดการแข่งขันทกัษะวชิาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 
ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

แนบท้ายค าส่ังส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ที ่ 548 / 2559   ลงวนัที ่ 4  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

1. คณะกรรมการอ านวยการประจ าส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย 
 1.1. นายณฤทธ์ิ  วเิศษศกัด์ิ    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5           ประธานกรรมการ 
 1.2  นายสุขสันต ์ คุม้บวั    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5     รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายยงยทุธ  พรหมแกว้   รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
 1.4  นายประวชิ  ยะรินทร์     รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
 1.5  นายกิตติภพ  เหลาไชย     รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
 1.6  นายเสถียร  ตรีศรี      รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
  1.7  นายเศรษฐสักก ์ ผอ่งแผว้นพคุณ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
 1.8  นายกฤต   น ้าใจดี     รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
 1.9  นายทองสุก  เกล้ียงพร้อม    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5         กรรมการ 
 1.10  นายจีรมิตร  แสงเดือน   ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ 
 1.11  นางจรรยาวณัณ์  มานาดี   ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา     กรรมการ 
 1.12  นายสนาน  ลาปะ     ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 1.13  นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา  ผูอ้  านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์      กรรมการ 
 1.14  นายจิตวตัร  แกว้ทองค า   ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     กรรมการ 
 1.15  นายชนัยา  ค  านนทใ์ส   ผูอ้  านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
 
 
 

1.16  นางนงเยาว.์../   
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 1.16  นางนงเยาว ์ ประสมเพชร  ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม  
            และประเมินผลการจดัการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 1.17  นายฉตัรชยั  มุระดา    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 1.18  นายสุพรรณ  วอศิริ    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 1.19  นางสาวกาญจนภสัส์  สีดาแหลม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 1.20  นายสมชาย  โพธ์ิศรี    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 1.21  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย ์  ศึกษานิเทศก ์        กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่  วางแผนการด าเนินการในภาพรวม ใหค้  าปรึกษา แนะน า ในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการ
ทุกกิจกรรม และมอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  
ก ากบัติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละสนามแข่งขนัในระดบัโรงเรียน  ดงัน้ี 

 

 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย 
 2.1  นายสุขสันต ์ คุม้บวั    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5        ประธานกรรมการ 
 2.2  นางนงเยาว ์ ประสมเพชร   ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
            การจดัการศึกษา          รองประธานกรรมการ 
  2.3  นายสุพรรณ  วอศิริ     ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.4  นายเฉลิมชยั  เช้ือสาวะถี   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.5  นางรุ่งทิพย ์ พรหมหลวงศรี  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.6.  นางนตัยา  หลา้ทูลธีรกุล   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.7   นายศิขริน  ตนัเจียง    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 

2.8 นางรุจาภา.../ 

ท่ี ช่ือ-สกุล ก ากบัติดตามการด าเนินงานสนามแข่งขนั 
1 นายสุขสันต ์  คุม้บวั โรงเรียนบา้นนากา้นเหลืองและโรงเรียนเวยีงวงกตวทิยาคม 
2 นายยงยทุธ  พรหมแกว้   โรงเรียนบา้นนาชุมแสง/โรงเรียนบา้นอ่างศิลา 
3 นายประวชิ   ยะรินทร์ โรงเรียนบา้นสงเปือย 
4 นายกฤต   น ้าใจดี โรงเรียนบา้นหนองนาค าประชานุเคราะห์ 
5 นายเสถียร   ตรีศรี โรงเรียนบา้นเมืองเก่า 
6 นายทองสุก  เกล้ียงพร้อม โรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์ 
7 นายเศรษฐสักก ์  ผอ่งแผว้นพคุณ โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน 
8 นายกิตติภพ   เหลาไชย  โรงเรียนอนุบาลภูเวยีงและโรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม 
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 2.8  นางรุจาภา   ประถมวงษ ์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.9  นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.10  นางผอ่งพนัธ์   แพงบุดดี   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.11 นายชวลิต   จิตตช่ื์น    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.12  นางจารุรัตน์  ราชชมภู   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.13  นางอุทุมพรพตั  สุคนธาภิพฒันกุล     ศึกษานิเทศกช์ านาญการ           กรรมการ 
 2.14  นางสาวศิรินาถ  อาจบรรจง   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 2.15  นายพิพฒัน์พงษ ์ สมใจ    ศึกษานิเทศกช์ านาญการ            กรรมการ 
 2.16  นายฉตัรชยั  มุระดา        ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ  
 2.17  นางสาวกาญจนภสัส์   สีดาแหลม  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 2.18  นายสมชาย  โพธ์ิศรี       ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 2.19  นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย ์   ศึกษานิเทศก ์       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ 
            1. วางแผนการด าเนินงาน ประสานงาน จัดท าฐานข้อมูลกิจกรรมการแข่งขัน  และสถานท่ี                 
จดัการแข่งขนั  รวมทั้งวางแผนด าเนินการพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการตดัสินรายกิจกรรมและประชุมช้ีแจง
เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
            2.  ก ากบัติดตามให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานทุกบริบท                 
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการด าเนินงาน 
  3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รายงานผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต  5  หลงัส้ินสุดการด าเนินงาน  
            4. ตรวจสอบความถูกตอ้งรายช่ือบุคคล กิจกรรม ก่อนบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบระดบัภูมิภาค 
 
3. คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ประกอบด้วย 
 3.1  ศูนยเ์ครือข่ายกุดกวา้งโนนสะอาด 
  3.1.1  นายจงกล  โนพนัธ์ุ     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นส าราญหินลาด  
  3.1.2  นายวมิาน รถหามแห    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนหนองแวง 
 3.2  ศูนยเ์ครือข่ายชุมแพ 
  3.2.1 นายพินิต  แสงสุข     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองขามวทิยาคาร 
  3.2.1 นายอ าพนัธ์ุ  บุญหวงัช่วย   ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถมัภ ์
 
 

3.3 ศูนยเ์ครือข่าย.../ 
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 3.3  ศูนยเ์ครือข่ายดงชมพู 
  3.3.1  นายบรรชิต  นิตไธสง     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นผาขาม 
  3.3.2  นายประยรู  ชารินทร์     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าน 
 3.4  ศูนยเ์ครือข่ายบูรพา 
  3.4.1  นายวฑูิรย ์ บึงลี       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวันาจระเขห้นองแปน 
  3.4.2   นางสาวณวฏัตรา ผลวฒันา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองหวา้ประชารัฐ 
 3.5  ศูนยเ์ครือข่ายภูผาม่าน 
  3.5.1  นายประจวบ   สวสัดิรักษ ์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองแหว้วงัมนศึกษา 
  3.5.2  นายฉลอง  สอนวงษ ์     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงัสวาบ 
 3.6  ศูนยเ์ครือข่ายภูเวยีง 
  3.6.1  นายธงชยั   สุขสม      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง 
  3.6.2  นายพลกฤษณ  ศึกษา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดน ้าใส 
 3.7  ศูนยเ์ครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ 
  3.7.1  สันติศกัด์ิ ขวญัศกัด์ิ      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นอาจสามารถ 
  3.7.2  นายสิรวทิย ์ธงชยั      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองศาลา 
 3.8.  ศูนยเ์ครือข่ายลุ่มน ้าบอง 
  3.8.1  นายราชิต  ชยังาม      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองกุงธนสารโสภณ 
  3.8.2  นายพนมไพร  ปราบแกะ    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกสหกรณ์เทพรักษา 
 3.9.  ศูนยเ์ครือข่ายวงัหินลาดหนองไผไ่ชยสอ 
  3.9.1  นายธนวชิย ์ แสนแกว้     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัหินลาดวงัเจริญ 
  3.9.2  นางประภาพร  ตรีเหลา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นยอดหว้ย 
 3.10.  ศูนยเ์ครือข่ายหนองนาค า 
  3.10.1  นายประดิษฐ ์ จนันา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองแวงวทิยา 
  3.10.2  วเิชียร หม่ืนชัง่       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองหอย 
 3.11  ศูนยเ์ครือข่ายหนองเรือภูเมง็ 
  3.11.1  นายศิวดล  ดวงหะคลงั     ผูอ้  านวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 
  3.11.2  นายสมบูรณ์  ทองสิทธ์ิ    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองไฮประชารัฐ  
 3.12  ศูนยเ์ครือข่ายเวยีงเก่า 
  3.12.1  นายนิพนธ์  หิงชาลี      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองขาม 
  3.12.2  นางวนิดา   เครือไกรวรรณ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพธ์ิทองหนองเตาปูนวทิยา   
 
