


๒ 

๑2. นำงเบญจลักษณ์  น้ ำฟ้ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
๑3. นำยสันติสุข  ภูมิสุทธินันท์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
๑4. นำงนิรมล  ตู้จินดำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
๑5. ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกท่ำน  กรรมกำร 
๑6. นำงสำววัลลำ เรือนไชยวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นฐำน 
กรรมกำร 

๑7. นำยพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑8. นำงอัจฉรำภรณ์  ตั้งอุทัยสุข รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑9. นำงนภำ  พำนน้อย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมพลำนำมัยนักเรียน 
ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

20. นำงสำวอรอนงค์  อุทำรเวสำรัช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

21. นำงสำวกุลธิดำ  อ่วมอ่ิม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

22. นำยสันติ  โลหะปิยะพรรณ ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒3. นำยชำญณรงค์  ศรีจันทร์ ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒4. นำงสำววำรุณี  วออ่วม ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒5. นำงสำวกำนต์ภิชชำ ธรรมกุล ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒6. นำยเทพพนม  สีประโคน ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒7. นำงสำวอมรรัตน์  มณีวงษ์ ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒8. นำงสุภำวรรณ ผุดมำก ส ำนักงำนพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

29. นำยนพพร แสงอำทิตย์ 
 

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

กรรมกำร 
 

  /30. นำยพงษ์ศักดิ์... 



๓ 

30. นำยพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเชี่ยวชำญ โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง(อ ำนำจคณูป
ถัมภ์) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 1 

กรรมกำร 

31. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

   
กรรมกำร 

32. นำยสุริภำศ สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

33. ว่ำที่ ร.ต.ส ำรวย นกงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

34. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓5. นำยภัทธศำสน์  มำสกุล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๓6. นำงวัชรกำญจน์  คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ กรรมกำร 
๓7. นำงเกตุอรอินท ์พิทักษ์โคชญำกุล     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมกำร 

๓8. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๓9. นำงสำวสมนึก แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

40. นำยประจักษ์  ทองเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

41. นำงสำวมยุรี  สำรีบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

42. นางรุ่งนภา  งามสง่า         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

 /43. นำยสุพิชญ์... 



๔ 

43. นำยสุพิชญ์  ลำลุน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
๒๘ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

44. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
        มีหน้าที่ 
๑. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. อ ำนวยกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. ว่ำที่ ร.ต.ส ำรวย  นกงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๔. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธำนกรรมกำร 

๕. นำยภัทธศำสน์  มำสกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๖. นำงวัชรกำญจน์  คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ รองประธำนกรรมกำร 
๗. นำงเกตุอรอินทร์  พิทักษ์โคชญำกุล     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ   
                                              ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 

๘. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง   
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๑๑. นำยธีระวัฒน์  ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๒. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

๑๓. นำยกุลชำติ  ชลเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ที่ ๒๙              กรรมกำร 
จังหวัดศรีสะเกษ 



๕ 

  
  
๑๔. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                             ประถมศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำงสำวสมนึก แซ่อ้ืง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล              กรรมกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นำยประจักษ์  ทองเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล              กรรมกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๑๗. นำงสำวมยุรี  สำรีบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล              กรรมกำร 
กำรจัดศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๘. นำงสุนทรำภรณ์  ธรรมวเิศษ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล              กรรมกำร
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๑๙. นางรุ่งนภา  งามสง่า  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล         กรรมกำรและ 
กำรจัดศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                  เลขำนุกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๑. นำยสุพิชญ์  ลำลุน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ               กรรมกำรและ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๒๒. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศและประเมินผล                   กรรมกำรและ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ                 ผูช้่วยเลขำนุกำร 

๒๓. นำยเสรี  กำหลง ศึกษำนิเทศก์                                                 กรรมกำรและ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑.  อ านวยการ วางแผน ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขอุปสรรค  ตลอดจนให้การสนับสนุน 
     ทรัพยาการ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
๒.  ก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และบริหารจัดการกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน      
     กับหน่วยงานและระหว่างบุคคลกับบุคคล 



๖ 

/๓. ก าหนดระเบียบ... 
 

๓.  ก าหนดระเบียบ กติกา เรื่องต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ ยกเว้นด้านการบริหาร 
     บุคคลและด้านงบประมาณ  ที่ต้องให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 
๔.  ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร 
๕.  วางแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๖.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
๗.  แต่งตั้ง มอบหมาย คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะท างานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน              
     ที่เป็นเจ้าภาพร่วม  

๔.  คณะกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ            ประธำนกรรมกำร 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. ว่ำทีร่้อยตรี ส ำรวย นกงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๔. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธำนกรรมกำร 

๕. นำยภัทธศำสน์  มำสกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๖. นำงวัชรกำญจน์  คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ รองประธำนกรรมกำร 
๗. นำงเกตุอรอินท์  พิทักษ์โชญำกุล   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
รองประธำนกรรมกำร 

๘. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยโชติ  บุญทน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
๑๐. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
กรรมกำร 

๑๑. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

/๑๓. นำงวรรณภำ... 
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๑๓. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยชอบ  สมภำค รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยธีรวฒัน์  ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๘. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙. นำยศิริเกษ  หมำยสุข นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยสมยศ  แก้วสว่ำง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๑. นำยสนิท  เชื้อสอน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๒. นำงสมลักษณ์  ทองนวล ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓. นำงวัทรำ  แท่นสละ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๔. นำงสำวนุชษรำวรรณ  คณำนิตย์ธนกิจ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
                                             ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                             ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๕. นำงสำวพชรมณ  ทองนิธิภัทร  นักวิชำกำรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๗. นำยธีรภัทร์  ใยแสง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๘. นำยสำยันต์  ดวงบัณฑิต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยกุลชำติ  ชลเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๙          กรรมกำร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

/๓๐. นำยวิชิต... 



๘ 

๓๐. นำยวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓๑. นำยอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓๒. นำยอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๓. นำยพำลี  กำลพฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๔. นำยวิชิต  บุค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๕. นำยระพี แก้วเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักแพว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๖. นำยสมำน  ละเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำเนียม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๗. นำยส ำเริง  สิมมณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยชำติชำย  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ (ยำงชุมน้อย)         กรรมกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓๙. นำยทัศพงษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยทวนทอง  พงษ์จันโอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว        กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

  
 

/๔๑. นำยทองค ำ.. 
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๔๑. นำยทองค ำ  จิตสุภำพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๒. นำยสมพร  พันธ์เพ็ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๓. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๔. โอกำส  รวมสิทธิ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกระแชง (คุรุรำษฎร์นุกูล) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๕. นำยวัฒนะ  ทองสุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๖. นำยอนุศักดิ์  พันธ์งำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๗. นำยสุรชำติ  ทอนศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๘. นำยพร  บุญน ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
๔๙. นำยเกียรติศักดิ์  บุญกัณหำ       คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ       
                                             ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ      
                                             ตัวแทนผู้บริหำรโรงเรียน 
                                             ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 

กรรมกำร 

๕๐. นำงสรัญญำ  เถำว์บุญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๑. นำงรุจิรำภรณ์  หลำวทอง      
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                   
กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕๒. นำงสำวธนภร  พัฒนพันธุ์  
 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๑๐ 

/๕๓. นำงธัญญำธนันท์...   
๕๓. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
                                             ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๔. นำงวนัญพัทธ์  โชคดีสูงเนิน  
 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๕. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล               กรรมกำร 
ผ่ำนดำวเทียม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕๖. นำงสำวสมพรศรี  ชำติมนตรี   
 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย
และคดีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๗. นำยบุญช่วย  รอดเนียม 
 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๘. นำยอนันต์  ถมทองทวี ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่บริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๙. นำงสำวณัฐรดำ  กำนุวงศ์    
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ                กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖๐. นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๑. นำงวยุรีย์  ศิริโชต ิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๒. นำงพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๓. นำงทอปัด  บุษบงก์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

 /๖๔. นำงช่อผกำ...   



๑๑ 

  
๖๔. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๕. นำยส ำรำญ  วังนุรำช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๖. นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๗. นำงพิมพ์ฐิศำ  ศีลำสำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๘. นำงรวิกำนต์  โพธิ์ศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

6๙. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๐. นำยเสรี  กำหลง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๑. นำงจุลพนม  ธำนี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๒. นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๓. นำงสำวประพิษศร  กรมเมือง   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๔. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์     
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

  
/๗๕. นำงมำริษำ... 

   



๑๒ 

  
๗๕. นำงมำริษำ  อุทธิเสน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๖. นำงภำวดี  สมำน เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๗. นำงวรำภรณ์  ทองสุข นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๘. นำงกุลฉัตร  สำยค ำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๙. นำงสำวนภัสภรณ์  ประเสริฐบุญญพร   นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร 
                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                             ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๐. นำงสำวปำริชำติ  อำจส ำแดง   
 

นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๑. นำงพีระวรรณำ  เขียวหวำน   
 
 
82. นำงโชติกำ   ยิ่งก ำแหง 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร 

๘๓. นำงสำวนงค์นุช  พิมซำย อัตรำจ้ำงธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๔. ว่ำที่ร้อยตรี ชำตรี  ไชโยธำ   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๘๕. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 
 
                                                                     

กรรมกำร 
 

 
 
/86. นำงสำวธนฏิฐำ... 
 



๑๓ 

 

๘๖. นำงสำวธนฏิฐำ  นธีนำม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๘๗. นำงนันทนำ  หมื่นจิตร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๘๘. นำงณฤดี  ลิ้มพงศ์ธร 
 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘๙. นำยจรัญ  น้อยพรหม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 
 

๙๐. นำงสุหัส  ช ำนิกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙๑. นำงอรทัย  ค ำนึง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙๒. นำงสำวญำณินเชษฐ์  วรรณำ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

๙๓. นำงสุนทรำภรณ์   ธรรมวิเศษ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล         กรรมกำร 
ทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

๙๔. นำงสำววิมลทิพย์  กมลวฒันำนนท์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                          
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                              มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙๕. นำยพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 
 

/๙๖. นำยสมศักดิ์...  



๑๔ 

 
 
 
 

๙๖. นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙๗. นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙๘. นำยสมพร  อำษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙๙. นำยทวีศักดิ์  บุญสร้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุขันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๐๐. นำยบัญชำ  ติยะกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๑๐๑. นำยอุดม  ด ำริห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๐๒. นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร    ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่                                
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๐๓. นางกุลจิรา  ไตรภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ         กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐๔. นางธีรวรรณ  มาลาศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๕. นางสุภัท  วงค์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐๖. นางสาวนัยนา  นีระเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๑๕ 

๑๐๗. นายส าราญ  สาระมู เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

 /๑๐๘. นำงสำวพยัตติกำ... 
๑๐๘. นำงสำวพยัตติกำ  ห้วยจนัทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองนำเวียง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๙. นำงสำววรกมล  รัตนอดุม   ครูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ           
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๐. นายสมโภชน์  หลักฐาน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    กรรมการและ 
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑๑. นางสาวสมนึก แซ่อ้ึง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    กรรมการและ 
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑๒. นายประจักษ์  ทองเลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    กรรมการและ 
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

๑๑๓. นางสาวมยุรี  สารีบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    กรรมการและ 
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑๔. นางนพรัตน์  ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑๕. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

๑๑๖. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก   
 

นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘  

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑๗. นางรุ่งนภา  งามสง่า นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 



๑๖ 

๑. อ านวยการ วางแผน ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขอุปสรรค  ตลอดจนให้การสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
๒. ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร 
 

/๓. วางแผนการติดตาม... 
๓.  วางแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
๕.  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 

๕. คณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ          ประธำนกรรมกำร 
                                              ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นำยธีรวัฒน ์ ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๕. นำยวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ                  กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖. นำยอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก                 กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗. นำยอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยพำลี  กำลพฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นำยวิชิต  บุค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยระพี แก้วเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ้ำนผักแพว กรรมกำร 



๑๗ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

/๑๑. นำยส ำเริง... 
 
 

๑๑. นำยส ำเริง  สิมมณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยชำติชำย  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓. นำยทัศพงษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยทวนทอง  พงษ์จันโอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๕. นำยทองค ำ จิตสุภำพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยสมพร  พันธ์เพ็ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๘. นำยโอกำส  รวมสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระแชง (คุรุรำษฎร์นุกูล)               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๙. นำยวัฒนะ  ทองสุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยอนุศักดิ์  พันธ์งำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑. นำยสุรชำติ  ทอนศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 
 
 



๑๘ 

 

/22. นำยพร...   

 

๒๒. นำยพร  บุญน ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
๒๓. นำยเกียรติศักดิ์  บุญกัณหำ        คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ      
ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 

กรรมกำร 

๒๔. นำงสำวสมนึก แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๕. ว่ำที่ร้อยตรี ชำตรี  ไชยโยธำ  
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๘. นำวสำวธนิฏฐำ  นธีนำม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยนพรัตน์  สำยลุน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแฝก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๐. นำงฐิตำรีย์  ปัตถำสำยธรรมสุข 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูดินพัฒนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๑. นำยธนกร  แก้วธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขุนหำญ (สิ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๒. นำยประเวช  สัตยำกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปุน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๑๙ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 
๓๓. นำยวรวิทย์  ทรัพย์ศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

 
/๓๔. นำยสิทธิวัฒน.์.. 

๓๔. นำยสิทธิวัฒน์  ธนบูลย์พพัิฒน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูเงิน (อินทรศุขศรี)                 กรรมกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๕. นำยศักดำ  มุขขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๖. นำยพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๗. นำยบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยวีระศักดิ์  จันทะรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ  รัชมังคลำภิเษก         กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๓๙. ว่ำที่ร้อยตรี บุญวิทย์  ไชยช่วย 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไผ่งำมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยภูรินทร์  สอนพูด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์                  กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๔๑. นำยเด่นนคร ขำวสะอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองคูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๒. นำยภูมิภัทร  มำล ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๓. นำยณัฐวุฒิ  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 



๒๐ 

 
 

/๔๔. นำยคณำวุฒิ ... 
 
 
 

๔๔. นำยคณำวุฒิ  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๕. นำยชูพงษ์  บรรทะโก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนละทำยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 
๔๖. นำยวิเชียร  บุญมำก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม                     กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๔๗. นำยกิตติพันธ์  อนันตระกูลจิรโชติ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจตุรภูมิพิยำคำร 
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                              มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๘. นำยถวัลย์  สุนทรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีรัตนะวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๙. นำงพันธิมำภรณ์  ดวงมณี เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๕๐. นำงนันทนำ  พูลแก้ว นักทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๕๑. นำงสำวนันทนำภรณ์  พูลมี   
 

นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๕๒. นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๓. นำงวยุรีย์  ศิริโชต ิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๒๑ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๕๔. นำงทอปัด  บุษบงก์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

/๕๕. นำงพัศสินี ... 
 