 

3.13. ศูนยเ์ครือข่าย.../  
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 3.13  ศูนยเ์ครือข่ายเสมาสีชมพ ู
  3.13.1  นายสมเด็จ  อิธิตา      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นศรีสุข 
  3.13.2  นายไกรศร   พึ่งภพ      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว 
 3.14  ศูนยเ์ครือข่ายแก่นหวา้เซิน 
  3.14.1  นายสุรพล   แสนสุภา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพฒันา 
  3.14.2  นายชวลิต   หาญเชิงชยั    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดขอนแก่น 
 3.15  ศูนยเ์ครือข่ายโนนทองโนนทนั 
  3.15.1  นายประยทุธ  ธรรมพล    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดเลา 
  3.15.2  นายชยัยทุธ  คุณทะวงษ ์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดฉิมพิทยาคาร 
 3.16  ศูนยเ์ครือข่ายโนนหนันาหนองทุ่ม 
  3.16.1  นายจิรสันต ์ บวัสาย      ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหนัวนัครู 
  3.16.2  นายเศวต   พรมแวง     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกลู 
 3.17  ศูนยเ์ครือข่ายนาจานซ ายาง    
  3.17.1  นายสมาน   เพชรนาวา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองโก 
  3.17.2  นายเฉลิมชยั   สมท่า      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองปลาซิว 
 

  มีหน้าที่ 
            1. วางแผนการด าเนินงาน ประสานงาน จดัท าฐานขอ้มูลกิจกรรมการแข่งขนั และสถานท่ีจดัการ
แข่งขนั รวมทั้งวางแผนด าเนินการพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการตดัสินรายกิจกรรม 
            2. ก ากบั ติดตามใหค้  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานระหวา่งเขต
พื้นท่ีร่วมกบัศูนยเ์ครือข่ายโรงเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการด าเนินงาน 
 
2. คณะกรรมการพธีิการและพธีิกร ประกอบด้วย 
 2.1  นายสุขสันต ์ คุม้บวั    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
             ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5        ประธานกรรมการ 
 2.2  นางนงเยาว ์ ประสมเพชร   ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
            การจดัการศึกษา           รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางรุจาภา  ประถมวงษ ์   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 2.4  นายธงชยั  สุขสม     ผูอ้  านวยโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง       กรรมการ 
 2.5  นายพลกฤษณ ศึกษา    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดน ้าใส       กรรมการ 
 2.6  นายวเิชียร  ไกรศรีวรรธนะ      ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวยีง                 กรรมการ 
 2.7  นายปราโมทย ์ ศรีชมช่ืน             รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง     กรรมการ 
 

2.8 นายทว.ี../     
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      2.8  นายทว ี   ศรีภา               ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเวยีง              กรรมการ 
 2.9   นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี            ครูช านาญการพิเศษ  
            โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง          กรรมการและเลขานุการ          
 มีหน้าที่ 
  1. พิจารณาและจดัท าก าหนดการจดังานเก่ียวกบักิจกรรมพิธีเปิดและล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการท างาน 
  2. ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัพิธีกรและด าเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ ขั้นตอนท่ีก าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  3. ติดต่อประสานงานบุคคลส าคญัและจดัท าหนงัสือเรียนเชิญแขกผูมี้เกียรติ  เช่น นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นพร้อมคณะ นายอ าเภอ ต ารวจ สโมสรต่างๆ ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ 
  4. บริหารจดัการออกแบบเวทีกลาง ป้ายขอ้ความต่างๆ ใหมี้ความสวยงาม ติดต่อเคร่ืองเสียง 
และเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นกิจกรรมพิธีเปิด รวมทั้งพิจารณาจดัหากิจกรรมการแสดงท่ีมีความ
เหมาะสมในการจดังาน เป็นตน้ 
 
3. คณะกรรมการการเงิน ประกอบด้วย    
 3.1  นายกฤต  น ้าใจดี        รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5                ประธานกรรมการ 
 3.2  นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา     เจา้พนกังานการเงินและบญัชีอาวโุส           
               (ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่มฯ)        รองประธานกรรมการ 
 3.3  นางนงเยาว ์ ประสมเพชร   ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
            การจดัการศึกษา               กรรมการ 
 3.4  นายฉตัรชยั  มุระดา    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 3.5  นางสาววไิลวรรณ  สามหมอ  นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 3.6  นางญาณภาดา  สร้อยเพชร  นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ       กรรมการ 
 3.7  นางสาวสริญญา  อุปนนัท ์  นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ          กรรมการ 
  3.8  นางสาวสิริรัตน์ ปาลี    นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ       กรรมการ 
 3.9  นายปริญญา  ชอบคา้    พนกังานราชการ            กรรมการ 
 3.10  นางชนิภา  พนัธ์ศรี    นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 3.11  นางสาวกาญจนภสัส์ สีดาแหลม  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.12  นางนพมาศ  ใจตรง     เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  
 

มีหนา้ท่ี.../  
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 มีหน้าที ่ 
  จดัท าบญัชีจดัสรรค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  เบิกจ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร จดัท าบญัชีจ่าย
และเอกสารการเบิกจ่ายเงินใหถู้กตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดต้ามระเบียบทางราชการ สรุปและ
รายงานการใชจ่้ายตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนด 
 
4. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์   และ ICT.  ประกอบด้วย 
 4.1  นายยงยทุธ  พรหมแกว้              รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
                                           ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5        ประธานกรรมการ 
 4.2  นายอุไร  ลาสอน      ผอ. ร.ร.ภูห่านศึกษา                            รองประธานกรรมการ 
 4.3  นายสุเทพ    เวยีงทอง                  ผอ. ร.ร.วงัหูกวางราษฎผ์ดุงวิทย ์              รองประธานกรรมการ 
 4.4  นายทวศีกัด์ิ  ภิญโญทรัพย ์         ผอ. ร.ร. กุดเขห้ว้ยบงวทิยานุกลู                   กรรมการ 
     4.5  นายธนธรรม   มีทอง                  ผอ. ร.ร. บา้นเมืองเก่า                               กรรมการ 
     4.6  นายสมวา่  เพียศกัด์ิ    ผอ.ร.ร.บา้นโนนสวา่งท่ากระบือ                       กรรมการ 
     4.7  นายสุวฒัน์   นามบิดา                 รอง ผอ. ร.ร. นาหนองทุ่มวทิยาคม                      กรรมการ 
 4.8  นายภาคภูมิ  ภูมาก                      ผอ.โรงเรียนบา้นศาลาดิน                           กรรมการ 
 4.9  นายวรีะยทุธ  ภูงามเงิน               ครู ร.ร.หนองไผดุ่สิตประชาสรรค ์             กรรมการ 
      4.10  นายจตุพล  สอนจิตร     ครู ร.ร.บา้นโนนอุดมสะอาดวทิยา              กรรมการ 
     4.11  นายบุญธรรม  บุญมี                   ครู ร.ร.หนองแสงวิทยาสรรค์                กรรมการ 
   4.12  นายไตรนาถ  โพธิรุกข ์             ครู ร.ร.บา้นนาสีนวน                       กรรมการ 
    4.13  นาย วรวุฒิ   ดอนเป๊ะ                 ครู ร.ร.หว้ยชนัวทิยา                           กรรมการ 
    4.14  นายพินิจ  ดวงมาลา                  ครู ร.ร.บา้นหนองแดง                           กรรมการ 
    4.15  นายประยทุธ  หงส์สามารถ      ครู ร.ร. บา้นสัมพนัธ์                                 กรรมการ 
    4.16  นายวจิกัษณ์   ศิริสุข                ครู ร.ร.บา้นหนองแหว้                               กรรมการ 
    4.17  นายปราโมทย ์  ศรีชมช่ืน          รอง ผอ. ร.ร. บา้นนากา้นเหลือง                   กรรมการ 
    4.18  นายชานนท ์ เศรษศรี     ครู ร.ร.นาหวา้นาเจริญ                              กรรมการ 
    4.19  นายนิลวฒัน์  บุพิ                       พนกังานราชการ                              กรรมการ 
    4.20  นายศรายทุธ  สงมูลนาค             เจา้หนา้ท่ี สพป.ขอนแก่น เขต 5                 กรรมการ 
    4.21  นางสาวไพลิน  เสาเวยีง             นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ                          กรรมการ 
  4.22  นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า    นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  4.23  นางชนิสรา  ประภา      พนกังานราชการ            กรรมการ 
 
 

4.24 นางวนิดา.../   
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   4.24  นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์             ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   
            ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยไ์อซีที           กรรมการและเลขานุการ 
 4.25  นายคงฤทธ์ิ   ศีลคุณ                   ครู คณะท างานศูนยไ์อซีที                  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
                                                         และประชาสัมพนัธ์ 
    4.26  นางสาวนวพร  เอกตะคุ             นกัประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  
 
 

 มีหน้าที่   
  ศึกษา  วิเคราะห์  การพฒันาเทคนิคในการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์  ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทต่างๆ ประมวล จดัท าข่าวสาร บทความ ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 
ประสานงานการท างานร่วมกนักบัสมาชิกในเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทุกรูปแบบ  และประสานกบัเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ประจ าศูนยเ์ครือข่ายโรงเรียน  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 
5. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผดิชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม  ประกอบด้วย 
 
ล าดบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ศึกษานิเทศกผ์ูป้ระสานงาน โทรศพัท ์

1 ภาษาไทย 16 นางจารุรัตน์  ราชชมภู 096-3595591 

   นางนตัยา  หลา้ทูนธีรกุล 093-3294383 

   นางอุทุมพรพตั  สุคนธาพิพฒัน์กลุ 087-2204449 

2 คณิตศาสตร์ 12 นายพิพฒัน์พงษ ์ สมใจ 082-1240855 

3 วทิยาศาสตร์ 15 นายสมชาย  โพธ์ิศรี 091-0659085 

   นายศิขริน  ตนัเจียง 080-7402862 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 18 นางผอ่งพนัธ์  แพงบุดดี 086-8540830 

5 สุขศึกษา และพลศึกษา 4 นายฉตัรชยั  มุระดา 081-4715713 

   นายสมชาย  โพธ์ิศรี 091-0659085 

6 ศิลปะ-ทศันศิลป์ 15 นายชวลิต  จิตตช่ื์น 081-9545644 

7 ศิลปะ-ดนตรี 50 นายฉตัรชยั  มุระดา 081-4715713 

8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 นายศิขริน  ตนัเจียง 080-7402862 

9 ภาษาต่างประเทศ 5 นางรุ่งทิพย ์ พรหมหลวงศรี 081-0487306 

   
นางสาวศิรินาถ  อาจบรรจง 098-1012696 

ศึกษานิเทศก.์../ 
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ศึกษานิเทศก์ผู้รับผดิชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม  ประกอบด้วย (ต่อ) 
 
ล าดบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ศึกษานิเทศกผ์ูป้ระสานงาน โทรศพัท ์

10 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 10 นางนตัยา  หลา้ทูนธีรกุล 093-3294383 

    นางอุทุมพรพตั  สุคนธาพิพฒัน์กลุ 087-2204449 

11 คอมพิวเตอร์ 12 นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 086-4484034 

   นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย ์ 061-8591641 

12 หุ่นยนต ์และนกับินนอ้ย  สพฐ. 8 นายเฉลิมชยั  เช้ือสาวะถี 081-9543344 

13 การงานอาชีพ 18 นายสุพรรณ  วอศิริ 081-6013418 

   นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ 086-4484034 

14 ปฐมวยั 2 นางรุจาภา  ประถมวงษ ์ 099-4755225 

15 เรียนร่วม - ภาษาไทย 17 นางสาวกาญจนภสัส์  สีดาแหลม 095-1741654 

16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา  3 นางสาวกาญจนภสัส์  สีดาแหลม 095-1741654 

17 เรียนร่วม - ศิลปะ 21 นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย ์ 061-8591641 

18 เรียนร่วม - การงานอาชีพ 18 นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย ์ 061-8591641 

19 ศิลปวฒันธรรมอีสาน 10 นายฉตัรชยั  มุระดา 081-4715713 

 
 มีหน้าที่ 
  นิเทศก ากบัติดตามและประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมการแข่งขนัตามหมวดหมู่หรือกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้รวมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีพบตลอดการจดัการแข่งขนั รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลในการจดัการแข่งขนั
สืบคน้ขอ้มูลไดท่ี้  http://esan66.sillapa.net/sp-kkn5/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามแข่งขนัท่ี 1.../ 

http://esan66.sillapa.net/sp-kkn5/
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สนามแข่งขันที ่1  
คณะกรรมการประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลอืงและโรงเรียนเวยีงวงกตวทิยาคม 

 

1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลอืง ประกอบด้วย    
 1.1 คณะกรรมการอ านวยการ   
  1.1.1  นายธงชยั  สุขสม                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง    ประธานกรรมการ 
  1.1.2  นายพลกฤษณ  ศึกษา     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดน ้าใส รองประธานกรรมการ 
  1.1.3  นายประพฤติพนัธ์ ชวลี     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกไร่      กรรมการ 
  1.1.4  นายนพดล  บุดดา       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโพนเพก็พิทยา    กรรมการ 
  1.1.5  นางนฤมล   เวยีงยศ             รองผูอ้  านวยการโรงเรียน        กรรมการ 
  1.1.6  นายสมศกัด์ิ  จนัทร์รักษ ์       รองผูอ้  านวยการโรงเรียน        กรรมการ    
  1.1.7  นายปราโมทย ์  ศรีชมช่ืน      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน        กรรมการ  
  1.1.8  นางสกุลรัตน์   นามนอ้ย     ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
  1.1.9  นายไชยงค ์  บุตรเวยีงพนัธ์    ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
  1.1.10  นายสมชาย  นาคเสน           ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
  1.1.11  นางนนัทกา  แสนค าภา        ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
 

   มีหน้าที ่  อ  านวยการในการด าเนินงาน วางแผน ก ากบัดูแลและอ านวยความสะดวกรวมทั้งแกไ้ข 
ปัญหาของคณะท างานทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 
 1.2  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   
  1.2.1 คณะกรรมการจัดตกแต่งเวที/ซุ้มเข้าเวทพีร้อมตกแต่งอาคารสถานที ่  ประกอบด้วย 
   1. นายสมศกัด์ิ  จนัทร์รักษ ์   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
   2. นายสมชาย   นาคเสน    ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
   3. นายสมชาติ   อภยั     ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
   4. นายสุรพล    คล่องแคล่ว    ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
   5. นายชุมพร     จนัทะนา    ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
   6. นายเดชา      สุจริต     ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
   7. นายประสบสุข  ร าเพยพล   ครูช านาญการ               กรรมการ 
   8. นางสมพร   แกว้พรม    ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
   9. นายชาติชาย  รักษา     ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
    10. นายพิชิต  โสภาวรรณ์          ครู                   กรรมการ 