๕๕. นำงพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๖. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๗. นำยส ำรำญ  วังนุรำช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๘. นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ์ 
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๙. นำงพิม์ฐิศำ  ศีลำสำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๐. นำงรวิกำนต์  โพธิ์ศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๑. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖2. นำงสำวประพิษศร  กรมเมือง   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖3. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์     
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖4. นำงมำริษำ  อุทธิเสน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

   



๒๒ 

   
   
   

 
/๖5. นำงภำวดี  ... 

 
๖5. นำงภำวดี  สมำน เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖6. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล    กรรมกำร     
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖7. นำงสำวนภัสภรณ์  ประเสริฐบุญญพร   นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร 
                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                             ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖8. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                              ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

69. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล   
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           กรรมการและ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗0. นำยสมโภชน์  หลักฐำน  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล         กรรมการและ 
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗1. นำยเสรี  กำหลง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗2. นำงจุลพนม  ธำนี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗3. นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และบริหารจัดการกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน    

กับหน่วยงานและระหว่างบุคคลกับบุคคล 



๒๓ 

๒. ก าหนดระเบียบ กติกา เรื่องต่าง ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ ยกเว้นด้านการบริหาร บุคคลและ
ด้านงบประมาณ  ที่ต้องให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 

๓. แต่งตั้ง มอบหมาย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพร่วม  

 
/๖. คณะกรรมการ… 

๖. คณะกรรมการบริหารดูแลระบบและผู้ใช้โปรแกรม 

๑. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      ประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                กรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๔. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                 กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕. นำยส ำรำญ  สำระมู เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยณัฐวุฒิ  กรไกร ธุรกำร โรงเรียนอนุบำลวัดพระโต                              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗. นำยทนงศักดิ์  พรมแพง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งมั่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยอริย์ธัช  ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี  ไชยโยธำ   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 



๒๔ 

๑๑. นำยสมยงค์  บุญพบ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยสำยัน  สุขเฉย นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๓. นำยโชติรัตน์  ค ำไพเรำะ    
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑4. นำยวิมล  มูลสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขนุน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑5. นำยจิมจง  ทองค ำวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจ ำนรรจ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑6. ว่ำที่ร้อยตรี อมร  ศรีอนันต์   
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรกมำร 

๑7. นำงชำลินี  เชื้อทอง นักวิชำกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑8. นำยจิตตนำถ  สิงหโ์ต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผักไหมวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

19. นำยจักรินทร์  บุญอเนก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๒0. นำยเทวิน  ชินบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๒1. นำยศิวพล  ลันละนำ ครโูรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๒2. นำยชัชวำล  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๒3. นำยสมสมัย  อินทะมน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม กรรมกำร 



๒๕ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๒4. นำงสำวเพ็ญนภำ  ยำงนอก   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
 

กรรมกำร 

๒5. นำงสำววิมลทิพย์  กมลวัฒนำนนท์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                    กรรมกำร 
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                                    มธัยมศึกษำ เขต ๒๘ 
๒6. นำยก้องหล้ำ  พรมดวงดี  ครูวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรรำษีไศล                    กรรมกำร 

ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒7. นำยชุมพล  ทวีชัย พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               กรรมกำร 

มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
๒8. นำยธรรมรัฐ  บุญหนุน     เจ้ำหน้ำที่งำนลูกเสือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               กรรมกำร 

มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
29. ว่ำที่ร้อยตรีอมร  ศรีอนันต์   พนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               กรรมกำร 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
๓0. นำงชำลินี้  เชื้อทอง นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              กรรมกำร 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
๓1. นำยชอบ  สมภำค  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           กรรมกำรและ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒                                 เลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 

 วางแผน ด าเนินงาน จัดท าระบบรายงานผล ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ       
ของการจัดการแข่งขัน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น       
กับโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑.ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยสุรพงษ์  อบทอง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ กรรมกำร 

/๒5. นำงสำววิมลทิพย์...   



๒๖ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

 
 

 /๖. นำยประเวศ... 

   
๖. นำยประเวศ  นนทะวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเข็งเหล่ำแค 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยพำลี  กำลพฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยส ำเริง  สิมมณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหหนองถ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยสมำน  ละเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำเนียม (ค ำเนียมวิทยำคำร)         กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑. นำยแสวง  พิทักษ์เมธำกุล     ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                          ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยวิชิต  บุค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓. นำยทวนทอง  พงษ์จันโอ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว                กรรมกำร 
                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                          ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๑๔. นำยทัศพงษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยสมพร  เพ็งพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง กรรมกำร 



๒๗ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นำยสมหวัง  อัมภรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

กรรมกำร 

๑๘. นำยชำติชำย  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙. นำยโอภำส  รวมสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระแชง (คุรุรำษฎร์นุกูล) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยสมสมัย  นำรำษฎร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ ำค ำ           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๑. นำยสุวชัร  สำรสมัคร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งพำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒. นำงกำญจนำ  ชมสูงเนิน   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๓. นำงกำญจนำ  ค ำเพรำะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๔. นำยคงศักดิ์  มูลดับ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไพรพยอม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๕. นำยวิทยำ  ทองอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยแสง  ศรีโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขนวนสีแก้ว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๗. นำยมำนิต  ทองขอน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอนุบำลศิลำลำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๘. นำยวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง กรรมกำร 

/๑๘. นำยชำติชำย...   



๒๘ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

 
 

/๒๙. นำยวีรวฒัน์... 
 

๒๙. นำยวีรวฒัน์  ธรรมแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๐. นำงสำวอุษณีย์  ศรีครำม   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๑. นำยภูริวฒัน์  ศรีจันทร์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๒. นำยสำโรจน์  เมืองงำม   นักประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๓. นำยเสถียร  พันธ์งำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองคง (คงคำวิทยำ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๔. นำยธนสมพร  มโนรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห่องวำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๕. นำยประภำส  สงค์พิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๖. นำยทองค ำ  รักษำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเดียงตะวันตก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๗. นำยอภิศักดิ์  ไสว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยอัศวิน  เกษสร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๙. นำยประสพ  ขอจงสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีแก้ว กรรมกำร 



๒๙ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
/๔๐. นำยพลกฤต... 

 
 
๔๐. นำยพลกฤต  บุตรอุดม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๑. นำงสำวสุภชัญำ  สำวันด ี    
 

นักประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๒. นำงศุภวรรณ  ยงกุล นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๓. นำงสุชัญญำ  รักษำวงษ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๔. นำยบุญแก้ว  กรไกร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๕. นำงวันดี  พรหมมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๖. นำยนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนค้อวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๗. นำยสถำน  ปรำงมำศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๘. นำยธนกฤต  เกตไชยเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๙. นำยกอบชัย  โพธินำแค ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวงษ์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๐. ว่ำที่ร้อยตรีศุภชัย  จันครำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก         กรรมกำร 



๓๐ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

/๕๑. นำยสุพล... 
 

 

๕๑. นำยสุพล วรรณจ ู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงมะลู 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๒. นำยณัฐพล  บัวพันธ์   ครโูรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๓. ว่ำที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์  ครูโรงเรียนสวงษ์วิทยำคม 
                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                          มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๔. นำยวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๕. นำยหงส์  มีมุข ครูโรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๖. นำยเสถียร  อรรคบุตร ครูโรงเรียนอนุบำลน้ ำเพชร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๕๗. นำยชำญยุทธ  ตุระเพ็ญ พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๘. นำยวัลลภ  สุรำวุธ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๙. นำงสำวดวงดำว  จ ำปำสำ     
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๖๐. นำงสำวชุติมำ  โพธิ์เบี้ยว       
 

นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๖๑. นำยชำญณรงค์  พนัดรัมย์    
 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๓๑ 

มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
  

/๖๒. ว่ำที่ ร.ต.กฤษดำ... 

๖๒. ว่ำที่ ร.ต.กฤษดำ พงศ์พีระ คร ูโรงเรียนบ้ำนมะขำมทำนตะวัน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๖๓. นำงสำวเกตน์สิรี จรล ำโกน ครูโรงเรียนบ้ำนดคกกะชำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๖๔. นำงธนิษฐำ  ศรีอุฬำรวัฒน์   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต  1 

กรรมกำร 

๖๕. นำยวิชัย  เจริญรอย   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต  2 

กรรมกำร 

๖๖. นำยสุทธิ  ไชยยนต์   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต  3 

กรรมกำร 

๖๗. นำงทุติยำ  แสนทวีสุข นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  3 

กรรมกำร 

๖๘. นำงสำวศิรินทิพย์  ล้ ำเลิศ   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร          
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  4     

กรรมกำร 

๖๙. นำยบุญยนิษฐ์  พิริยะกิจธ ำรง                นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  5 

กรรมกำร 

๗๐. นำยประยูร  ใบบัว   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ      
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๑                              

กรรมกำร 

๗๑. นำงสำวพัชริตำ  อุ่มแก้ว   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร      
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒                                                           

กรรมกำร 

๗๒. นำยประเสริฐ  ปัตถวัลย ์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๓๒ 

ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต  1 
   

/๗๓. นำงนำถญำณี.. 
 

๗๓. นำงนำถญำณี  ค ำสัตย์   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์  เขต  2 

กรรมกำร 

๗๔. นำงกิ่งกำญจน์  นิมิตรัตนำกร   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                          
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

กรรมกำร 

๗๕. นำงสำวศำกุล  ศิริพำนิช นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 

กรรมกำร 

๗๖. ว่ำที่ ร.ต.เอนก  จอมค ำสิงห์ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2 

กรรมกำร 

๗๗. นำยวิเชียร  พลจันทึก   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3            

กรรมกำร 

๗๘. นำงสำวธิดำรัตน์  กำวไธสง   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร     
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 4  

กรรมกำร 

๗๙. นำยประกอบ  จันทร์ประโคน   
 

นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญพิเศษ                      
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๘๐. นำงชำริณี  ศรีครำม ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเปือยประชำสำมัคคี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๑. นำยกิติศักดิ์  อยู่คง ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๒. นำยณัฐวุฒิ  กรไกร ธุรกำรโรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๓. นำงนงค์นุช  พิมซำย ธุรกำรโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๓๓ 

   
 

/๘๔. นำงภำวดี... 
 

๘๔. นำงภำวดี  สมำน 
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๕. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๘๖. นำยบุญช่วย  รอดเนียม นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๘๗. นำงสำวปำริชำติ  อำจส ำแดง นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                          ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนก าหนดรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนการจัดงานมหกรรมความสามารถ    
    ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนและประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ/โทรทัศน์ และ    

หนังสือพิมพ์ จัดท าสติกเกอร์ ป้ายไวนิล จัดท าสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ CD ฯลฯ 
๓. บันทึกภาพ/วีดิทัศน์  
๔. ประสานงานการจัดแถลงข่าวการจัดงานกับสื่อมวลชนต่าง ๆ (ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ) 
๕. ขอความร่วมมือและขอสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงาน    

ประชาสัมพันธ์ภายในงานและจุดแข่งขันทุกจุด พร้อมทั้งจัดทีมงานผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลา       
การจัดงาน 

๗. ด าเนินการถ่ายทอดสดทางเว็ปไซต์ในการประชุม การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
๘. จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารการจัดงาน 
๙. จัดให้มีผู้ประสานงานทางการสื่อสารทุกสถานที่ที่จัดงาน 
๑๐. ประสานงานการจัดงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๑. ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
๑๒. ประมวลภาพการจัดงาน และจัดท ารายงานร่วมกับฝ่ายประมวลผลและรายงาน 
๑๓. จัดท าป้าย (นับถอยหลัง) 
๑๔. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายและขอเบิกจ่าย 
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๔ 

 
/๘. คณะกรรมการฝ่ายอาคาร... 

 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/สี 

๑. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยสุพรรณ  ห่อทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศรีรัตนะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวบุญร่วม วิชำชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเบญจลักษ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๖. นำยพลกฤต  บุตรอุดม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๗. นำยธนกร  แก้วธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขุนหำญ(สิ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๘. นำยวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยประเวศ  นนทะวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเข็งเหล่ำแค 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำยพำลี  กำลพฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยส ำเริง  สิมมณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหหนองถ่ม กรรมกำร 



๓๕ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
/13. นำยสมำน... 

๑๓. นำยสมำน  ละเลิศ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                                                 กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๔. นำยแสวง  พิทักษ์เมธำกุล  
 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยวิชิต  บุค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยทวนทอง  พงษ์จันโอ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นำยทัศพงษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๘. นำยสมพร  เพ็งพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยสมหวัง  อัมภรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑. นำยชำติชำย  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒. นำยโอภำส  รวมสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระแชง (คุรุรำษฎร์นุกูล) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๓. นำยวิเศษ  ไชยอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๓๖ 

 
/๒๔. นำยธีระนันท์...   

 
 

๒๔. นำยธีระนันท์  ค ำคำวี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแย้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๕. นำยพงษ์นรินทร์  อำธิบุตร  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเปือย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยเอกอมร  ใจจง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหญ้ำปล้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงสำวพีระพรรณ  ทองศูนย์ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคูซอด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๘. นำงธัญกำญจน์  ภำสะตะโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเอกสร้ำงเรือง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยบุญช่วย  รอดเนียม นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๐. นำงถนอม  สำยจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๑. นำงสำวนภัสภรณ์  ประเสริฐบุญญพร    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๒. นำงวรำภรณ์  ทองสุข นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๓. นำงกุลฉัตร  สำยค ำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๔. นำงพีระวรรณำ  เขียวหวำน  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๓๗ 

/๓5. นำงสำวปำริชำติ ...   
 
 
 

๓๕. นำงสำวปำริชำติ  อำจส ำแดง   
 

นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๖. นำงสำวนงค์นุช  พิมซำย ธุรกำรโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๗. นำยบุญทัย  แสงขำว หัวหน้ำหมวดยำนยนต์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยอรุณ  เรืองศรี พนักงำนขับเครี่องจักรกลขนำดกลำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๙. นำยรังสรรค์  ทองมนต์ ช่ำงไม้  ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยสมหมำย  สรำรัมย์ 
 

ช่ำงไม้ ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๑. นำยเอกพงษ์  ค ำเคน ช่ำงไม้ ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๒. นำยสุทิน  นิยม พนักงำนพัสดุ  ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๓. นำยสุนันท์  แถวพันธ์ พนักงำนพัสดุ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๔. นำยอุทัย  แก้ววงศำ พนักงำนพัสดุ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๕. นำยสนั่น  โมทะจิตร พนักงำนพัสดุ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๓๘ 

 
/๔๖. นำยพันธ์ศักดิ์ ...   

 
 

๔๖. นำยพันธ์ศักดิ์  รจนัย พนักงำนพัสดุ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๗. นำยโอภำส  ทว ี ช่ำงไฟฟ้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๘. นำงณิฌำภำ  สยุมพร พนักงำนท ำควำมสะอำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๙. นำยปริญญำ  โนนกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กธำตุน้อย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๐. นำยทองรักษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสูง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๑. นำยประหยัด  กองแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม)       กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕๒. นำยวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๓. นำยไพรัช  ก้ำนเกษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปลำขำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๔. นำยประสิทธิ์  วงศ์จันทร์    
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำทอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๕. นำยบุญยัง  บุรุษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๖. นำยส ำรำญ  สงวนบุญ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 



๓๙ 

/๕๗. นำยอดิศักดิ์ ...   
 