11. นายชาญชยั.../   
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   11. นายชาญชยั   บวัผาย    ครู                    กรรมการ 
   12. นางสาวพชัยาภรณ์   พึ่งสวา่ง   ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP            กรรมการ 
   13. นางสาวสุรภา  แกว้อ่อนดี   ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP            กรรมการ 
   14. นางสาวศศิธร  เมฆสงค ์   ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP            กรรมการ 
   15. นางสาววภิาพรรณ   แสนค าภา   ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP            กรรมการ 
   16. นางสาวอารัญญา  ภกัดียา   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์             กรรมการ 
   17. นางสาวอจัฉรา  จนัทร์เขียว  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์            กรรมการ 
   18. นางสาวจิรรัตน์  แสงสุวรรณ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์             กรรมการ 
   19. นางสาวขนัทอง  ไชยะลาด  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์             กรรมการ 
             20. นายดลดนยั ศิริโคตร    เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน             กรรมการ 
             21. นายทวรัีตน์  ขวญัเขียว          นกัการภารโรงSP2                     กรรมการ 
             22. นางนิรมล   พนัธมาตย ์         แม่บา้น                                   กรรมการ 
             23. นางธีรภทัร์  ประวนัจะ          ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ/เลขานุการ 
             24. นางเยาวภา  เอติรัตน์            พนกังานราชการ                  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 
         มีหน้าที ่ วางแผนตกแต่งสถานท่ีจดัฉากเวที/ซุม้ทางเขา้เวทีและตกแต่งอาคารสถานท่ี 
 
  1.2.2 กรรมการฝ่ายจัดสถานทีใ่ช้ในการสอบ  ประกอบด้วย 
   1. นางนนัทกา  แสนค าภา             ครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
   2. นางศรีนวล  เครือจนัทร์    ครูช านาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
   3. นางกรรฑิมา  แขน้า                ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
   4. นางพรทิพย ์ วรวงษ ์               ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
   5. นางสาวธวลัรัตน์  หาญเชิงชยั    ครูช านาญการ                           กรรมการ 
   6. นางอญัชลี  ศรีรักษา                ครูช านาญการ                          กรรมการ 
   7. นางระพีพรรณ  บุง้ทอง             ครูพี่เล้ียง                                กรรมการ 
   8. นางวลิาวลัย ์ รักษมี์                พนกังานราชการ                        กรรมการ 
   9. นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ           ครูผูช่้วย                                  กรรมการ 
   10. นางนริชยา  ศึกษา                 ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเขานุการ 
   11. นางศิริวลิาลกัษ ์ ยานกาย          ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ จดัห้องสอบ/ ติดป้ายหอ้งสอบ/ ติดป้ายแผนผงัห้องสอบและอ านวยความสะดวก 
ในการใชห้อ้งสอบ 

1.2.3 คณะกรรมการ.../ 
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   1.2.3  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมมีหน้าทีต้่อนรับดูแล/อ านวยความสะดวกแก่คณะครู/ผู้บริหาร/
คณะกรรมการตลอดทั้งแขกผู้มีเกยีรติทีม่าร่วมงานฯและจัดเตรียมอาหารว่าง/น า้ดื่ม   ประกอบด้วย 
         1. นางนฤมล   เวยีงยศ    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
         2. นางเสง่ียม หมัน่มี     ครูช านาญการพิเศษ             รองประธานกรรมการ  
         3. นางพรทิพย ์ แกว้อุดทงั   ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
         4. นางศรีนวล เครือจนัทร์   ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
         5. นางกรรฑิมา แขน้า     ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
         6. นางอญัชลี ศรีรักษา     ครูช านาญการ                            กรรมการ 
         7. นางสาวธวลัรัตน์   หาญเชิงชยั  ครูช านาญการ                            กรรมการ 
        8. นางระอองดาว  คงภูเขียว   ครูช านาญการ                            กรรมการ 
         9. นางสาวเชาวรัตน์  มหาเสนา  ครู                                           กรรมการ 
         10. นางสาวจุฬารัตน์  โกจารยศ์รี  ครู                                           กรรมการ 
         11. นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ   ครู                                           กรรมการ 
         12. นางวลิาวลัย ์ รักษมี์     พนกังานราชการ                         กรรมการ 
         13 นางสาวพชัยาภรณ์  พึ่งสวา่ง  ครูอตัราจา้ง หอ้งเรียนMEP             กรรมการ 
         14. นางสาวสุราภา  แกว้อ่อนดี  ครูอตัราจา้ง หอ้งเรียนMEP            กรรมการ 

  15. นางสาวศศิธร  เมฆสงค ์   ครูอตัราจา้ง หอ้งเรียนMEP            กรรมการ 
         16. นางสาววภิาพรรณ  แสนค าภา ครู อตัราจา้ง ห้องเรียนMEP             กรรมการ 
         17. นางสาวอารัญญา  ภกัดียา   นกัศึกษาฝึกประสบการณ์              กรรมการ 
         18. นางสาวอจัฉรา  จนัทร์เขียว  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์              กรรมการ 
         19. นางสาวจิรรัตน์  แสงสุวรรณ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์              กรรมการ 
         20. นางสาววลิาภรณ์  กุมภวงค ์  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์              กรรมการ 
         21. นางสาวขนัทอง  ไชยะลาด  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์              กรรมการ 
        22. นางสุดาทิพย ์ สารเหล่าโพธ์ิ  ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
         23. นางเยาวภา เอติรัตน์    พนกังานราชการ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
       

 มีหน้าที ่ดูแลใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกแก่คณะครู/ผูบ้ริหาร/คณะกรรมการรวมทั้งแขกผูมี้เกียรติ  
      ท่ีมาร่วมงานพร้อมจดัเตรียม อาหารวา่ง/น ้าด่ืมไวใ้หพ้ร้อมและเพียงพอ 
 
 
 
 
 

1.3 คณะกรรมการ.../ 
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  1.3  คณะกรรมการฝ่ายพธีิกร/พธีิการและการแสดงพธีิเปิด  
      1.3.1 พิธีกร  ประกอบดว้ย 
        1. นายปราโมทย ์ ศรีชมช่ืน            รองผูอ้  านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
        2. นางเสาวลกัษณ์  วรครบุรี               ครูช านาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ 
        3. นายชาญชยั  บวัผาย                     ครู                                          กรรมการ 
        4. นางสาวนวรัตน์  พลสาร              ครูช านาญการ                         กรรมการและเลขานุการ 
    

 มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรประชาสัมพนัธ์กล่าวตอ้นรับคณะครู/ผูบ้ริหาร/คณะกรรมการตลอดทั้งแขกผูมี้เกียรติ 
    ท่ีมาร่วมงาน 
 

     1.4  พธีิการ/การแสดงพธีิเปิด ประกอบด้วย 
       1. นางสกุลรัตน์  นามนอ้ย     ครูช านาญการพิเศษ                    ประธานกรรมการ 
       2. นางอรทยั  นาคเสน      ครูช านาญการพิเศษ                  รองประธานกรรมการ 
       3. นางศิริวลิาลกัษ ์ ยานกาย    ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
       4. นางระอองดาว    คงภูเขียว    ครูช านาญการ                            กรรมการ 
       5. นางสาวธวลัรัตน์ หาญเชิงชยั   ครูช านาญการ                            กรรมการ 
      6. นางธีรภทัร์  ประวนัจะ             ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
       7. นางสาวเชาวรัตน์  มหาเสนา            ครู                    กรรมการ  
       8. นางวนัวสิาข ์ ศรีวไิล                     ครู                                          กรรมการ 
       9. นายพชิต  โสภาวรรณ์                   ครู                                          กรรมการ 
       10. นางเยาวภา  เอติรัตน์                  พนกังานราชการ                        กรรมการ 
       11. นางสาวขนัทอง  ไชยะลาด            นกัศึกษาฝึกประสบการณ์             กรรมการ 
       12.  นางนริชยา  ศึกษา                    ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการแลเขานุการ                                  
       13. นางสาวนวรัตน์  พลสาร              ครูช านาญการ                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

 มีหน้าที ่ ล  าดบัก าหนดการของงาน/ประสานงานกบัพิธีกร/จดัท าค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวประธาน 
ในพิธีเปิด 
 

 1.5  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
     1. นายไชยงค ์ บุตรเวยีงพนัธ์             ครูช านาญการพิเศษ                  ประธานกรรมการ 
     2. นางธีรภทัร์  ประวนัจะ                    ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
     3. นางอรญา  โสภณั                          ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
     4. นางอรทยั  นาคเสน                       ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขนุการ 
 