 
 

๕๗. นำยอดิศักดิ์  พละศักดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๘. นำงสำวปณิชำ  สุขจิตร นักกำรภำรโรง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕๙. นำยฤทธิชัย  ศุภเลิศ นักกำรภำรโรง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๖๐. นำยเสถียร  สมบัต ิ นักกำรภำรโรง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๖๑. นำงลัดดำวัลย์  ศิริสวสัดิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๖๒. นำงนันทิยำ  ทองสิงห์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๖๓. นำยพิชัย  ตุลยเสว ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๖๔. นำยยุทธพงษ์  มิ่งขวัญ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๖๕. นำยประมำณ ประสำนพันธ์  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตระกำศขอนแก่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๖๖. นำยสมปอง  ชินตะวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจอก(ประชำสำมัคคี)                กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖๗. นำยทองหล่อ  สิงห์คง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลด ำรงรำชำนุสรณ์                 กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 



๔๐ 

  
 

/๖๘. นำงสุจิตรำ...  
  

๖๘. นำงสุจิตรำ  จูมสีมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจำนทองกวำววิทยำ                 กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖๙. นำยแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจะเนียว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๗๐. นำยพรชัย  บุญพร้อม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำไพรงำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๗๑. นำยวัฒนำ  จันทะวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศิวำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๗๒. นำยบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกรำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๗๓. นำยอธิเบศ  วัฒนจ ำนง นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗๔. นำงณฤดี  ลิ้มพงศ์พร นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๗๕. นำงสำววันดี  สำยจันทร์    
 

นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗๖. นำยยุทธกำศ  ไชยปัญญำ   
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗๗. นำยทศพัทธ์  พยัคฑพล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ระดับ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

   
 

/๗8. นำยชัยรัตน์... 



๔๑ 

 
 
 
 

๗๘. นำยชัยรัตน์  เพ่ิมบุญ ช่ำงไม้ ชั้น ๔   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗๙. นำยอัครพัชร์  นันทพันธ์    
 

พนักงำนขับรถ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘๐. นำยอภิชำติ  ทองสุข พนักงำนขับรถ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘๑. นำยเชำวลิต  กิ่งแก้ว เจ้ำหน้ำทีย่ำมรักษำกำรณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘๒. นำยเอกชัย  บุญใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ยำมรักษำกำรณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘๓. นำยธีระวัฒน์  ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่ 

๑. ออกแบบและวางแผนการด าเนินงานฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง/สี 
๒. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งานการใช้แสง งานการใช้เสียง  เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการขอใช้ ขอเช่า ซื้อ ยืม ฯลฯ 
๓. ประมาณการและจัดหาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แสง เสียง ที่ใช้ 
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรม แต่ละสถานที่ ที่ใช้ใน

การแข่งขันและกิจกรรมอื่น ๆ 
๕. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม จัดหาเต็นท์และอุปกรณ์     

เพ่ิมเติม 
๖. จัดหาเครื่องเสียง เวทีการแสดง เวทีกลาง เวทีแข่งขัน พร้อมทั้งตกแต่งเวทีให้สวยงามจัดท ามุมส าหรับ

บันทึกภาพ ทั้งนี้ต้องประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จัดงานและจัดการแข่งขัน 
๖. วางแผนการยืมและจัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุ/อุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีจ านวนเพียงพอกับความ

ต้องการของฝ่ายต่าง ๆ 
 
 



๔๒ 

/๗. ประสานงานกับฝ่ายพิธีเปิด... 
 

 
 
๗. ประสานงานกับฝ่ายพิธีเปิด – ปิด  
๘. ประสานงานฝ่ายการแข่งขันต่าง ๆ ฝ่ายที่พัก และฝ่ายอื่น ๆ เพ่ือด าเนินการ จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

แสง เสียง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๙. ออกแบบ/จัดสถานที่/จัดท ากองอ านวยการของงานและจัดท าแผนประมาณการค่าใช้จ่ายและ    

เบิกจ่าย 
๑๐. ตกแต่งที่นั่งประธาน และรอบบริเวณที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสวยงามและเหมาะสมในช่วงพิธีเปิด     

และมอบธงสัญลักษณ์ 
๑๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในพิธีการ/แพร/ลูกโป่ง/ฆ้อง ตามท่ีเห็นสมควร 
๑๒. จัดท าแผนผังที่นั่งแขก VIP  
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยประเวศ  นนทะวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเข็งเหล่ำแค 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยพำลี  กำลพฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยส ำเริง  สิมณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม กรรมกำร 



๔๓ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

  /๙. นำยสมำน… 
 

๙. นำยสมำน  ละเลิศ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยแสวง  พิทักษ์เมธำกุล  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำยวิชิต  บุค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยทวนทอง  พงษ์จันโอ                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๓. นำยทัศพงษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยตะวันฉำย  ธนำเดชำไพบูลย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยสมหวัง  อัมภรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำยชำติชำย  นำมวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๘. นำยโอกำส  รวมสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแชง (คุรุราษฎร์นุกูล)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙. นำยเกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 



๔๔ 

 
/๒๐. ว่ำที่ร้อยตรี รังสรรค์... 

 
๒๐. ว่ำที่ร้อยตรี รงัสรรค์  กรึงไกร   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑             กรรมการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๑. นำยภูวเนศวร์  บุญมำก   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒. นำยอภิวัฒน์  แสนคุ้ม ข้าราชการบ านาญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๓. นำยณพัฒน์  วงศ์วชิรกุล   
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๔. นำงสำวธนภร  พัฒนพันธุ์   
 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ  
บุคากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๕. นำยพิเชษฐ์  ตั้งพิทักษ์ไกร                                        ข้าราชการบ านาญ                                                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๖. นำงสุธำรัตน์  กฤษณกำฬ  
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงล ำไพ  พลสงครำม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๘. นำยวิชำญ  ชนะบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำโนน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยเสน่ห์  ชนะงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฎร์วิทยำ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๐. นำยเสถียร  พันธ์งำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองคง (คงคำวิทยำ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๔๕ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

  /๓๑. นำยสุเทพ...   
๓๑. นำยสุเทพ  ศรีสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสะมอน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๒. นำงต้องใจ  คล่องตำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงบอน (อ ำพำนุสรณ์) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๓. นำงสุมำลี  เกตุทองมำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๔. นำยสุรักษ์  อ้วนค ำภำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๕. นำยพำคีนัย  อำจสำลี นิติกรช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี           
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๖. นำงล ำใย  พรหมคุณ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๗. นำยกันตพัฒน์ อ ำพรไพเกื้อกูล   นักทรัพยกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยรัตนสิทธิ์  โสพล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจำนบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๙. นำยเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำลอยหนองคัน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยวรรณะ  ไชยชนะสงครำม   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกระเจำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๑. ว่ำที่พันตรีรุ่งศิริ  สุระถำวร    
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำธะนัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๔๖ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/๔๒. นำยกิตติพัทธ์... 
๔๒. นำยกิตติพัทธ์  รัตนำฆพิมพ์ 
 

นักทรัพยกรบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๓. นำยชยพล  อัมภรัตน์ นักทรพัยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๔. นำยสวำสดิ์  อินธิศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๕. นำยนำวิน  สหีำบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๖. นำยไชยำ  บัวหอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๗. นำยทัศพร  ค ำปลิว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกหล่ำมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๘. นำยสมยศ  หลักบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๙. นำยธีวรำช  อ่อนหวำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนละลมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๐. นำยวิเชียรชัย  งำมแสงทรัพย์   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๑. นำยพลพัทธชัย  งำมแสง  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๒. นำยอิทธิพล  อำ่งมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

   



๔๗ 

 
/๕๓. นำยพีรพล... 

 
๕๓. นำยพีรพล  พันธเสน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๔. นำยธีรยุทธ  เชื้อพรำหมณ์  
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๕. นำยธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๖. นำยคฑำวุธ  วิลำพันธ ์ พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๗. นำยยุทธกำศ  ไชยปัญญำ  
 

พนักงำนขับรถ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๘. นำยอัครพัชร์  นันทพันธ์   
 

พนักงำนขับรถ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๙. นำยอภิชำติ  ทองสุข พนักงำนขับรถ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๖๐. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๖๑. นำยบุญช่วย รอดเนียม นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ      
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖๒. นำงวรำภรณ์ ทองสุข นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบยานพาหนะให้เพียงพอและเหมาะสม 
๒. ด าเนินการประสานงานกับระบบจราจรในบริเวณงานเพ่ือการเดินทางที่สะดวก  และทันต่อเวลาและ    

เหตุการณ ์



๔๘ 

 
/๓. ประสานงาน… 

๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้ยานพาหนะและอ านวยความสะดวกในการติดต่อ     
ประสานงานด้านยานพาหนะ 

๔. ประสานงานขอใช้รถจากส่วนราชการภายนอกในจังหวัดศรีสะเกษไว้รับรองแขก VIP  ที่จะเดินทาง    
มาเยี่ยมชมการจัดงาน 

๕. จัดตั้งศูนย์อ านวยการฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง 
๖. จัดให้มียานพาหนะ รับ – ส่งแขก VIP จากท่าอากาศยานและจากโรงแรมท่ีพัก 
๗. จัดระเบียบรถบริการสาธารณะทุกแบบให้เหมาะสมและประหยัด ปลอดภัยและก าหนดให้มีข้อปฏิบัติ     

ที่เหมือนกันในการให้บริการกับนักเรียน ครูผู้ควบคม เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และบุคคลอ่ืน ๆ           
ที่เก่ียวข้อง 

๘. จัดให้มียานพาหนะเยี่ยมชมนิทรรศการ เข้า – ออกบริเวณงานส าหรับประธานและแขก VIP 
๙. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายยานพาหนะและเบิกจ่าย 
๑๐. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบการจราจรภายในงาน ภายนอกบริเวณงาน เส้นทางจราจร      

ภายในเขตเทศบาลตลอดจนจุดแข่งขัน 
๑๑. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบจราจรในบริเวณงาน 
๑๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรทั้งภายใน      

และภายนอกเขตเทศบาล ตลอดจนจุดแข่งขันต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดงาน 
๑๓. ก าหนดเส้นทางจราจรและจัดท าแผนผังการจราจร 
๑๔. ก าหนดที่จอดรถส าหรับแขก VIP แขกท่ัวไป ตลอดจนจัดท าบัตรจอดรถแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๕. ประสานงานกับอาสาสมัครจราจรตามจุดจอดรถ ตามเส้นทางบริเวณภายในงาน ภายนอกงาน       

เส้นทางจราจรในเขตเทศบาล จุดแข่งขัน ฯลฯ 
๑๖. จัดให้มีป้ายบอกเส้นทาง 
๑๗. จัดเส้นทางจราจรเพ่ือเยี่ยมชมนิทรรศการ เข้า – ออก บริเวณงานส าหรับประธานและแขก VIP 
๑๘. ออกแบบ / วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดพิธีเปิด – ปิด สถานที่จัด      

นิทรรศการและจุดแข่งขันทุกแห่ง 
๑๙. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่พักของผู้ร่วมแข่งขันและครูผู้น านักเรียน      

เข้าร่วมแข่งขัน 
๒๐. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทั่วไป และประสานงานขอความร่วมมือกับ      

หน่วยงาน ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในด้านรักษาความปลอดภัย 
๒๑. รักษาความปลอดภัยการเยี่ยมชมนิทรรศการ เข้า – ออกบริเวณงานส าหรับประธานและแขก VIP 
๒๒. ประสานงาน จัดหาลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาป้องกันภัย         

ฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและอ่ืน ๆ เพ่ือแจกจ่ายไปตามงานฝ่ายต่าง ๆ       
และครบทุกวัน 

 
 
 



๔๙ 

/๒๓. ก าหนดบทบาท... 
 
๒๓. ก าหนดบทบาทหน้าที่ และจุดบริการของอาสาสมัคร 
๒๔. ประชุมชี้แจง/ตรวจสอบ/ติดตามประสานงานการด าเนินงานของลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด / 
      อาสาสมัครรักษาดินแดน / อปพร. อสม. ฯลฯ  ตามงานฝ่ายต่าง ๆ และครบทุกวัน 
๒๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า /น  า /สุขา/ขยะ) 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชอบ  สมภำค รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยอรุณโรจน์  วันเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยวิฑูรย์  พิเชษฐโสภณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวงโพนเขวำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยอนุศักดิ์  พันธ์งำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำงนำรีรัตน์  แก้วศรี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๘. นำยธวชัชัย  สีหะวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเห็ดผึ้งหนองก่ำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๙. นำยมนตรี  ภูผำทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวขัวนำแปะหนองอ่ึง               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นำยจ ำเริญ  ศรีธร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

 



๕๐ 

/๑๑. นำยสุเพียบ...   

๑๑. นำยสุเพียบ  ทองน ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงเรือ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยวิชำญ  ค ำนึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตลำดหนองเรือ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๓. นำยธนพัฒน์  เอกบุญฤทธิ์ ช่ำงไม้ ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยธำนินทร์  อินทะพันธ์ ช่ำงไม้ ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยทองไสย์  บุรณะ ช่ำงไม้ ชั้น ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยนพณัฐ  พิมล ช่ำงครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๗. นำงอรอุมำ  ฤชำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวปณิชำ  สุขจิตร นักกำรภำรโรง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๙. นำงณิชำภำ  เรืองฤทธิ์รำวี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
พิเศษส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยเอกพล  มั่นอยู่ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๑. นำยกอบชัย  สำยทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

 
/๒๒. นำยเกรียงไกร... 



๕๑ 

 
๒๒. นำยเกรียงไกร  เหล่ำศักดิ์ศรี   
 

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๓. นำงสำวดนตรี  บุญล ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสูง (อ.ขุนหำญ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๔. นำงนิลยำ  นำไชยธง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเม็กพิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๕. นำงกำญจนำ  เพ่ิมวิไล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศิลำทอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยจักรพันธ์  จันทะสิงห์ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงวิชุดำภรณ์  อนุรักษ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๘. นำงสำวสิริณรัฐ  คันศร นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยวีรวฒุิ  นวลศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๐. นำยดำวหยำด  ขันธ์เพชร     
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 

๓๑. นำยสัมพันธ์  ไทยสรวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนำทร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๒. นำยลือชัย  พิเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๓. นำยณภัทร์  ใจเครือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมบักดอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 
 



๕๒ 

มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
 

 

๓๔. นำงณฤดี  ลิ้มพงศ์ธร นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๕. นำงสำววันดี  สำยจันทร์      
 

นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๖. นำงสำวกมนณัทธ์  ชิณวงษ์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๗. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๓๘. นำยบุญช่วย รอดเนียม นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๙. นำงสำวนภัสภรณ์ ประเสริญบุญญพร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ส ารวจข้อมูลความต้องการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา สุขา ขยะ จากคณะกรรมการ 
๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้า น้ าประปา สุขา ขยะ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สถานที่เต็นท์ต่าง ๆ กรรมการ ครู

นักเรียน สถานที่จัดพิธีเปิด พิธีปิด สถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่แข่งขัน สถานที่พัก และอ่ืน ๆ          
ให้ทั่วถึงและเพียงพอ 

๓. ประสานงาน/จัดเตรียมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองในพิธีเปิด – ปิด งานและในศูนย์รายงานผลกรณี    
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

๔. จัดแสงสว่าง บริการน้ าดื่ม น้ าใช้ สุขา ขยะ ตามสถานที่พักนักเรียน และสถานที่แข่งขัน 
๕. จัดแสงสว่าง บริการน้ าดื่ม น้ าใช้ สุขา ขยะ ตามสถานที่แข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
๖. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ากองอ านวยการ (ศูนย์ประสานด้านไฟฟ้า/น้ า/สุขา/ขยะการจัดงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีฉุกเฉิน) 
๗. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
๘. ประสานงานจัดหาห้องน้ า ห้องสุขาระบบน้ าประปาและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
๙. ออกแบบและวางแผนการด าเนินงานฝ่ายสวัสดิการอาหาร น้ าอุปโภค บริโภค 
๑๐. ส ารวจข้อมูลและบริการอาหารให้เพียงพอ ทันเวลาและมีคุณภาพ 
๑๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของกิจกรรมแต่ละสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน 
 

/๓๔. นำงณฤดี ...   