 มีหน้าที ่ จดัท ารายละเอียดการรับ-การจ่ายเงิน 
1.6 คณะกรรมการ.../ 
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 1.6  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน ประกอบด้วย 
     1. นางนนัทกา  แสนค าภา                  ครูช านาญการพิเศษ              ประธานกรรมการ 
     2. นางศิริวลิาลกัษ ์ ยานกาย                 ครูช านาญการพิเศษ                  รองประธานกรรมการ 
     3. นางกรรฑิมา  แขน้า                         ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
     4. นางนริชยา    ศึกษา                        ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ขอ้มูลสรุปผลการแข่งขนัฯและรายงายใหค้ณะกรรมการ อ านวยการทราบ   
 

 1.7  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
    1. นายเดชา  สุจริต       ครูช านาญการพิเศษ                    ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวสุรภา  แกว้อ่อนดี    ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP             กรรมการ 
    3. นางสาววภิาพรรณ  แสนค าภา   ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP             กรรมการ 
    4. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา    ครูช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
  
 มีหน้าที ่ บนัทึกภาพรวบรวมภาพกิจกรรมในงานฯจนแลว้เสร็จ 
 
 1.8  คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบการจราจร  ประกอบด้วย 
    1. นายสมศกัด์ิ  จนัทร์รักษ ์    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
    2. นายสมชาติ  อภยั       ครูช านาญการพิเศษ             รองประธานกรรมการ 
    3. นายสุรพล  คล่องแคล่ว                    ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
    4. นายชุมพร  จนัทะนา                        ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
   5. นายประสบสุข  ร าเพยพล                ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
    6. นายชาติชาย  รักษา                          ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
    7. นายภูมิรัตน์  แกว้อุดทงั                    ครูอตัราจา้งหอ้งเรียนMEP             กรรมการ 
    8. นายสมชาย  นาคเสน                        ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่ อ  านวยความสะดวกและบริหารจดัการงานจราจรใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัใหไ้ดรับความปลอดภยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามแข่งขนัท่ี 2.../ 
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สนามแข่งขันที ่2  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนอนุบาลภูเวยีงและโรงเรียนภูเวียงวทิยาคม 

 
1.  คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนอนุบาลภูเวยีงและโรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม
ประกอบด้วย    
 1.1  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
  1.1.1  นายวเิชียร  ไกรศรีวรรธนะ       ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวยีง            ประธานกรรมการ 
  1.1.2  นายชานนท ์ นามนอ้ย           รองผูอ้  านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
  1.1.3  นายวมิล  ศรีบุตรตา              รองผูอ้  านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ                                      
                1.1.4  นางจริยา  นิตยา            รองผูอ้  านวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ 
  

 มีหน้าที ่ อ  านวยความสะดวก ใหค้  าแนะน า สนบัสนุน ให้ค  าปรึกษา แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

          1.2  คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกจิกรรม    ประกอบด้วย 
  1.2.1  นางจินตนา   ศิริเนตร    ครู               ประธานกรรมการ 
                1.2.2  นางสายสวาท  วริิยะชยักิจ   ครู               กรรมการ 
  1.2.3  นางจารุวรรณ  สุดสะอาด   ครู               กรรมการ 
  1.2.4  นางสุจิราภรณ์   ค  ากอง    ครู               กรรมการ 
  1.2.5  นางสาวศิริพกัตร์  ก าเดช           ครู                      กรรมการและเลขานุการ 
                1.2.6  นางสาวเดือนเพญ็  นามหลา้  ครู อตัราจา้ง           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
          1.3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับอ านวยการความสะดวกผู้ไปร่วมงาน ประกอบด้วย 
  1.3.1 นางจริยา  นิตยา            รองผูอ้  านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
               1.3.2 นางประเพียร  หาญสมคัร       ครู                                 กรรมการ 
  1.3.3 นางเตม็ดวง  กาฬะพนัธ์         ครู                                 กรรมการ 
  1.3.4 นางสุจิราภรณ์  ค  ากอง           ครู               กรรมการ 
                1.3.5 นางสาวธนาวรรณ  กลัยาวงษ ์     ครู                        กรรมการ                             
                1.3.6 นายกิตติภณ  นาคลา               ครู                               กรรมการ 
               1.3.7 นางสาวพรฑิตา  อกัขราสา        ครูอตัราจา้ง                   กรรมการ 
               1.3.8 นางสาวเดือนเพญ็  นามหลา้      ครูอตัราจา้ง                  กรรมการ 
                1.3.9 นางสาวจุลมณี  ไชยสงค ์          ครูอตัราจา้ง                  กรรมการ 
               1.3.10 นางสาวพิชญช์าภา  รัตพลที      ครู                              กรรมการ 

1.3.11 นายวศัพล .../ 
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                1.3.11 นายวศัพล  พวงศรี                 ครูอตัราจา้ง                   กรรมการ                                                        
                1.3.12 นางสาวมทัน์ชุลินทร์  อินทะราช  นศ.ฝึกประสบการณ์              กรรมการ 
               1.3.13 นางสาวนภารัตน์  ศรีทน         นศ.ฝึกประสบการณ์                    กรรมการ 
  1.3.14 นางยพุะดี  พลศรีเมือง           พนกังานธุรการ                         กรรมการ    
          1.3.15 นางจารุวรรณ  สุดสะอาด         ครู                                 กรรมการและเลขานุการ 
 
           1.4  คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูล/ตรวจสอบ/รับร้องเรียน     ประกอบด้วย 
             1.4.1 นางจริยา  นิตยา                 รองผูอ้  านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
                      1.4.2 นางสาวนารี  ภูส าเภา           ครู                                     กรรมการ 
                    1.4.3 นางสาวขนิษฐา  นามปัญญา   ครู                                     กรรมการ 
                      1.4.4 นางสาวศิริพกัตร์  ก าเดช        ครู                                กรรมการ 
                     1.4.5 นางวฒันาพร  อาคมคง           ครู                                        กรรมการ 
   1.4.6 นายชาญณรงณ์   แขน้า           ครู                                    กรรมการ 
   1.4.7 นายอนุชา  เพียชามาตย ์         ครู                                    กรรมการ 
   1.4.8 นายกิตติภณ  นาคลา           ครู อตัราจา้ง                           กรรมการ 
   1.4.9 นางยพุะดี  พลศรีเมือง            ธุรการ                               กรรมการ                           
                     1.4.10 นางสาวสุภาวดี  แสงพนัธ์        ครู                                กรรมการและเลขานุการ    
 

 1.5  คณะกรรมการฝ่ายพธีิกร/ประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วย 
   1.5.1 นายทว ี   ศรีภา                ครู                                    ประธานกรรมการ 
   1.5.2 นายกิตติภณ  นาคลา         ครู                                           กรรมการ 
   1.5.3 นายสวาท   ก าเดช           ครู                                   กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการด าเนินการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมวชิาการนกัเรียน รวมถึงสถานท่ี
ในการจดัแข่งขนั 
 
           1.6  คณะกรรมการฝ่ายจราจร/ดูแลรักษาความปลอดภัย     ประกอบด้วย 
   1.6.1 นายค าบ่อ   ลากลู                ครู                                    ประธานกรรมการ 
   1.6.2 นายก าพล   ด าเนตร            ครู                                    กรรมการ 
   1.6.3 นายทวศีกัด์ิ  พลราษฎร์ล ้า      ครู                                    กรรมการ 
       1.6.4 นายวศัพล  พวงศรี               ครูอตัราจา้ง                      กรรมการและเลขานุการ 
 
 

สนามแข่งขนัท่ี 3.../ 
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สนามแข่งขันที ่3  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง  

 
1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ประกอบด้วย    
 1.1  คณะกรรมการอ านวยการ 
   1.1.1 นายอคัรเดช  อกัขราสา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาชุมแสง     ประธานกรรมการ 
   1.1.2 นายกฤษ  ราชสีสม    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวัฝาย      กรรมการ 
   1.1.3 นายจตุพล  ยรุะศรี    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองลุมพุกบุ่งแสง  กรรมการ 
   1.1.4 นายสุพิศ  ประจนัตะเสน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
              บา้นหนองยา่งแลนหนองทุ่ม       กรรมการ 
   1.1.5 นายสมศกัด์ิ  สายสอ    ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง      กรรมการและเลขานุการ 
 