๕๓ 

/๑๒. จัดท าแผนประมาณ... 
 

๑๒. จัดท าแผนประมาณการค่าใช้จ่าย และเบิกจ่าย 
๑๓. ประสานงานการจัดงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดศรสีะเกษ 
๑๔. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ 
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธำน
กรรมกำร 

๓. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำน
กรรมกำร 

๔. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำน
กรรมกำร 

๕. นำยพำลี  กำลพฤกษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยส ำเริง  สิมมณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยอรุณโรจน์  วันเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยสมำน  ละเลิศ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยระพี แก้วเนตร 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักแพว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยวิชิต  บุค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำยทวนทอง  พงษ์จันโอ                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 



๕๔ 

 
/๑๒. นำยทัศพงษ์... 

๑๒. นำยทัศพงษ์  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓. นำยตะวันฉำย  ธนำเดชำไพบูลย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                           ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยสมหวัง  อัมภรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยชำติชำย  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำยโอกำส  รวมสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระแชง(คุรุรำษฎร์นุกูล) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๘. นำยอมรโชคศิริ  อมตะสำยแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจินดำวิทยำคำร ๓ 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
                                           ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙. นำงเพ็ญฉวี  นนทะชำติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคคี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐. นำยสุชำติ  เบ็ญเจิด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑. นำงวำสนำ  สงโสด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแกด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแน 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
                                           ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

 
/๒๓. นำงสำวสิตำ... 



๕๕ 

 
 

๒๓. นำงสำวสิตำ  โค้วคูณกุล   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๔. นำงกุลจิรำ  ไตรภูมิ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๕. นำงสุภัท  วงค์ศิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๖. นำงกชนิช  ฝีมือสำน เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                   กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๗. นำงสมคิด  เหล่ำนอก พนักงำนพิมพ์ดีด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๘. นำงกรกันยำ  กุลสิงห์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยวีรวฒัน์  ธรรมแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๐. นำยนิรันดร์  ทองสำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส ำโรง (วิทยำรำษฎร์) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำศรีสะเกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๑. นำยชัยสิทธิ์  หล้ำธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผือ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๒. นำยนภดล  เมืองประทุม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจินดำวิทยำคำร ๒ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๓. นำงล ำดวน  บุญเยี่ยม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล)              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

 
/๓๔. นำยวัฒนำ... 



๕๖ 

 
 

๓๔. นำยวัฒนำ  โคตรเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพะวร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๕. นำงพิณยำ  ทองขอน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโจดม่วง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๖. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี  ไชยโยธำ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๗. นำงสำวรจนำ  ขอร่ม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยวชิระ  ฉววีงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนค ำตื้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๙. นำยชำญ  ชมชื่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำลำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยอะเด็น  สมัครพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบักดอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๑. นำยอ ำนำจ  น้อยแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๒. นำยฉัตรชัย  เหมือนมำตย์  
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๓. นำงนุทจะดี  พันล ำจันทร์  
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๔. นำยฐำปนพงศ์  ริมหนองอ่ำง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                           มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
 

กรรมกำร 

/๔๕. นำงสุมำลี... 



๕๗ 

 
 

๔๕. นำงสุมำลี  นำคกระโทก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวน้อยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๖. นำงสำวนิตยำพร  อ ำนวย 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวำยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๗. นำยสีลำ  มะเค็ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๘. นำงเนตรนภำ  สำระวรรณ    
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลมศักดิ์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๙. นำงสำวศรศรี  ศรีค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนกระสังวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๐. นำยประมูล  แสวงผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระแชงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๑. นำงสำวศศิกำนต์  ฝันจะโป๊ะ 
 

นักทรัพยกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๒. นำงสำวมัณฑนำ  วิชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๓. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ส ารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานด้านที่พัก จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สถานศึกษาต่าง ๆ     

และวัด  
๒. จัดท าสารสนเทศด้านที่พักในจังหวัดศรีสะเกษ/แผนผังที่ตั้งระหว่างที่พักกับสถานที่จัดงาน สถานที่    

แข่งขันและประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ให้ทราบก่อนการเดินทาง 
๓. จัดประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการ/บุคลากร/และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร่วมกับฝ่าย

ธุรการในวันแถลงข่าว วันประชุมกรรมการตัดสิน) 
 

/๔. ส ารวจความต้องการ... 



๕๘ 

 
 

๔. ส ารวจความต้องการและจัดที่พักให้กับแขก VIP คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เจ้าหน้าที่และบุคลากร 
๕. จัดหาที่พักให้กับครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอน สิ่งอ านวย        

ความสะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอ 
๖. ประสานงาน ให้บริการ อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ด้านที่พักทุกที่ทุกคน 
๗. ให้ความสะดวกในการเข้าที่พักและติดต่อประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ   
๘. วางแผน จัดเตรียมผู้รับผิดชอบ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านต่าง ๆ ในสถานที่พัก เช่น    

บริการเครื่องนอน อาหาร เครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ข้อมูลข่าวสาร อาสาสมัคร     
ความปลอดภัยและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

๙. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายจัดหาที่พักและเบิกจ่าย 
๑๐. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายจัดหาที่พัก 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชอบ  สมภำค รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำน
กรรมกำร 

๓. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำน
กรรมกำร 

๔. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยนำวิน  ดวนใหญ ่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยจ ำรัส  วงศ์แดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

   



๕๙ 

/๙. นำงธนัญญำภรณ์... 
 

๙. นำงธนัญญำภรณ์  สำระพลเรืองกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคู 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                           ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวเจนจิรำ  สโีวหะ   
 

นักจิตวิทยำโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๑. นำงธีรวรรณ  มำลำศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำงนวพร  ทองสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓. นำงนิลำนันท์  ส ำเภำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยสุภำพ  สองบุญ ครูโรงเรียนกระแชง (คุรุรำษฎร์นุกูล) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำงภูริตำ  เดชำภูมำพันธ์   
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำงสำวจันทิมำ  วงศ์จอม  
 

พนักงำนพิมพ์ดีด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำงดำรำวัลย์  สุริเตอร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๘. นำงรสรินทร์  ดำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสระก ำแพงวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๙. นำงนิธิกำนต์  หำญวลินโรจน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 



๖๐ 

 
/๒๐. นำงไพจิตร... 

๒๐. นำงไพจิตร  บุตรดำวงศ์   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอะลำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๑. นำงเบญจพรรณ  ภูผำทอง   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโง้งหนองขี้นก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงชนำธิป  ผลแวววำว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำนวนหนองแคน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึก 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 
 

๒๓. นำงรุ่งทิวำ  หงส์อินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมขำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๔. นำงสำวพัชณีย์พร  พงษ์บรรเทำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                          
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๕. นำงนันทกำ  ชำปัด นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๖. นำงปิยะรัตน์  สำริกำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงสำวอุบลรัตน์  โนนนอ้ย ผู้อ ำนวยำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำขุ่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๘. นำงเพ็ญศรี  บุญจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๙. นำงพัชรนันท์  ค ำเหง้ำ อัตรำจ้ำงธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓๐. นำงนันทนำ  หมื่นจิตร   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 
 

กรรมกำร 

/ ๓๑. นำงกัญญนัท... 



๖๑ 

 
 

๓๑. นำงกัญญนัท  นันทสิงห์  นักทรัพยกำรบุคคลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓๒. นำงรัฐอนงค์  อินโหงว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแดง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๓. นำงอัญชลี  เกษมสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชนะใช้กิจกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๔. นำยบุญคง  เนตรภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพยอม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๕. นำยพงษ์ศักดิ์  โคจ ำนง     
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขนำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๖. นำงธัญรดำ  บุญโต นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๗. นำงสำวอุมำภรณ์  ทองมี   
 

นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยวันชัย  วรรณวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย ๒ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๙. นำยไสว  มีสต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวเจริญวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยสุชำติ  เทสันตะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเบญจประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๑. นำงละเอียด  สอนอำจ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๒. นำงนิตยำ  แฝงเพชร นักวิเครำะห์นโยบำยละแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 



๖๒ 

มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
๔๓. นำงสำวไพลินรัตน์  ทองสุ  
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๔. นำงสำวกมนณัทธ์  ชิณวงษ์  
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๕. นำยคฑำวุธ  วิลำพันธ ์ พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๖. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๔๗. นำงรุจิรำภรณ์  หลำวทอง  
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ          
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. การออกแบบและวางแผนการด าเนินงานฝ่ายพยาบาลและอนามัย 
๒. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากร ตลอดจนเวชภัณฑ์ ในการจัดตั้งหน่วย

บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
๓. ด าเนินการจัดให้มีการบริการทางแพทย์และสุขอนามัยตามสนามแข่งขัน และท่ีพักนักเรียนในระหว่าง 
    ที่มีการแข่งขัน 
๔. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ ากองอ านวยการ และจุดแข่งขัน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย 
๖. ควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการระบาดของโรคในสถานที่พักและสถานที่

แข่งขัน 
๗. วางมาตรการเรื่องความสะอาดของผู้ประกอบอาหารทุกแห่ง เช่น การอบรม หรือการโฆษณา 
๘. ประสานงานกับฝ่ายที่พัก วางแผนร่วมกันในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
๙. จัดเตรียมวิธีการประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๑๐. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายพยาบาล 
๑๑. จัดหาเวชภัณฑ์แจกจ่ายตามสถานที่แข่งขัน สถานที่พัก 
๑๒. จัดอาสาสมัครพยาบาลในพิธีเปิด – ปิด และสถานที่แข่งขันต่าง ๆ 
๑๓. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายพยาบาลและเบิกจ่าย 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/๑๓. คณะกรรมการ... 
 

/๔๓. นำงสำวไพลินรัตน์... 



๖๓ 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ 

๑. นำยภัทรศำสตร์  มำสกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงรติพร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำน
กรรมกำร 

3. นำยพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๔. นำยศักดำ  มุขขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๕. นำยวันชัย  วรรณวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย2 
ห้วยคล้ำฯ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๖. นำยวีรวุฒ ิ นวลศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗. นำยฐำปนพงศ์  ริมหนองอ่ำง  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘. นำยสวำสดิ์  อินธิศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙. นำยบุญแก้ว  กรไกร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐. นำยสมศักดิ ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๒. นำยนำวิน  สหีำบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/13. นำยณัฐวุฒิ... 

 



๖๔ 

13. นำยณัฐวุฒิ  นำมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

14. นำยคณำวุฒิ  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

15. นำยพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

16. นำงวันดี  พรหมมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

17. นำยเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

18. นำยนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนค้อวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

19. นำยชัยยำ  บวัหอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

20. นำยดำวหยำด  ขันธ์เพชร   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

21. นำยบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

22. นำยไสว  มีสต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวเจริญวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

 

/23. นำงสุมำลี... 



๖๕ 

23. นำงสุมำลี  นำคกระโทก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวน้อยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

24. นำงธีรำรัตน์  ก ำจัด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

25. นำงสำววิไลพร  จันเทพำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

26. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

27. นำงบุณณ์ญำณัฏฐ์  มุขขันธ์  
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

28. นำยพีรยุทธ  อิสำน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

29. นำยวิเศษ  น้อยม่ิง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

30. นำยยงยุทธ  พรหมทำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

31. นำยเทพปทำน  สีแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

32. นำยนิธิศ  สำยเชื้อ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

33. นำงจิรวรรณ  นันทพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิริเกศน้อมกล้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/34. นำงนวลอนงค.์.. 



๖๖ 

34. นำงนวลอนงค์  วุฒิเสลำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

35. นำงสำวจิตรลดำ  แจ่มปัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

36. นำยสุรศักดิ์  พะประโคน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

37. นำยอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

38. นำงปฐมำวดี  ศรีชนะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

39. นำยพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

40. นำยกิตตินันท์  ศิละวงษ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

41. นำงนภำภรณ์  บุญเย็น คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

42. นำงกนกอร  มูลสำร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

43. นำยเจษฎำ  พันธ์คูณ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/44.นำงพิสมัย... 



๖๗ 

44. นำงพิสมัย  รักษำผล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

45. นำงพรสริญ  ศุภภำภิญโญ   
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

46. นำยรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

47. นำงสำวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่ำง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

48. นำยรังสรรค์  จันธิมำ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

49. นำยเจตนิพิฐ  แท่นทอง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

50. นำยประสิทธิ์  ทองแสน คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

51. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสำร   
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

52. นำยอิสระ  ค ำนนท์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

53. นำงสำวชนญำณิกำนต์  ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

54. นำงสำวจิรำภำภรณ์  ผดงุกิจ  
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/๕5. นำงสำวธิษณำ... 



๖๘ 

5๕. นำงสำวธิษณำ  อ่อนบึง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

5๖. นำยชัยกฤต  อินทะโส คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

5๗. นำงสำวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

5๘. นำยศรำวุธ  แสงสุนำนนท์   
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๕๙. นำยศิริพงษ์  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

6๐. นำยวรชำติ  คันศร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

6๑. นำยชัยโย  เสำเวียง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

6๒. นำยอติวิชช์  ศรีพวงทอง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

6๓. นำยบรรจบ  ไชยสำร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

6๔. นำยประกอบ  ค ำขำว คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

6๕. นำยธนำศักดิ์  สุภำพ 
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/๖6. นำยภูเบศ... 



๖๙ 

     
66. นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 
 

6๗. นำยสุธิพงษ์  สมศรี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๖๘. นำงสำวชิสำพัชร์  นลีธัญนันท์  
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๖๙. นำงสำวปรีดำพร  รุ่งเรือง    
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๐. นำงสำวบุษบำ  ค ำนนท์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๑. นำงสำววภิำดำ  จันล่องค ำ   
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๒. นำงมยุรี  สำลีวงศ ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๓. นำงนันท์นภัส  อุบลพงษ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๔. นำงวรรณำ  ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๕. นำงฐำนิตำ  วัฒนพฤกษชำติ  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗6. นำงเทพำ  สระแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗๗. นำงรสสุคนธ์  แก้วคูณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

/78. นำงพิสมัย... 