   หน้าที่  วางแผนการจดัการแข่งขนักิจกรรมการแข่งขนัและตดัสิน ใหค้  าปรึกษา ก ากบั อ านวย 
ความสะดวกแก่คณะกรรมการตดัสินทุกกิจกรรม และใหท้ าหนา้ท่ีคณะกรรมการวินิจฉยั ช้ีขาด กรณีมีการ
ประทว้งผลการตดัสิน ทั้งน้ี ขอ้วนิิจฉยัของคณะกรรมการอ านวยการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

 1.2  คณะกรรมการรับรายงานตัว 
  1.2.1 นายจตุพล  ยรุะศรี     ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
              บา้นหนองลุมพุกบ่งแสง        ประธานกรรมการ 
  1.2.2 นางนงลกัษณ์  ค าทอก    ครูโรงเรียนบา้นหวัฝาย         กรรมการ 
  1.2.3 นางสาวธญัญาตา  สาระผล   เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียนบา้นโนนกระเดา   กรรมการ 
  1.2.4 นางปนดัดา  สาคร     ครูโรงเรียนโสกหา้งศึกษา        กรรมการ 
  1.2.5 นางสาวร าพรรณ  ถานอาจนา  ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง       กรรมการและเลขานุการ 
 

   มีหน้าที ่ รับ-ส่งเอกสาร การรายงานผลการแข่งขนัประสานงานกบัคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ตลอดการแข่งขนั 
 

 1.3 คณะกรรมการปฏิคม 
  1.3.1 นายประหวดั  แกว้บา้นเหล่า  ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง        ประธานกรรมการ 
  1.3.2 นางจนัทร์หอม  แกว้บา้นเหล่า  ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง        กรรมการ 
  1.3.3 นางสาวพทัธนนัท ์ พลเสน   ครูโรงเรียนบา้นหนองยา่งแลนหนองทุ่ม    กรรมการ 
  1.3.4 น.ส.ญาริณฏัฐ ์ สิทธิหิรัณย ์   พี่เล้ียงเด็กพิการ โรงเรียนบา้นนาชุมแสง    กรรมการ 
  1.3.5 นายพนมพร  เกาะลุน    ครู โรงเรียนบา้นนาชุมแสง      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ี.../ 
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  มีหน้าที ่ ตอ้นรับ บริการน ้าด่ืม/อาหาร แนะน าสถานท่ีแข่งขนั และอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการ 
และผูไ้ปร่วมงาน  
 
 1.4  คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 
  1.4.1 นายอคัรเดช  อกัขราสา    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาชุมแสง     ประธานกรรมการ 
  1.4.2 นางจนัทราภรณ์ นวลค ามา   ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง        กรรมการ 
  1.4.3 นายแคลว้ เทาดี      ครูโรงเรียนบา้นหวัฝาย         กรรมการ 
  1.5.4 นายสมวาท จีนดร     ครูโรงเรียนบา้นกุดน ้าใส        กรรมการ 
  1.5.5 นางเบญจมาศ บงัลาด    ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง      กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ ประสานงานใหก้บัแขกผูมี้เกียรติและผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัรวมทั้งอ านวยความสะดวกในกิจกรรม 
 
 1.5  คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางเวบ็ไซต์ 
  1.5.1 นายกฤษ ราชสีสม     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวัฝาย      ประธานกรรมการ 
  1.5.2 นางสาวร าพรรณ ถานอาจนา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาชุมแสง     กรรมการ 
  1.5.3 นางสาวพณฐั จนัทะโคตร   จนท.ธุรการ รร.บา้นโนนส าราญ          กรรมการ 
  1.5.4 นางรัชนี เหมวงษ ์     จนท.ธุรการ รร.บา้นคอ้(เคนราษฎร์บ ารุง)        กรรมการ 
  1.5.5 นางสาวสุภลกัษณ์ ภูครองไชย  จนท.ธุรการ รร.บา้นโคกไร่          กรรมการและเลขานุการ 
 1.6  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
  1.6.1 นายสุพิศ  ประจนัตะเสน   รก.ผอ.รร.บา้นหนองยา่งแลนหนองทุ่ม     ประธานกรรมการ 
  1.6.2 นายรวมชยั  ค  าดอนหนั     ครูโรงเรียนโสกหา้งศึกษา        กรรมการ 
  1.6.3 นายชยัชะนะ เจก๊มา     ครูโรงเรียนบา้นหนองยา่งแลนหนองทุ่ม    กรรมการ 
  1.6.4 นายสิทธิพร วดัถงั     ครูโรงเรียนบา้นหนองลุมพุกบุ่งแสง     กรรมการ 
  1.6.5 นายวรวทิย ์ค  าทอก     ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง       กรรมการและเลขานุการ 
 1.7  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ 
  1.7.1 นายพิทยพนัธ์  แวะศรีภา   ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง        ประธานกรรมการ 
  1.7.2 นางจุรินทร์  ธนะภูมิชยั    ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง        กรรมการ 
  1.7.3 นายพรชยั  พลแดง     ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง        กรรมการ 
  1.7.4 นายวฒิุชยั  วรครบุรี      ครูโรงเรียนบา้นหนองลุมพุกบุ่งแสง     กรรมการ 
  1.7.5 เจียระไน  เสรพล      ครูโรงเรียนบา้นนาชุมแสง      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

สนามแข่งขนั.../ 
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สนามแข่งขันที ่4  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านสงเปือย 

 

1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านสงเปือย ประกอบด้วย   
 1.1  คณะกรรมการอ านวยการ 

  1.1.1 นายสุรศกัด์ิ  จนัทะแจ่ม    ผูอ้  านวยการ ร.ร.บา้นสงเปือย       ประธานกรรมการ 

  1.1.2 นายกฤต ราชสีสม     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวัฝาย    รองประธานกรรมการ 

  1.1.3 นายประพฤติพนัธ์  ชวลี    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกไร่      กรรมการ 

  1.1.4 นายธนะภูมิ ธนะภูมิชยั    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นถ ้าแข ้      กรรมการ 

  1.1.5 นายนพดล  บุดดา      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโพนเพก็พิทยา    กรรมการ 

  1.1.6 นางธนัยภรณ์  มุระดา    ครูโรงเรียนบา้นสงเปือย       กรรมการและเลขานุการ 

 1.2  คณะกรรมการรับรายงานตัว 

  1.2.1 นายนรเศรษฐ ์ แสงพนัธ์    ครูโรงเรียนโพนเพก็พิทยา       ประธานกรรมการ 

  1.2.2 นางสาวอรดี  สุกเลิม     ครูพี่เล้ียงเด็กร.ร.โพนเพก็พิทยา      กรรมการ 

  1.2.3 นางสาวกลัยา  เหล่าสุวรรณ์   ครูพี่เล้ียงเด็กร.ร.บา้นสงเปือย      กรรมการและเลขานุการ 

 1.3  คณะกรรมการปฎคิม 

  1.3.1 นางใจยา  วรรณวงษ ์     ครูโรงเรียนบา้นเปือย         ประธานกรรมการ 

  1.3.2 นางเสาวคนธ์  ศรีชาติ    ครูโรงเรียนบา้นถ ้าแข ้         กรรมการ 

  1.3.3 นายชยัวฒัน์  ผองผาย    ครูโรงเรียนบา้นโคกไร่        กรรมการและเลขานุการ 

 1.4  คณะกรรมการประสานงาน 

  1.4.1 นางนิธิมา  เพียชามาตย ์     ครูโรงเรียนบา้นหวัฝาย         ประธานกรรมการ 

  1.4.2 นางนงลกัษณ์  ค าทอก    ครูโรงเรียนบา้นหวัฝาย        กรรมการ 

  1.4.3 นางเตม็ศิริ  นนตะแสน             ครูโรงเรียนบา้นสงเปือย               กรรมการ 

  1.4.4 นางเสาวคนธ์  ศรีชาติ    ครูโรงเรียนบา้นถ ้าแข ้       กรรมการและเลขานุการ 

1.5  คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางระบบเวบ็ไซด์ 

       นายวรินทร   ผอ่งแผว้   ธุรการโรงเรียนบา้นสงเปือย  

 

 

 

1.6 คณะกรรมการ.../ 
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1.6  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 

      1.6.1 นายแคลว้  เทาดี   ครูโรงเรียนบา้นหวัฝาย             ประธานกรรมการ 

      1.6.2 นายอดิศร  ช่างเหล็ก  ครูโรงเรียนบา้นโคกไร่              กรรมการ 

      1.6.3 นายสิทธิพร  วดัถงั   ครูโรงเรียนบา้นหนองลุมพุกบุ่งแสง             กรรมการ  

    1.6.4 นายสนุก  แก่นหามูล  อปพร.                กรรมการ 

      1.6.5 นายสุเกษม  วงษโ์ก  อปพร.                กรรมการ 

     1.6.6  นายล าเนาว ์ หนูเวยีง  อปพร.                กรรมการ 

     1.6.7 นายประยรู  จนัทะนามศรี อปพร.                กรรมการ 

      1.6.8 นายอนนท ์ ลาดทา  อปพร.                กรรมการ 

      1.6.9 นายอุทยั  พลชยั   อปพร.                กรรมการ 

     1.6.10 นางบุญโฮม  โชติกิตติศกัด์ิ อปพร.                กรรมการ 

      1.6.11 นายสุวทิย ์ บุตรเวยีงพนัธ์ ช่างไมร้ะดบั 4     กรรมการและเลขานุการ 

 

สนามแข่งขันที ่5  

คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านหนองนาค าประชานุเคราะห์ 

 

1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านหนองนาค าประชานุเคราะห์ ประกอบด้วย    
 1.1  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1.1 นางพชัรินทร์  ภูมิคอนสาร    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
              บา้นหนองนาค าประชานุเคราะห์       ประธานกรรมการ 
  1.1.2 นางกองแกว้  อุปรัง           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแพงคุรุรัฐสามคัคี       กรรมการ 
  1.1.3 นางวนิดา  เครือไกรวรรณ     ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพธ์ิทอง 
              หนองเตาปูนวทิยา           กรรมการและเลขานุการ 
 1.2  คณะกรรมการรับรายงานตัว  
  1.1 นางกองแกว้  อุปรัง           ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
              บา้นนาแพงคุรุรัฐสามคัคี       ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสาวภทัธ์พิชชา  ตงักิจ     ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์       กรรมการ 
  1.3 นางวนัเพญ็  ม่วงทอง          ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 
 
 

1.3 คณะกรรมการ.../ 
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 1.3  คณะกรรมการปฎคิม 
  1.1 นางกิติมา  แกว้หลา้    ครู โรงเรียนบา้นหนองนาค าประชานุเคราะห์      ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสาวเบญจมาภรณ์  ปานง่อม ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค ์         กรรมการ 
 1.4  คณะกรรมการประสานงาน 
  1.4.1 นางกองแกว้  อุปรัง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแพงคุรุรัฐสามคัคี    ประธานกรรมการ 
  1.4.2 นางสาวภทัธ์พิชชา  ตงักิจ ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์         กรรมการ 
  1.4.3 นางวนัเพญ็  ม่วงทอง  ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์          กรรมการและเลขานุการ 
 1.5  คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางระบบเวบ็ไซด์ 
  1.5.1 นางวนิดา  เครือไกรวรรณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพธ์ิทองหนองเตาปูนวทิยา ประธานกรรมการ 
  1.5.2 นางสาวศิรนิกาญฒ ์ หิงชาลี ครู โรงเรียนบา้นหนองขาม              กรรมการ 
  1.5.3 นายมุนี  สุภณกิตติวงศ ์   ธุรการ กลุ่มโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ 
 1.6  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
  1.6.1 นายเสถียร  ผลสนอง    ครู โรงเรียนบา้นหินร่องโนนสวรรค ์     ประธานกรรมการ 
  1.6.2 นายประภาพนัธ์  เมฆสงค ์     นกัการ โรงเรียนบา้นหนองนาค าประชานุเคราะห์         กรรมการ 
 1.7  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ 
  1.1 นายทรงศกัด์ิ  แสนสุข    ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์     ประธานกรรมการ 
  1.2 นางกนกรัตน์  ภาลีนนท ์   ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์          กรรมการ 
 
 

สนามแข่งขันที ่6  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ประกอบด้วย    
 1.1 นายสุรเดช   พิมพช์ายนอ้ย   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นอ่างศิลา       ประธานกรรมการ 
 1.2 นายลิขสิทธ์ิ   ประวนัจะ   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.3 นางสุมล  ชยัสิทธ์ิ     ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.4 นายวฒันา  ล าเพยพล    ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.5 นางสาววริะญา  หลา้ทอง   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา       กรรมการและเลขานุการ 
1.2  คณะกรรมการรับรายงานตัว 
 1.2.1 นางวนิดา  เมฆสงค ์    ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาววริะญา  หลา้ทอง   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.3 นางวนิิต ล าเพยพล     ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 