๗๐ 

๗8. นำงพิสมัย  ทองอำบ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๗9. นำงปัทมำ  ชลเทพ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

80. นำงวรลักษณ์  สำยเชื้อ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘1. นำงสำวชมภู  ค ำโท คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘2. นำงสำววภิำพร  ชิณะแขว  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘3. นำงปิยลดำ  หำรไชย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘4. นำงสำวฐิติยำภรณ์  ดุษฎีกุล  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘5. นำยสุรชัย  ดอกแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘6. นำงสำวเกศินี  บรรจง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘7. นำยส ำเริง  บุญตำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๘8. นำงสำวกุลมณี พรมศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/๘9. นำงสำวณภัษชนันท์... 



๗๑ 

89. นำงสำวณภัษชนันท์  อำภรณ์ศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

90. นำงสำวกำนตชนน ์ ชำวประสำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙1. นำงสำวสุวิมล  โคตรสมบัติ      
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙2. นำงสำวปวีณ์ธิดำ  สังวัง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙3. นำงสำวปรำญชลี  นนทะวัน  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙4. นำงสำวธิดำรัตน์  ค ำแพง    
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙5. นำยธีรศักดิ์  ชูแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙6. นำงสำวชลล์ลฤลล์  เนียมจิต  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙7. นำงสำวชนกพร  สติภำบุญโสดำกร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๙8. นำงสำวชุตินันท์  อินทร์ดำ  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

99. นำงสำวนำฏสินี  โพธิสำร    
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/100.นำงสำวสุภำพร ... 



๗๒ 

100. นำงสำวสภุำพร   หอมเนียม  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐1. นำงภัคศรัณญ์  ค ำประภำ   
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐2. นำงสำวทิพยรัตน์  กำประสิทธิ์   คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐3. นำงสำวกำนต์นภัส  คดดวง  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐4. นำงสำวมำลินี  บุญสงค ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐5. นำงจุฑำรัตน์  นำมวงษ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐6. นำงสำวพัลยมน  เย็นสมุทร  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐7. นำงสำวลลิตำ  สำยแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑๐8. นำงสำวกตัญญุตำ  ริมหนองอ่ำง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑09. นำงสำวศิริพร  มีดี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๑10. นำงสำววภิำรัตน์  บุญโต คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/111. นำงสำวเสำวลักษณ์ ... 



๗๓ 

1๑1. นำงสำวเสำวลักษณ ์ ไชยปัญญำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑2. นำงสำวจุฑำรัตน์  ใยพงษ ์   
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑3. นำยศักรินทร ์ สุทำรส คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑4. นำยส้ม  จันทร์ทอน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑5. นำงสำวชุติมำ  กิมำลี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑6. นำงสำวปนัดดำ  สถำนพงษ์  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑7. นำงสำวรัตนำวดี  สีทับทิม  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๑8. นำงสำวสุดำรัตน์  โคนำบำล  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

119. นำงสำวมณีรัตน  ภูต้องใจ   
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

120. นำงมนัสนันท์  ละเลิศ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

121. นำงสำวธำนีรัตน์  ไกรรักษ์  
 

พนักงำนรำชกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/1๒2. นำงพิสมัย ... 



๗๔ 

1๒2. นำงพิสมัย  นันทวิสิทธิ์    
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

123. นำงสำวฐิติพร  มีเดช คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๒4. ว่ำที่ร้อยโท ประหยัด  หัดโถ  
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๒5. นำยวิจักษณ์  ทองเพชร      
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๒6. นำงสุประวีณ์  ทำนะ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๒7. นำงจิรวรรณ  ศรีนำม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

1๒8. นำยศุภชัย  พิมทะปะทัง   
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

129. นำงสำวสมกมล  มีดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

 

/1๓0. นำงสำวมุกดำ... 



๗๕ 

130. นำงสำวมุกดำ  บรรณบุบผำ  
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

131. นำงปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์    
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

132. นำงสำวปฐมำภรณ์  อำทิเวช  
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

133. นำงรัตนำภรณ์  หัดโถ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

134. นำงจำมจุรี  นวลตำ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

135. นำงสำวบุญญิศำ  ลัดดำ   
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

136. นำยปิยะพงษ ์ ป้องกัน คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

137. นำยสุรศักดิ์  บุญมำงำม   
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/138. นำยธนศักดิ์... 

 



๗๖ 

138. นำยธนศักดิ์  ตยะพักตร์   
 

พนักงำนรำชกำร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

139. นำยไกรสยำม  น้อยม่ิง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

140. นำงสำวนุชนภำ  สุขใจ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

141. นำงสำวชนำพร  ตรีโชคสุวรรณ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

142. นำยจักรพงศ ์ เจริญกิจพำนิช ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

143. นำยทัศพันธ์  จันประทัด          
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

144. Mr. Tonny Felix Onyago   ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

145. นำยสัญญำ  บุณยพงศ์พิกุล   ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนสำมัคคีพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 
 

 

 

/146. นำยณัฐนันท์... 



๗๗ 

146. นำยณัฐนันท์  ศรีคุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 
 

147. นำยจินดำ  กรองทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปะค ำพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 
 

148. นำงสำววรำพร  แก้วใส   
 

คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

149. นำงสำวนำฎจำรีย์  วงศ์สิรภัค คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

150. นำยเมธี  สิงห์นำค คร ูโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

151. นำงสำวชัญญำภัค  สินศิริ  
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

152. นำยธนำนันต์  ศรีประภำพงษ์ คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

153. นำยภำคภูมิ  ขำววิเศษ   
 

ครูโรงเรียนบัวน้อยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

154. นำงสำวมินตรำ  ใยสะอำด คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

155. นำงสำวนฤมล  ธรรมบันเทิง คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

156. นำยโกสิต  คุณสม คร ูโรงเรียนบ้ำนสวำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 
 

 

/157. นำยสิทธิพร ... 



๗๘ 

157. นำยสิทธิพร  สมจิตร   คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

158. นำงสมสวำท  โพธิ์กฎ คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

159. นำงสำวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์   คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

160. นำงภำสินี  ล ำสมุทร คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 
 

161. นำงพนิตตำ งำมแสง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

162. นำงสุนทรำภรณ์ ธรรมวิเศษ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กรรมกำร 
 

163. นำยจรัญ  น้อยพรหม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

164. นำงสุหัส  ช ำนิกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

165. นำงอรทัย  ค ำนึง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

166. นำงสำวญำณินเชษฐ์  วรรณำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

167. นำงณฤดี  ลิ้มพงศ์ธร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                                         
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                          
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/168. นำงสำววันด.ี.. 



๗๙ 

168. นำงสำววันดี  สำยจันทร์    
 

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                                           
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                           
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

169. นำงสำวชุติมำ  โพธิ์เบี้ยว    
 

นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

170. นำยชำญณรงค์  พนัดรัมย์   
 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

171. นำงทองเสี่ยน  สุทธโส      ช่ำงปูน ระดับ ช4                                      
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                      
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

172. นำงสำวบุษกร  วงค์มำสำ  
 

แม่บ้ำน                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

173. นำงนิตยำ  แฝงเพชร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

174. นำงสำวกชพรรณ อุ่นธวงษ์  
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

175. นำงสำวดวงดำว จ ำปำสำ   
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

176. นำยอิทธิพล  อ่ำงมณี       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

177. นำยธีรยุทธ  เชื้อพรำหมณ์  
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

 

/178. นำงรุ่งอรุณ... 

 



๘๐ 

178. นำงรุ่งอรุณ  ไชยวงศ์คต   
 

นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

179. นำงบังอร  สำระมู นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

180. นำงสำวกชกร  บุญเกิ่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

181. นำงนริศรำ  พันธ์ภักดี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

182. นำงสำวกำนดำญำ ทวีชัย   
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

183. นำงส ำเนียง  สำนะ พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

184. นำงสำววลัยลักษณ์  โทถม   
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

185. นำงหอมไกล  นำจ ำปำ     
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

186. นำงสำวไพลินรัตน์ ทองสุ   
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                                                  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

187. นำงกัญญำณัฐ พรแก้ว      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                               
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

188. นำงสำวสภุำรัฐ บุญสรอ้ย  
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                                 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 

/189. นำงสำวสภุำวดี... 



๘๑ 

189. . นำงสำวสุภำวดี ติงสะ  
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                               
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

190. นำงสำววันทกำนต์ สมำน   
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                               
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

191. นำงพิณผกำ  ทิพย์คุณ      พนักงำนธุรกำร ระดับ ส 4                                                 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

192. นำงสำวพวงพเยำว์ รุ่งแสง  
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

193. นำยชุมพล  ทวีชัย            พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

194. นำยชำญยุทธ  ตุระเพ็ญ   
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘   

กรรมกำร 
 

195. นำยอธิเบศ วัฒนจ ำนงค์  
 

นิติกรช ำนำญกำร                                                 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 
 

196. นำงสำวศศิกำนต์ ผันจะโป๊ะ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                               
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

197. นำงสำวมัณฑนำ  วิชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                                 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

198. นำงสำวศิริรัตน์  ส ำโรง    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘   

กรรมกำร 
 

 

 

/199. นำยยุธกำศ ... 

 



๘๒ 

199. นำยยุธกำศ  ไชยปัญญำ   
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘   

กรรมกำร 
 

200. นำงเนำวรัตน์  ไฮกัญญำ  
 

นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘   

กรรมกำร 
 

201. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

202. นำยสุพิชญ์  ลำลุน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

203. นำงสำวเพ็ญนภำ  ยำงนอก  
 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

204. นำวสำววิมลทิพย์  กมลวฒันำนนท์   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

205. นำยพีระพล  พันธเสน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

206. นำยธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

207. นำงสำวกมนณัทธ์  ชิณวงศ์  
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                                   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘   

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

208. นำยคฑำวุธ  วิลำพันธ ์ พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

209. นำยธรรมรัฐ  บุญหนุน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

/210. นำงสำวเจนจิรำ ... 



๘๓ 

210. นำงสำวเจนจิรำ  สีโวหะ  
 

นักจิตวิทยำโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบและวำงแผนก ำหนดรูปแบบกิจกรรมในพิธีเปิดและรับมอบธงสัญลักษณ์ 
๒. จัดท ำก ำหนดกำรในพิธี เปิดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์แจกจ่ำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    

ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดหำบุคลำกร/พิธีกรด ำเนินพิธีกำรตำมภำรกิจที่ก ำหนด 
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมต้อนรับและฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และเพ่ือให้     

กำรด ำเนินงำนพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่/อุปกรณ์แสง/เสียง ก ำหนดวำงแผนกำรฝึกซ้อมพิธีเปิดและมอบธง    

สัญลักษณ ์
๖. จัดให้มีผู้ร่วมงำน และหรือกำรแสดงสนำม 
๗. จัดให้มีผู้ร่วมงำนในพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ 
๘. จัดแผนผังที่นั่งส ำหรับแขก VIP 
๙. จัดให้มีระบบแสงเสียง หรืออ่ืน ๆ ตำมที่เห็นสมควร 
๑๐. จัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำย และเบิกจ่ำย 
๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๕. นำยชำติชำย  นำมวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยยงชัย  สุเมธวิิทย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลยำงชุมน้อย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

   
/๗. นำงอำภรณ์... 

 
 

  



๘๔ 

๗. นำงอำภรณ์  ตรีประเคน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดเมืองฮำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยปฏิวัติ  จันล่องค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อเมืองแสน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยยุรนันท์  สุนิพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดินด ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยเด่นชัย  เบญมำตย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนติ้ว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำยศักดิ์ศรี  ก้อนค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบอนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยอภิวัฒน์  ชำติมนตรี    
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักขะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓. นำยสมคิด  บุญสถิตย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำงสรัญญำ  เถำว์บุญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำงบังอร  เล็บขำว นักทรัพยกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำงชนำรดี  เบ้ำทอง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำงวิไลวรรณ  บุญเอก นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

   
 

/๑๘. นำงกุลฉัตร...   
 



๘๕ 

๑๘. นำงกุลฉัตร  สำยค ำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙. นำงสำวนภสัภรณ์  ประเสรฐิบุญญพร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐. นำงสำวนงค์นุช  พิมซำย    
 

ธุรกำรโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑. นำงสำวเสำวลักษณ์  ดวงมำลำ พนักงำนพิมพ์ดีด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๒. นำงล ำไพ  พลสงครำม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                            กรรมกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๓. นำงนำรีรัตน์  แก้วศรี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและ
แผนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๔. นำงฉวี  สุรโิย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแข้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๕. นำงร ำไพ  พวงค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๖. นำงวัชรำภรณ์  พุฒิกรเมธำกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโปร่งสำมัคคี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๗. นำงขวัญตำ  ไพศำล         
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนตุ่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

กรรมกำร 

  
/๒๘. นำงสำววีรวรรณ..   
 

 



๘๖ 

๒๘. นำงสำววีรวรรณ  พวงผกำ  
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๙. นำงนันทยำ  ทองสิงห์       
 

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

๓๐. นำงสำวธนฏิฐำ  นธีนำม    
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๑. นำงสำวล ำใย  สำยโงน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๒. นำงอัมรำภสัร์  จันทะแสงโรจน์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓๓. นำงเพ็ญศรี  บุญจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓๔. สิบเอกจันทสอน  ศรีมำรินทร์   
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓๕. นำยอุทัยนิวัติ  ปลงใจ พนักงำนพัสดุ  ระดับ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓๖. นำงสำวสินีนำฎ  ชมสวน    
 

ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๗. นำงสำวพัชรี  พันธุระ ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๘. นำยชวน  แก้วกัณหำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส ำโรงเกียรติ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

   
 

/๓๙. นำงมัจฉำ... 
 



๘๗ 

๓๙. นำงมัจฉำ  ทุมมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจิก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๐. อุทัย  สร้อยสนธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเสื่องข้ำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๑. นำงสำวปิยะพร  ท ำบุญ ผู้อ ำนวยกำรบ้ำนหนองนกเขียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๒. นำงจิรวรรธ ์ ยังใจ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔๓. นำยคณำวุฒิ  พรหมทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๔. นำงกัญญำณัฐ  พรแก้ว นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๕. นำวสำวสุภำรัฐ  บุญสร้อย   
 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๖. นำงสำวสุภำวดี  ติงสะ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๗. นำงณฤดี  ลิ้มพงศ์ธร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๘. นำงสำววันทกำนต์  สมำน  
 

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๙. นำงสำวศิริรัตน์  ส ำโรง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

   
/๕๐. นำงพิณผกำ... 

 



๘๘ 

๕๐. นำงพิณผกำ  ทิพย์คุณ 
 
 

พนักงำนธุรกำร ระดับ ส ๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕๑. นำงสำวพวงพเยำว์ รุ่งแสง 
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

๕๒. นำงสำวศิรินทิพย์วรำ แสงม่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงยำง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๓. นำงเพ็ญฉวี  นนทะชำติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคคี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๔. นำงพัทธนันท์  วรโพด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๕. นำงสำวณัฐรดำ  กำนุวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๖. นำงอุไร  กงแก้ว คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๗. นำงสรรเสริญ  ฉลวยศรี คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๘. นำงสำวปริญญำ  เขตสกุล คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๙. นำงสำวสุภำภรณ์  พวงแก้ว คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๐. นำงดวงเนตร  กำพย์กลอน คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

 
/๖๑. นำงทองเสี่ยน... 

 



๘๙ 

๖๑. นำงทองเสี่ยน  สุทธิโส         
 

ช่ำงปูน ระดับ ช ๔  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๖๒. นำงสำวบุษกร  วงศ์มำลำ    
 

แม่บ้ำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 

๖๓. นำงสำววรกมล  รัตนอุดม  ครู โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๖๔. นำงปิลันธนำ  โพธิคลัง   
 

คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ            
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่ 

๑. ออกแบบ วางแผนการด าเนินงานต้อนรับประธานในพิธีเปิด พิธีมอบธงสัญลักษณ์ และต้อนรับแขก      
ผู้มีเกียรติ 

๒. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขันและบุคคล
อ่ืนตามที่เห็นสมควรตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทุกสถานที่ที่จัดงาน 

๓. ก าหนดรายชื่อและจ านวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิด/จัดท าแผนผังที่นั่ง 
๔. ประสานงานและจัดท าหนังสือหรือบัตรเชิญร่วมงานพิธีเปิดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ 
๕. จัดเตรียมช่อดอกไม้กลัดเสื้อแก่ประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
๖. จัดเตรียมของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ 
๗. จัดเตรียมของช าร่วยมอบแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ 
๘. จัดเตรียมน้ าดื่ม/อาหารว่างในพิธีเปิดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ 
๙. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับในพิธิเปืดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ส าหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติให้ชัดเจน 
๑๐. จัดสถานที่และบริการอาหาร/สถานที่รับรอง/แถลงข่าว/สัมภาษณ์ส าหรับประธานและแขก VIP ก่อน

และหลังพิธีเปิดและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ 
๑๑. จัดปฏิคมประจ ากองอ านวยการตลอดงาน 
๑๒. ต้อนรับแขกวันแถลงข่าว และการประชุมอื่น ๆ ร่วมกับงานเลขานุการ 
๑๓. ประสานงานการด าเนินงานกับฝ่ายพิธีการเปิดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายที่พัก      
      และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๔. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย และเบิกจ่าย 
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/๑๕. คณะกรรมการฝ่าย... 



๙๐ 

๑๕. คณะกรรมการฝ่าย ICT ระบบโปรแกรมการแข่งขัน 

๑. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชอบ  สมภำค รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยส ำรำญ  สำระมู เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยณัฐวุฒิ  กรไกร ธุรกำรโรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยทนงศักดิ์  พรมแพง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งมั่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยอธิย์ธัช  ทองจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองเทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยเสถียร  ล ำภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหมำกเขียบ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวประพิษศร  กรมเมือง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยบุญเหลือ  พิทยำทรำนุวฒั ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 2๑ 

กรรมกำร 

/๑๓. นำยสมยงค์... 



๙๑ 

๑๓. นำยสมยงค์  บุญพบ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                       กรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร               
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๔. นำยสุนทร  ปุณะปรุง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

1๕. นำยพิเชษ  อินทฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยทิวำ  ทรำยทวีป 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองสวง (อสพป.๒) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

17. นำยชัดสกร  พิกุลทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกู่ทองพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

กรรมกำร 
 

๑8. นำยพิชัย  ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑9. ว่ำที่ร้อยตรี ชำตรี  ไชยโยธำ   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

20. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒1. นำยสำยัน  สุขเฉย นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒2. นำยธนกฤต  เดชนำเกร็ด   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒3. นำยอภิชำติ  ส ำนวน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒4. นำยโชติพันธ์  ค ำไพเรำะ    
 

พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

  /๒5. นำยอเนกพงศ์... 
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๒5. นำยอเนกพงศ์  วิลัยเลิศ ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒6. นำยสมยศ  ภูสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโดนอำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒7. นำยอัศวิน  เกษสร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒8. นำงรุ่งอรุณ  บุญไว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒9. นำยเสรี  กำหลง 
 
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 
 

 
30. นำยณัฐพล  บัวพันธ ์ คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

31. นำยศิวพล  ลัลละนำ คร ูโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

32. นำยชัชวำล  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

33. นำยสมสมัย  อินทะมน 
 
 

ครูโรงเรียนยโสธรวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

 
34. นำงสำวเพ็ญนภำ  ยำงนอก 
 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

๓5. นำงสำววิมลทิพย์  กมลวัฒนำนนท์   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

  
 

/๓6. นำยก้องหล้ำ... 
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๓6. นำยก้องหล้ำ  พรมดวงดี               
 

คร ูวิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรรำษีไศล
ส ำนักงำนอำชีวศึกษำ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๓7. นำยชุมพล  ทวีชัย พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

       กรรมกำร 

๓8. นำยธรรมรัฐ  บุญหนุน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓9. นำยไผท  คงลีลำ คร ูโรงเรียนบ้ำนโดนอำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

40. นำยวิชำญ  พุทธวงศ ์ คร ูโรงเรียนบ้ำนสร้ำงเม็ก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

41. นำยศุภนัฏฐ์  ผลดี คร ูโรงเรียนบ้ำนโนนค ำตื้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔2. นำงพรญ์มณี  วิชัยกุล เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร                  

๔3. นำงรุ่งนภำ  งำมสง่ำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔4. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล               
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

๑. ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน ทุกเขตพ้ืนที่ 
๒. จัดท าเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม    

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ เช่น สถานที่แข่งขันแผนที่                 
ผู้ประสานงานการแข่งขันที่พักส าหรับกรรมการด าเนินงาน กรรมการตัดสิน และที่พักส าหรับครู  
นักเรียน   ผู้เข้าแข่งขัน 

๓. บริหารจัดการระบบโปรแกรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 
    เทคโนโลยีของนักเรียนที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
           /๔. ตรวจสอบ...   
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๔. ตรวจสอบ รับโอนข้อมูลจากทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕. บันทึกข้อมูลตารางการแข่งขัน/คณะกรรมการตัดสิน 
๖. บันทึกข้อมูลตารางการแข่งขัน/คณะกรรมการแข่งขัน 
๗. อนุมัติ/แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้สอน 
๘. ออกแบบบัตรประจ าตัวคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน 
๙. ออกแบบเกียรติบัตรการแข่งขัน 
๑๐. บนัทึกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน 
๑๑.  ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตในสถานที่ท่ีจัดการแข่งขันและจัดหาอุปกรณ์แสดงผลการแข่งขัน             
      เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
๑๒. จัดท าแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายและเบิกจ่าย 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๖. ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยอุดม  โพธิ์ชัย              
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยบุญเกิด  ทองสุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคล้อมิตรภำพที่ ๒๒๖                 กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖. นำยระพี  แก้วเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักแพว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยชำตรี  ศิริบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพะแนงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยสุรสิทธิ์  ระติเดช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักบุ้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

   
/๙. นำยพีระณัฐ... 
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๙. นำยพีระณัฐ  วันดีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสีถำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวธนิดำ  สุวพำนิช นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวศศิวิมล  ใจดี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวอภิรดี  ใจด ี นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๓. นำงเบญจภรณ์  โลนชุ พนักงำนธุรกำร ส.๔ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๔. นำงชญำนิศ  วงศ์สุพรรณ   
 

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๕. นำงสำวสิรภิำวรรณ  ผกำแดง   ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๖.  นำงวัชรำ  รัตโน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนหำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๗. นำยสุนทร  ทองสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบักโทน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวกรรณิกำร์  กลิ่นหวำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนช ำม่วง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๙. นำยเฉลิมฤทธิ์  หม้อแก้ว    
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยำสำมัคคี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

   
 

/๒๐. นำงนันทนำ... 
 



๙๖ 

๒๐. นำงนันทนำ  พำนเงิน นักทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๑. นำงสำวเพ็ญนภำ  ยำงนอก   
 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๒. นำงสำววิมลทิพย์  กมลวัฒนำนนท์   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๓. นำงสำววันดี  สำยจันทร์ 
 

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๔. นำงสำวกมนณัทธ์  ชิณวงษ์ 
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๕. นำยคฑำวุธ  วิลำพันธ ์ พนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๖. นำงกชพรรณ  อุ่นธวงษ์ เจ้ำพนักงำนรำชกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๗. นำงสำวมัณฑนำ  วิชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๒๘. นำงสุภัท  วงศ์ศิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๒๙. นำงธญัญำธนนัท์  นิธิศเกษมโภคิน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๓๐. นำงกชนิช   ฝีมือสำน เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๓๑. นำยธรรมรัฐ  บุญหนุน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 /๓2. นำงสำวเจนจิรำ... 



๙๗ 

๓2. นำงสำวเจนจิรำ  สโีวหะ นักจิตวิทยำโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๓. นำยทวีศักดิ์   ธรรมวันนำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบ จัดท าเกียรติบัตร และโล่รางวัลส าหรับผู้ ให้การสนับสนุน              

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. วางแผนร่วมกับฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพิธีเปิด มอบธงสัญลักษณ์และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ     

มอบรางวัลส าหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน 
๓. จัดหาบุคลากร อุปกรณ์ ที่จะใช้มอบของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการด าเนินงาน 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล 
๖. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลผู้สนับสนุน จนแล้วเสร็จ 
๗. จัดให้มีการมอบโล่/รางวัล (ประสานกับฝ่ายจัดหารายได้) 
๘. จัดท าแผนงบประมาณ และรายจ่ายของฝ่ายจัดหารายได้ 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยอนันต์  ถมทองทวี นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่                 กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕. นำงกัญญำวีร์  พำประจง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

   
/๖. นำงสุรีพร... 

 
   



๙๘ 

๖. นำงสุรีพร  ทองสูบ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำงสำวภำนิชำ  ศรีภิรมย์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำงนุชนำถ  สอนศรี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำงสำวละมุด  ไชยโพธิ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐.นำงวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำงโชติกำ  ยิ่งก ำแหง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำงเกษกนก  ศรีสำร   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓. นำงโกลัญญำ  อ่อนหวำน   
 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำงสำวนงนำถ  สำระณำ    
 

ธุกำรโรงเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำงสำวกัญญณัช  เทนโสภำ   
 

พนักงำนพิมพ์ดีด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำงสำวณัฏฐิกำ  สมบูรณ์   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

  
/๑๗. นำงชญำนิศ... 
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๑๗. นำงชญำนิศ  วงศ์สุพรรณ   
 

เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๘. นำงสำวนฤมล  จวงพันธ ์   
 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๙. นำงสำวสุภำวดี  ทวีชำต ิ   
 

พนักงำนท ำควำมสะอำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๐. นำงมำรศรี  นิลวัฒนชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๑. นำงสำวกมนรัตน์  ปัญญำ  
 

นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๒. นำงสำวเยำวลักษณ์  ประวำฬ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๓. นำงสำวศุภำกร  ปรำบเสียง   
 

นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๔. นำงเพ็ญศรี  บุญจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๕. นำงสำวจิรำภรณ์  วีระจินตวงศ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยศิริพงษ์  บุตกร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำปรก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๗. นำยทวี  พรมดวงศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสูง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

 
 

/๒๘. นำยชัยณรงค์... 
 



๑๐๐ 

๒๘. นำยชัยณรงค์  หิรัญเรือง   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒๙. นำยภำนุวัฒน์  บุญแซม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงเม็ก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๐. นำยศรีปรำชญ์  วงศ์แก้ว   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๑. นำงศุภำนันท์  เส้นครำม   
 

นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓๒. นำงอรทัย  ค ำนึง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๓. นำงสำวญำณินเชษฐ์  วรรณำ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๓๔. นำงรุ่งอรุณ  ไชยวงศ์คต นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๕. นำงบังอร  สำระมู นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๖. นำงนริศรำ  พันธ์ภักดี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๗. นำงสำวกชกร  บุญเกิ่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓๘. นำงเนำวรัตน์  ไฮกัญญำ    
 

นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘    

กรรมกำร 

 
 

/39. นำงสำวกำนดำญำ... 
 



๑๐๑ 

๓๙. นำงสำวกำนดำญำ  ทวีชัย  
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๐. นำงส ำเนียง  สำนะ พนักงำนธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๑. นำงสำววลัยลักษณ์  โทถม  
 

พนักงำนธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๒. นำงหอมไกล  นำจ ำปำ พนักงำนธุรกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔๓. นำงภำวดี สมำน เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๔. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๔๕. นำยเสรี กำหลง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔๖. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
๒. ประสานงานการด าเนินการด้านงบประมาณกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในและ

หน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
๓. จัดท าและแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
๔. เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงาน 
๕. ออกแบบและวางแผนการบริหารงบประมาณและพัสดุ 
๖. ด าเนินการเบิก – จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
๗. จัดท าบัญชีรับ – จ่าย และสรุปรายงานเมื่อสิ้นโครงการ 
๘. วิเคราะห์และพิจารณาจัดสรรงบประมาณและพัสดุให้กับฝ่ายต่าง ๆ 
๙. อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า/ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุให้กับฝ่ายต่าง ๆ ให้

ถูกต้องตามระเบียบ 
                     /๑๗. คณะกรรมกำร... 
 



๑๐๒ 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและอ านวยการงานพิธีเปิด 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำงรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 

๕. นำงสำวณัฐรดำ  กำนุวงศ์    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำยอนุศักดิ์  พันธ์งำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยสุรชำติ  ทอนศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำยอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยตะวันฉำย  ธนำเดชำไพบูลย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยคงศักดิ์  งำมล้วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑. นำยวิสัย  เขตสกุล ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยพัฒนศักดิ์  บำงใบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

  /๑๓. นำยนำวิน... 
 



๑๐๓ 

๑๓. นำยนำวิน  ดวนใหญ ่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดวนใหญ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยเสถียร  ลำโพธิ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้ว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล   
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖. นำยสมพร  เพ็งพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุมค ำวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗. นำยปุ่น  ฉิมงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวังหิน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๘. นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑๙. นำงสำวล ำใย  สำยโงน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐. นำงสำววีรวรรณ  พวงผกำ  
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๑. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี  ไชยโยธำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๒. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒๓. นำยอ ำนวย  มีศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะเคียนรำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

  /๒๔. นำยกิตติศักดิ.์.. 
 