1.3 คณะกรรมการ.../ 
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1.3 คณะกรรมการปฎคิม 
 1.3.1 นางกอบกุล   พิมพส์าร   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          ประธานกรรมการ 
 1.3.2 นางฉตัร์ดาว  สาค า    ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.3.3  นางสาววรางคณา  พิมพช์ายนอ้ย ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา         กรรมการ 
 1.3.4 นายทรงยศ  เหล่าทองสาร  ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.3.5  นางชาลินี  พรมชมชา   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา     กรรมการและเลขานุการ 
1.4. คณะกรรมการประสานงาน 
 1.4.1 นายลิขสิทธ์ิ   ประวนัจะ   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          ประธานกรรมการ 
 1.4.2 นายเจตษภิ์ชยั  ค  าสุภีร์   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.4.3 นายอาทิตย ์ สิงหพานิช   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.4.4 นายวมิาเมฆ  สอนบวั   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
 1.4.5 นายราชยั  หงษเ์วยีง    ช่างไม ้ 4             กรรมการและเลขานุการ 
1.5. คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางระบบเวบ็ไซต์ 
 1.5.1 นางสาววริะญา  หลา้ทอง   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา         กรรมการ 
 1.5.2 นางสุภาลกัษณ์  ปัทถาพงษ ์  ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา          กรรมการ 
1.6.คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
 1.6.1 นายวชัรพล  โสภารัตน์   ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ        ประธานกรรมการ 
 1.6.2 นายสะอาด   สิทธ์ิ    ผูท้รงคุณวุฒิ              กรรมการ 
 1.6.3 นายวชิาญ  นอ้ยเอาะ    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรรมการ 
 1.6.4  นายสุรชยั   วอหา    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรรมการ 
  1.6.5 นายทองเหลา   ศรีสุคนธ์   ฝ่ายรักษาความปลอดภยั           กรรมการและเขานุการ 
1.7 คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์  
 1.7.1 นายระลึก   ราชาวงษ ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา ประธานกรรมการ 
 1.7.2 นายเจตษภิ์ชยั  ค  าสุภีร์   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา      กรรมการ 
 1.7.3 นายอาทิตย ์ สิงหพานิช   ครูโรงเรียนบา้นอ่างศิลา      กรรมการ 
 1.7.4 นางนฤดี  โสภารัตน์    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการและเลขานุการ 
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สนามแข่งขันที ่7  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ประกอบด้วย    
 1.1 คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1.1 นายธนธรรม  มีทอง     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองเก่า     ประธานกรรมการ 
  1.1.2 นายนงศกัด์ิ  เครือไกรวรรณ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา    กรรมการ 
  1.1.3 นางดุจดาว  กาญจนพนัธ์ุ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแดง       กรรมการและเลขานุการ 
 1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว  
  1.2.1 นายนงศกัด์ิ  เครือไกรวรรณ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา    ประธานกรรมการ 
  1.2.2 นางสาวปารณีย ์ สมทา    ครู โรงเรียนโพธ์ิทองหนองเตาปูนวทิยา    กรรมการ 
  1.2.3 นายสุชาติ  พงษโ์คกสี    ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า               กรรมการและเลขานุการ 
 1.3 คณะกรรมการปฎคิม 
  1.3.1 นางวาสนา  นาสุริวงษ ์    ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า        ประธานกรรมการ 
  1.3.2 นางปวณีา  สุขใจ      ธุรการ กลุ่มโรงเรียน         กรรมการ 
  1.3.3 นางสุภทัตรา  เพช็รเพง็    ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า       กรรมการและเลขานุการ 
 1.4 คณะกรรมการประสานงาน 
  1.4.1 นายนงศกัด์ิ  เครือไกรวรรณ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา    ประธานกรรมการ 
  1.4.2 นางสาวปารณีย ์ สมทา    ครู โรงเรียนโพธ์ิทองหนองเตาปูนวทิยา    กรรมการ 
  1.4.3 นายสุชาติ  พงษโ์คกสี    ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า               กรรมการและเลขานุการ 
 1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางระบบเวบ็ไซด์ 
  1.5.1 นางดุจดาว  กาญจนพนัธ์ุ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแดง      ประธานกรรมการ 
  1.5.2 นางสาวธนพรรณ  ผานิจ    ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์       กรรมการ 
  1.5.3 นางสาวปวณีา นครศรี    ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า        กรรมการ 
  1.5.4 นางสาวจุไรรัตน์ กลีบพิมาย   ธุรการ กลุ่มโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
  1.6.1 นายโกศล  ครุฑวงษ ์     ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า        ประธานกรรมการ 
  1.6.2 นายสุรเดช  แก่นนาค า    ครู โรงเรียนบา้นเมืองเก่า        กรรมการ 
  1.6.3 นายแสงจนัทร์  ฮามพิทกัษ ์   นกัการ โรงเรียนบา้นเมืองเก่า      กรรมการและเลขานุการ 
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สนามแข่งขันที ่8  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน ประกอบด้วย    
 1.1  คณะกรรมการอ านวยการ 
   1.1.1 นายจารึก  งามฉลวย   ผูอ้  านวยการโรงเรียนภูเวยีงวิทยายน      ประธานกรรมการ 
   1.1.2 นายสวสัด์ิ  สุนทร   ผูอ้  านวยการโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์    กรรมการ 
   1.1.3 นางเดือนเพญ็  ทองขาน  ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน           กรรมการและเลขานุการ 
 1.2  คณะกรรมการรับรายงานตัว  
   1.2.1 นางดวงจนัทร์  แกว้เวยีง    ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน    ประธานกรรมการ 
   1.2.2 นางสาวสุนนัทา ชนปกาสิทธิกุล  ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน              กรรมการ 
   1.2.3 นางสาวอรุณี  ทพัซา้ย    ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน       กรรมการและเลขานุการ 
 1.3  คณะกรรมการปฎคิม 
   1.3.1 นางสาวนวลหงษ ์ อมาตยคง  ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน           ประธานกรรมการ 
   1.3.2 นางสุภาพร สนธิสัมพนัธ์   ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน       กรรมการ 
   1.3.3 นางสาวจาริตรธิดา งามฉลวย  ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน      กรรมการและเลขานุการ 
 1.4  คณะกรรมการประสานงาน 
   1.4.1 นางดวงจนัทร์  แกว้เวยีง    ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน    ประธานกรรมการ 
   1.4.2 นางสาวสุนนัทา ชนปกาสิทธิกุล  ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน       กรรมการ 
   1.4.3 นางสาวอรุณี  ทพัซา้ย         ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน    กรรมการและเลขานุการ 
 1.5  คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางระบบเวบ็ไซด์ 
   1.5.1 นายธวชัชยั  พลนิกร    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองบวั    ประธานกรรมการ 
   1.5.2 นางสาวพเยาว ์ เหลืองค า  ครู โรงเรียนบา้นหนองขาม       กรรมการ 
   1.5.3 นางสุภทัตรา  ทาบุญ    ธุรการ กลุ่มโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
   1.6.1 นายเสน่ห์  ชนปกาสิทธิกุล  ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน        ประธานกรรมการ 
   1.6.2 นายอคัคะศิริ  ชาญกวา้ง   ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน        กรรมการ 
   1.6.3 นายธงไชย  วงษเ์บาะ    นกัการ โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน     กรรมการและเลขานุการ 
 1.7 คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ 
   1.7.1 นายสมภูมิ  ภาระสาร    ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน ประธานกรรมการ 
   1.7.2 นางดวงจนัทร์  แกว้เวยีง   ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน กรรมการ 
   1.7.3 นายก าลาภ  สาระผล    ครู โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน กรรมการและเลขานุการ 
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สนามแข่งขันที ่9  
คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์ 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงานประจ าสนามแข่งขัน  โรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์ ประกอบด้วย    
 1.1 คณะกรรมการอ านวยการ 
   1.1.1 นายสาธร  พรเพง็           ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
              ไตรคามวทิยาสรรค ์             ประธานกรรมการ 
   1.1.2 นายทรงวฒิุ  ทาระสา        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดดุกวทิยา          กรรมการ 
   1.1.3 นายจตุพล  ยรุะศรี         ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองลุมพุกบุ่งแสง    กรรมการ 
   1.1.4 นายสุริยา  ล าเพยพล         ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์                     กรรมการ 
   1.1.5 นางสุมาลี  แวะศรีภา         ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 
 1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว 
   1.2.1 นางมาลี  เนตรซิว    ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์            ประธานกรรมการ 
   1.2.2 นางสาวทศัวรรณ  สาทนั  ครูผูช่้วยโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์             กรรมการ 
   1.2.3 นางเพชรรัตน์  นาคเสน    ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์     กรรมการและเลขานุการ 
 1.3  คณะกรรมการปฎคิม 
   1.3.1 นางประภสัสร  พรเพง็        ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์             ประธานกรรมการ 
   1.3.2 นางสาวธิติมา  เยาวะโพธ์ิ     อตัราจา้งโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค ์        กรรมการ 
   1.3.3 นายจกักฎ   เหล่าทองสาร    ครูอตัราจา้งโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์     กรรมการ 
   1.3.4 นางสาวทศัวรรณ  สาทนั   ครูผูช่้วยโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์     กรรมการและเลขานุการ 
 1.4  คณะกรรมการประสานงาน 
   1.4.1 นางปรียา   จนัทร์สิงห์       ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์           ประธานกรรมการ 
   1.4.2 นางประภสัสร  พรเพง็   ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์           กรรมการ 
   1.4.3 นางสาวทศัวรรณ  สาทนั   ครูผูช่้วยโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์     กรรมการและเลขานุการ 
 1.5  คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทกึข้อมูลการแข่งขันทางระบบเวบ็ไซด์ 
   1.5.1 นายสุริยา   ล าเพยพล 
   1.5.2 นายณภฎั   ปัทถาพงษ ์
 1.6  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
   1.6.1 นายสุปัน  ถานอาจนา    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 
   1.6.2 นายมีชยั    อุ่นลี            ช่างไม ้4                          กรรมการ 
   1.6.3 นายพนัพิษ  ตรีศาสตร์     อปพร.หมู่3                  กรรมการ 
   1.6.4 นายอุดม   สองศรี        อปพร.หมู่3                  กรรมการ 
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   1.6.5 นายเด่นชยั  ไชยโย       อปพร.หมู่3                                         กรรมการ 
   1.6.6 นายสุข ทวสิีทธ์ิ        อปพร.หมู่3                            กรรมการ 
   1.6.7 นายจกักฎ   เหล่าทองสาร     ครูอตัราจา้งโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์กรรมการและเลขานุการ   
 1.7 คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ 
   1.7.1 นายสุริยา  ล าเพยพล       ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์            ประธานกรรมการ 
   1.7.2 นางเพชรรัตน์  นาคเสน    ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค์            กรรมการ 
   1.7.3 นางสุมาลี  แวะศรีภา        ครูโรงเรียนไตรคามวทิยาสรรค ์       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 