๑๐๔ 

๒๔. นำยกิตติศักดิ์  มครนันท ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้บวกเตย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๕. นำยอวยพร มังษำ อัตรำจ้ำงธุรกำรโรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้ 
บวกเตย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๖. นำยไมตรี  ปำนปิ่น คร ูโรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้บวกเตย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๗. นำยประดิษฐ์  ภูลสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้บวกเตย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๘. นำยบัวผัน  สมนึก ลูกจ้ำงชั่วครำว  โรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้
บวกเตย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๙.นำงสำวอุไรภรณ์  บุตะเคียน อัตรำจ้ำงธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ      กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑                                    

๓๐. นำยสุทัศน์  กิ่งสีดำ นำยช่ำงฯ โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ          กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓๑. นำงพัทธนันท ์ วรโพด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๒.นำงสำวชุดำภำ  ไชยปัญญำ   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๓. นำยศิริชัย  ธรรมธร ลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๔. นำงพัชญ์ภศุ  ศรส ำแดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

  /๓๕. นำยสนธยำ... 
 

 



๑๐๕ 

๓๕. นำยสนธยำ วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๖. นำยพรชัย แก้วค ำปอด นำยช่ำงฯ โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๗. นำงสำวศิรินทิพย์วรำ  แสงม่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๘. นำงสำวศิริพร  แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้ำนดงยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓๙. นำยจุลมิตร  สมภำร ลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนบ้ำนดงยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๐. นำยธนำวธุ แสงใสแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๓              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๑. นำงสำวขวัญสุดำ ใจมั่น  อัตรำจ้ำงธุรกำรโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๓            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๒. นำยสวรินทร์ ทองพันชั่ง    ลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๓           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๓. นำยกัมปนำท  วังสันต์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๒              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๔. นำงสำวพิมพ์ชนก ทรกำร         อัตรำจ้ำงธุรกำร โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๒          กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๕. ว่ำที่พ.ต มำนพ บุญช่วย ครู โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๒ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔๖. ว่ำที ่ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรงหนองหมำกแซว          กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

   /๔๗. นำยกิตติพงศ์.. 



๑๐๖ 

๔๗. นำยกิตติพงศ์  พรมศักดิ์     
 

อัตรำจ้ำงธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรงหนองหมำกแซว      กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๘. นำยณิชพน  โพธิ์มี            
 

นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรงหนองหมำกแซว       กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔๙. นำยประสิทธิ์  ชมภูเขำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๐. นำยกล้ำณรงค์  อินทำ อัตรำจ้ำงธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๑. นำยบุญตำ  อินทำ นำยช่ำงฯ  โรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๒. น.ส.ชฎุำพร  สำทอง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๓. นำยเจตนรินทร์  พรมเสนำ  
 

ครู โรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๔. นำยประจักษ์  นำจ ำปำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลิงไอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๕. นำงสำววนิดำ ยอดแก้ว   อัตรำจ้ำงธุรกำร โรงเรียนบ้ำนลิงไอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๖. นำยสุระกฤษณ์ ทองพูน นำยช่ำงฯ  โรงเรียนบ้ำนลิงไอ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๗. นำยสุเทศ  บุญเย็น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสำยหนองหว้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕๘. นำยทรงกลด  วงศ์ภักดี คร ูโรงเรียนบ้ำนโนนสำยหนองหว้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

     /๕๙. นำยธนะวัฒน์. 



๑๐๗ 

๕๙. นำยธนะวัฒน์ หงษำ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนสำย 
หนองหว้ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๐. นำยวรัญญู  ทวีศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๑. นำยทวีสิทธิ์  ทูลภริมย์   รกัษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๒. นำยสมพงษ์  รุ่งเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตำเซียง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๓. นำยจ ำรัส  วงศ์แดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๔. ประจิตร  สวัสดิกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๕. นำยค ำพอง  กำทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำตุ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๖. น.ส.ธนัญญำพร  สำระพลเรืองกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคู 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

67. นำยธีระพันธ์   เดชภัทร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๘. นำยธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖๙. นำยนุสิต  ใสกระจ่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

     /๗๐. นำยสุริยำ... 
 

 



๑๐๘ 

๗๐. นำยสุริยำ  สุขเกษม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๑. นำยประจักษ์  วิเศษพงษ์    
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตีกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๒. นำยอำนนท์  วิจำรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๓. นำยภำกรณ์  พรมศร คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๔. นำงสำวดลยำ วงศ์พินิจ คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๕. นำงสำวสมฤดี  สมคิด ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๖. นำงสำวจิรำภรณ์  เทศบุตร   
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๗. นำงสำวกวินนำ  ไชยพรม    
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๘. นำงสำวณฐอร  สมคิดบุญญำกุล   ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗๙. นำงสำวกัลยำณ ีจันทะเสน  
 

ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๐. นำงสำวศิรินทิพยำกร  แก้วเหลำ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

 /๘๑. นำงสำวพุฒิตำ.   
 

 



๑๐๙ 

๘๑. นำงสำวพุฒิตำ  ทองปัญญำ   
 

ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๒. นำงสำวนิดำ  กวั้งซ้วน ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๓. นำงสำวนฤมล  ดวนสูง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองคู 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๔. นำงสำวกชพร ยอดแก้ว ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๕. นำงสำวกัญภัค  กันยำ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๖. นำยศักดิ์วรินทร์ ระยับศรี   
 

ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนตีกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๗. นำยณัฐพงษ์  หมื่นสอน ธุรกำร โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๘. นำยทองคูณ  อุดมผล ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘๙. นำยสุบรรณ์  จันทะเสน ช่ำงไฟฟ้ำ ๔ โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๐. นำยคัมภีร์  สุธำต ุ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๑. นำยสมเกียรติ ดวนใหญ่ ช่ำงไม้ ๔ โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๙๒. นำยพิศำล   
 

 



๑๑๐ 

๙๒. นำยพิศำล  บุษบำ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๓. นำยพัฒนพงษ์  เภำแก้ว พนักงำนพัสดุ ๔ โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๔. นำยขวัญ  สุภำพ ลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๕. นำยสมชำย  ผำสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนบ้ำนตีกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๖. นำยทนง  สำระโท พนักงำนพัสดุ ๔ โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๗. นำยสมพงษ์  บุญคง พนักงำนพัสดุ ๔ โรงเรียนบ้ำนหนองคู 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙๘. นำยอำรักษ์  ภูลสวัสดิ์
    

พนักงำนรำชกำร โรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๒๘ ศรีสะเกษ – ยโสธร 

กรรมกำร 

๙๙. นำยยุทธศิลป์  จันทร อัตรำจ้ำงธุรกำร โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๐. นำงสำวปรียำวดี  ศิริมำนพ   
 

ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๑. นำยธวัชชัย บุญตระกำร   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๒. นำยด ำรงค์  โพนเงิน     ครู โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๐๓. นำงสุดำภรณ์   
 

 



๑๑๑ 

๑๐๓. นำงสุดำภรณ์  ถำวิกุล     ครู โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๔ นำงสำวโสม  โพธิ์ใบ     ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๕. นำงสำวนฤมล ดวนสูง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองคู 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๖. นำงสำวอัญชลี ขันทอง    
 

ครู โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๗. นำยภำนุวัฒน ์ บุญส่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๘. นำงสำวสวุรรณำ  พิญญำณ  พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                           ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐๙.นำงสำวภิญญำรัตน์  ใจนวน   
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๐. นำงสำวบุญชู  จันทะเสน  
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร  โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๑. นำงสำวธิมำพร นรชัย นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพโรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม       กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑๒.นำงสำวนภำลัย  วิถ ี นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพโรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม       กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑๓. นำงสำวระวิศรี ฉิมทอง    
 

ครู โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ่ (ลีรำษฏร์วัฒนำ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๑๔. นำยธรรมนูญ 
 

 



๑๑๒ 

๑๑๔. นำยธรรมนูญ สุภเสถียร     
 

ครู โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ่ (ลีรำษฏร์วัฒนำ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๕.นำยอเนก ใสกระจ่ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ่ 
(ลีรำษฏร์วัฒนำ)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๖. นำงสำวนุตประวีณ์ บัวหอม   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๗. นำงพิจิตร รุ้งแก้ว ครู โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๘.นำงหนูจันทร์ รัตนวัน ครู โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑๙.นำงพิฐชญำณ ์เพ่ิมบุญธนวฒัน์   ครู โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๐. นำงสำวสุนิสำ ศรีแย้ม ครู โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๑. นำงสำววำนิฉำย ทองพูล   
 

ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๒.นำงสำวสุกัญญำ สมจันทร์  
 

ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๓. นำงสุภำวดี บุญประณีต    
 

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๔. นำงอภิญญำ  ตำมสีวัน    
 

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๒๕. นำงบุษบำ ... 
 

 



๑๑๓ 

๑๒๕. นำงบุษบำ  ตังตำ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๖.นำงเนตรนภำ  นิลศร ี ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๗.นำงวนิดำ  ศรีสง่ำ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๘.นำงรุ่งรวิน  เทียมกัน ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๒๙.นำงจิตภินันท์ พลยศกุลพงศ์   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๐.นำงสุดำภรณ์  สุปัตต ิ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๑.นำงกนิษฐำ  ดวงศรี ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๒. นำยภชูนะ  อ้อมแก้ว
  

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๓. นำงสุดำวรรณ จันครำ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๔. นำงสุยำกร  สุภำพ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๕. นำยกรกฎ ประเสริฐสังข์   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๓๖. นำยวรเดช... 
 

 



๑๑๔ 

๑๓๖. นำยวรเดช  ทะรำ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๗. นำยธีระพงษ์ ไพรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๘. นำงสำวพิกุลแก้ว  งอมสงัด  
 

ครู โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๓๙. นำยธนำนุวัฒน ์ สืบสิมมำ   
 

พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๐. นำงสำวสุนีย์  จ ำนงค์
  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๑. นำงจุฬำลักษณ์ ทะรำ
  

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๒. นำงสำวอำภำกร สืบสมิมำ   
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๓. นำงสำวพจมำลัย  บุญเปรี้ยว ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๔. นำงสำวสิรินยำ  แก้วอุดร   
 

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูโรงเรียนบ้ำนโนนดู่        กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๔๕. นำงสำวธีรดำ  อำจอินทร์   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนตีกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๖. นำงสำวทัศนีญำ  ทองเงิน  
 

ครู โรงเรียนบ้ำนตีกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๔๗.นำงสำววิภำนนัท.์.  
 

 



๑๑๕ 

๑๔๗. นำงสำววภิำนันท์ จันทะเสน    
 

ครู โรงเรียนบ้ำนหนองตำเซียง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๘. นำงสำวสุพรรณี ทองค ำ   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนตีกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๔๙. นำงสำวสุกัญญำ กงนะ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองตำเซียง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๐. นำงนิภำพร  ภูลสวัสดิ ์ ครอัูตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๑. นำงสำวกุลธิดำ แสงใส   ครู โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๒. นำงสำวนิลำวลัณ์ สัมฤทธิ์  
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๓. นำงสำวจันจิรำ วิเศษพงษ์  
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๔. นำยส ำรำญ  พันธ์รัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๕. นำยวิจิตร  จิตส ำรำญ   ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๖. นำยสุรเดช  นิลศรี   ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๗. นำยทนงศักดิ์  โสดำธำตุ   
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๕๘.นำงสำวณัฐิญำ... 
 

 



๑๑๖ 

๑๕๘. นำงสำวณัฐิญำ ไฝ่จิตร ครู โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๕๙. นำงสำววริศรำ  สมจันทร์  
 

ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๐. นำยถวิล นิยม ครู โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๑. นำยสงครำม ส ำเภำ
  

ครู โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๒. นำยวชิิต ศรีกุล ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๓. นำยสุดตำ กุลสุข ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๔. นำงสียำ สุภำพ ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๕. นำงบัวสอน ทูลภิรมย ์ ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๖. นำงละอองศรี  กัณหำ
  

ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๗. นำงสร้อยจิต  บุญคง ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๖๘. นำงสร้อยจิต  บุญคง ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

    /๑๖๙. นำงจ ำนง... 
 

 



๑๑๗ 

๑๖๙. นำงจ ำนง  กุลสุข ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗๐. นำงนิสำร  พำนิช ครู โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗๑. นำยจักรำวุธ  บุญปลูก   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพโรงเรียน
บ้ำนสร้ำงบำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๗๒. นำงสำวชิดชญำ จันทร์โสภำ   ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยำ 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๑๗๓. นำยพิรมย์  บุญมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะกระโพธิ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๗๔. นำยสมควร  โมทะจิตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนประอำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๗๕. นำยอดิเรก  บุญคง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนระกำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๗๖. นำยอภินันท์  ทองมนต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลไพรบึง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๗๗. นำยโกมินทร์  ปำนขำว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวัสดีวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๗๘. นำยโกมล  วิเชียร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุขันธ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๑๗๙. นำยสนั่น  ไชยบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำสุด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

    /๑๘๐. นำยพิชิต... 
 

 



๑๑๘ 

๑๘๐. นำยพิชิต  ศิริชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกระแชงใหญ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘๑. นำยเกียรติคุณ  สืบหล้ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพรำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘๒. นำยวชัระ  จันทร์แสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘๓. นำยสรวิศิษฎ์  ทำงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเพ็ก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘๔. นำยนิรัตน์  สำยแก้ว นักทรัพยำกรยุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘๕. นำยจักรพงศ์  ค ำเพรำะ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑๘๖. นำงสุนทรำภรณ์  ธรรมวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล 
ทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๘๗. นำงวิมลพรรณ  เปี่ยมจำด    
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๘๘. นำงวิมลพรรณ  กลำงมณี    
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๘๙. นำยสิทธิพงษ์  สุพรม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๐. นำยสำนแสงดำว  นำมวำ    
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
 

กรรมกำร 

    /๑๙๑. นำงบังอร...   
 
 

  



๑๑๙ 

๑๙๑. นำงบังอร  กษมำพิศำล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๒. นำงพรรณพร  บุญทศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๓. นำงเยำวรักษ์  พวงมะเทศโสภณ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๔. นำงสำวกัญญำภัค  มูลศรีแก้ว   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๕. นำยรำม  โสวัน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๖. วำ่ที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนำ   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๙๗. นำยสมชำย จันทะเสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙๘. นำงสำวชวัลรัตน์ เทพวงษ์  
 

ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๙๙. นำงสำวมะลิวรรณ สมัย ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐๐. นำยกฤตยำ นำถมทอง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐๑. นำยศำสตรำวุธ หำญประชุม ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐๒. นำงสำวณัฐชยำทิตย์  จันทร์โสภำ ครู โรงเรียนเคียงศิริบ้ำนโพธิ์ทอง                            กรรมกำร 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                           ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

 /๒๐๓. นำยพิทักษ์.... 



๑๒๐ 

๒๐๓. นำยพิทักษ์  บุญมำ ครู โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๓                       
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๐๔. นำยชัยชำญ นิยม ครู โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 
 

๒๐๕. นำยสมถวิล  อินทร์ส ำรำญ   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 
 

๒๐๖. นำงสุธำรินี  อสิพงษ์ ครู โรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 

๒๐๗. นำงเณศทิชำภำ  สวัสดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 

๒๐๘. นำงศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ ครู โรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 

๒๐๙. นำยรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ ครู โรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

กรรมกำร 

๒๑๐. นำยธนกฤต  เมธำภัทรกุล   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนบูรพำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๑. นำงจนำวรรณ  เมธำภัทรกุล  
 

ครู โรงเรียนอนุบำลพยุห์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๒. นำยพิเชษฐ์พงษ์  อสิพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบำลพยุห์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๓. นำยถิรวุฒิ  เมธำภัทรกลุ ครู โรงเรียนบ้ำนพิงพวย (เสียงรำษฎร์พัฒนำ)                   กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๑๔. นำยญำณวุฒิ  สวสัดี ครู โรงเรียนบ้ำนบัวระรมย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

  /๒๑๕. นำงผ่องศรี... 



๑๒๑ 

๒๑๕. นำงผ่องศรี เมธำภัทรกุล ครู โรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๖. นำยเด่น บุตะเคียน ครู โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๗. นำยวรวุฒิ สุทนต ์ คร ูโรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๘. นำงณภำภัช ดวนใหญ ่ ครู โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๑๙. นำงสำววสิุดำ บุญล่ำง ครู โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๐. นำงสุกำนดำ สมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๑. นำงสำวอรนุช นรสำร อัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๒. นำยเสกสรรค์  สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ ๒ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๓. นำยสุริยัน ทะค ำสอน นักกำรภำรโรง โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง
ห้วยคล้ำ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๔. นำงสำวศศิร์ธำ จันทะคัด   
 

ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ                    กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๒๕. นำงบุญยดำ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ                    กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๒๖. นำงอรัญญำ กิ่งสีดำ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ                    กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

/๒๒๗. นำงสำวกนกทิพย์... 



๑๒๒ 

๒๒๗. นำงสำวกนกทิพย์  ไชยพันโท ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๘. นำงสำววรำภรณ์ ภิญโย ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๒๙. นำยภำณุวัชร แก้วพวง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๓๐. นำงสำวเรณู เสำเวียง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๒๓๑. นำยศำสตรำ สีหะวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๒. นำยสัจจำ เจริญศรีเมือง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๓. นำยมงคล  ก ำจร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๔. นำงอัจฉฎำพร  เครำะห์ดี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๕. นำยวสันต์  แสงสว่ำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๖. นำงรุ่งรพี  สมทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๗. นำยสมเกียรติ  ไกรยำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๘. นำยทรงพล  สมภำค ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๓๙. นำยทิพำกร  ทีน้ ำค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๔๐. นำยธีรภัทร์  ใยแสง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๒๔๑. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   
/๒๔๒. นำยสุทธิชัย... 

 



๑๒๓ 

๒๔๒. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล            กรรมกำรและ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๔๓. นำยทองค ำ จันทร์โสภำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๔๔. นำงมำริษำ อุทธิเสน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๔๕. นำงสำวศันธนีย์ โคตรวงศ์   
 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๔๖.นำงพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๔๗. นำงรวิกำนต์ โพธิ์ศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบและวางแผนร่วมกับฝ่ายพิธีเปิดงานเกี่ยวกับการจราจรและท่ีจอดรถในบริเวณงาน  
๒. ประสานต ารวจที่รับผิดชอบการจราจร เพ่ือร่วมออกแบบ วางแผนการจราจร และท่ีจอดรถ    
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพ่ือร่วมปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจราจรและที่จอดรถในบริเวณงาน 
๔. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ     

หน่วยงานทางการศึกษาองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการจราจร   
๕. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่  ไฟฟ้า  อุปกรณ์ แสงเสียง ฝ่ายสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

เพ่ือด าเนินการจัดการจราจรและท่ีจอดรถในบริเวณงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. วางแผนและก าหนดเส้นทางการจราจรและที่จอดรถของประธานในพิธีเปิดและแขก VIP ร่วมกับฝ่ายพิธี

เปิด พิธีมอบธงสัญลักษณ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายยานพาหนะ จราจรและความปลอดภัย ฝ่ายเลขานุการ และ   
ฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประธานและแขกที่มาร่วมงานพิธีเปิดงานและมอบธง 

๘. ก ากับ ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/หน่วยงานทางการศึกษา องค์กร หน่วยงาน    
อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงานพิธีเปิด 

๙. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของทุกฝ่าย 
๑๐. จัดท าแผนงบประมาณ และเบิกจ่ายของฝ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย              

 

 

/๑๙.  คณะกรรมการ... 



๑๒๔ 

๑๙.  คณะกรรมการประเมินผลการจัดงาน 

๑. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑              

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยธีรวัฒน ์ ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

๓. นำงสำวมยุรี  สำรีบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  รองประธำนกรรมกำร 
การจัดการศึกษา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                 กรรมกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕. นำงทอปัด  บุษบงก์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๗. นำงสำวประพิษศร  กรมเมือง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๘. นำงมำริษำ  อุทธิเสน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำงจุลพนม  ธำนี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

1๑. นำงสำวศันธณีย์  โคตรวงศ ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

1๒. นำงพิมพ์ฐิศำ  ศีลำสำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

/1๓. นำงสำวล ำใย.. 



๑๒๕ 

๑๓. นำงสำวล ำใย  สำยโงน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

1๔. นำงสำววีรวรรณ  พวงผกำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

1๕. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                 กรรมกำร 
การจัดการศึกษา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

1๖. นำงสำวเกศรินทร์  แพงวิเศษ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

1๗. นำยทรงศักดิ์  พละศักดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

1๘. นำยวรรณจักร  หงษ์ทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

1๙. นำงสำวร ำไพพรรณ  เครือชัย  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงชุมภูมิต ำรวจ                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 3 

๒๐. นำยอัษกร  ตัณฑกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเพดำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

2๑. นำงพรพิมำล  แก้วธรรม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปรำสำท 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

2๒. นำยสมรักษ์  พรมมำสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนแสนค ำ 
หนองศำลำศรีสะอำด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

2๓. นำยสุดใจ  พำนิช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคก (อสพป.32)                      กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 
 

 /2๔. นำงสุบิน... 
 
 



๑๒๖ 

2๔. นำงสุบิน  ชื่นชำย คร ูโรงเรียนบ้ำนสำมเส้ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่                    กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

2๕. นำงสำวจรัญญำ  แผ่นแก้ว คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองเม็กพิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่          กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

2๖. นำงนุชนำถ  พิมอักษร คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

2๗. นำงปิยวดี  กองหล้ำ คร ูโรงเรียนบ้ำนขุนหำญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่                   กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

๒๘. นำยสำทิศ  ศิริวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้ำนรุงสมบูรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่                กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

๒๙. สิบเอก นิพิฐพนธ์  หอมศรี พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำธะนัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

3๐. นำงสำวเจริญศรี  ย่อมพันธ์ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนไฮ (วันครู2501)                กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

3๑. นำยสำน  แก้วกัณหำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่            กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

3๒. นำยนรินทร์  บุญเย็น ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่            กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

3๓. นำยมำนนท์  ศรีกระจ่ำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่            กรรมกำร 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

3๔. นำงนวลจันทร์  เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชำตำทวด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

3๕. นำงสำวอินทุกำญจน์  วงศ์วรรณำ ครูธุรกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 21 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

๓๖. นำงสุนทรำภรณ์  ธรรมวเิศษ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๓๗. นำงวิมลวรรณ  เปี่ยมจำด      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 /๓๘. นำงวิมลพรรณ... 



๑๒๗ 

๓๘. นำงวิมลพรรณ  กลำงมณี         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๓๙. นำยสุทธิพงษ์  สุพรม          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๔๐. นำงสำวกัญญำภัค  มูลศรีแก้ว    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๔๑. นำยภูริภัทร  มุขประดับ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔๒. นำยสนั่น  เมยท่ำแค ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔๓. นำงอุไรวรรณ  โจมภำค ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔๔. นำยธำนินทร์   แทนค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔๕. นำงธนัชชำญำนันทน์ อินตะนัย  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔๖. นำยอุเทน  ค ำสิงห์นอก ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔๗. นำงสำววิเรืองไร วงศ์วรรณำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔๘. นำยภควัฒน์  พิมพำวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔๙. นำงสำวนฐมนภรณ์  เครอืค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรียงล าดับตาม
ความส าคัญ ก่อน – ระหว่าง – หลัง การจัดงาน 
๒. วิเคราะห์/แจกจ่ายแบบประเมินกิจกรรมตามแผนด าเนินการจัดงาน ให้ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

/๒๐. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน... 



๑๒๘ 

๒๐. คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั งท่ี ๖๙   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ (รายกิจกรรม) 

 

คณะอ านวยการ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำสนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ          ประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. ว่ำทีร่้อยตรี ส ำรวย นกงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ รักษำรำชกำรแทน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๔. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๕. นำยภัทธศำสน์  มำสกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๖. นำงวัชรกำญจน์  คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ รองประธำนกรรมกำร 
๗. นำงเกตุอรอินทร์ พิทักษ์โคชญำกุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ   
รองประธำนกรรมกำร 

๘. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นำยโชติ  บุญทน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
10. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง   
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑1. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑2. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑3. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑4. นำยชอบ  สมภำค รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

   
/๑5. นำงวรรณภำ... 

 



๑๒๙ 

๑5. นำงวรรณภำ บุตรวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑6. ว่ำที่ร้อยตรี ส ำรวย นกงำม   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๑7. นำยธีระวัฒน์  ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑8. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๑9 นำงรติพร  ทองเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

20. นำยกุลชำติ  ชลเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ที่ ๒๙              กรรมกำร 
จังหวัดศรีสะเกษ 

๒1. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                กรรมกำร  
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒2. นำยประจักษ์  ทองเลิศ 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                กรรมกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๒3. นำงสำวมยุรี  สำรีบุตร 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                กรรมกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒4. นำงสุนทรำภรณ์  ธรรมวเิศษ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล                กรรมกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๒5. นางรุ่งนภา  งามสง่า         
 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๒6. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                  กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

27. นำยชัดสกร  พิกุลทอง  
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกู่ทองพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 26  

กรรมกำร 

๒8. นำยบุญเหลือ พิทยำทรำนุวัฒ   ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยำ                                        กรรมกำร        
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษมัธยมศึกษำ 2๑  

 /๒9. นำยสมโภชน์...   



๑๓๐ 

๒9. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล          กรรมกำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         และเลขำนุกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

30. นำยสุพิชญ์  ลำลุน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                กรรมกำรและ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓1. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศและประเมินผลกำรศึกษำ        กรรมกำรและ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓2. นำยเสรี  กำหลง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                             กรรมกำรและ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓3. นำงสำวเพ็ญนภำ  ยำงนอก  
 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการด าเนินการจัดงาน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ             

ก่อน - ระหว่าง - หลังการจัดงาน 
๒. วิเคราะห์/แจกจ่ายกิจกรรมตามแผนการด าเนินการจัดงาน ให้ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานเป็นไปตาม

จุดประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดหาและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม     

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ            
ในแต่ละกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการจัดการแข่งขัน 

๔. ก าหนดจัดประชุมเตรียมงานเป็นระยะ ๆ ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงาน/ระดับ
ส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕. ประสานงาน ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ กับทุกฝ่ายเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ตลอดจน    
ร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน 

๖. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๗. ประสานงานการจัดท าโล่รางวัล/ของที่ระลึก เหรียญรางวัล เกียรติ ส าหรับผู้มีเกียรติ บัตรประจ าตัว     

ผู้เข้าร่วมงาน 
๘. ประสานงาน/การจัดท าสูจิบัตร จัดท าคู่มือการแข่งขัน แผนพับ แผนที่สนามแข่งขัน ที่พักและอ่ืน ๆ 
๙. ประสานงานกับหน่วยงาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

มัธยมศึกษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา หน่วยงานภายนอกและบุคคลที่เก่ียวข้องในจังหวัด) 
๑๐. ประสานงานการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ 
๑๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน และกองอ านวยการการจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ         

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ   
๑๒. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๑๓. จัดท าแผนงบประมาณ และรายจ่ายของฝ่าย 



๑๓๑ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
ศูนย์สาระการเรียนรู้  : กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
๑. กิจกรรมปั้นดินน ้ำมัน 
๒. กิจกรรมกำรสร้ำงภำพจำกกำรฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย 
 
ที่ปรึกษา 
๑. ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒. นายวิทยา  วิรารัตน ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
๓. นายธงชัย  ทวสีุขศิริ  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

๑. คณะกรรมการอ านวยกลาง 

๑. นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางรุ่งรัตน์  สหัสด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายเสถียร  ล าภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายไสว  วรรณทว ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาค า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายภูวเนศวร์  บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง               
(สิริราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 
 

/๙. นายอัครพงษ.์.. 



๑๓๒ 

๙. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายสมบัติ  ชารีวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายณพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑   

กรรมการ 

๑๔. นายไพบูลย์  บุตรมี 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแคน 
(คุรุราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕.นางราชมาลี  ต้อนรับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนอง
หว้าป่าสะแบง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวณัฐรดา  กานวุงศ ์   รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 

๑๗. นางอารีจิต  ฉิมงาม รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นายสมเพชร  สุคลธ์คันธชาติ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนข่า  
(วินิตวิทยาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนที่       
 การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑     

กรรมการ 

๑๙. นายสมโภชน์  หลักฐาน ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

/๒๐. นางทอปัด...   



๑๓๓ 

๒๐. นางทอปัด  บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑. นางพิมพ์ฐิศา  ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นางช่อผกา  พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาววรกมล  รัตนอุดม   รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ     

ประกวดแข่งขัน 
 
        /๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่... 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๑. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์     รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายภูวเนศวร์  บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายนายเสถียร  ล าภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางวัลภา  เสนาะ ครโูรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายลิขิต  จันทร์มนตรี ครูโรงเรียนบ้านยางกุดนาค า               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายสุครีพ  โคตรพันธ์ ครูบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางชุติมา  ลาลุน ครูโรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวปาริสา  จิตส าราญ ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์ฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑.นางจุฬาภรณ์  คุณาวัฒนานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายสมบัติ  สาทอง ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 

/๑๓. นายพรชัย... 



๑๓๕ 

๑๓. นายพรชัย  กานกายันต์ ครูโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสิทธิดา  อินตะนัย ครูโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕.นางปรัชญา  โล่ทวนชัย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖.นางลิษา  โพธิคลัง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางรัชนี  สุรนารถ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นางอุทัย  จันทะรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นางมณีรัตน์  ศรีโวหะ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวธัญญรัตน์  น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางนาฏชรียา  ประมวล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นางสาววิมาลา  สิงห์ไกร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาววรกมล  รัตนอุดม รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล  
ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   
/๒๔. นายสวัสดิ.์.. 

 



๑๓๖ 

๒๔. นายสวัสดิ ์ ปาสาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์ฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นายสุริยา บูรณะ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.  จัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน 
๒.  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการแข่งขัน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาลจัดหา จัดเตรียมห้อง      

เตรียมการ  ห้องพักของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม 
๓.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 
๔.  จัดหาเครื่องขยายเสียง 
๕. จัดท าป้ายสนามกิจกรรม 
๖. จัดท าจุดเช็คอิน 

๓.คณะกรรมกำรด้ำเนินกำรแข่งขัน 

๑. นายอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววรกมล  รัตนอุดม  รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล 
ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางกมลพร  เหลืองรัตนวิมล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางอัจฉรา  เบ็ญเจิด ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ             

๖. นางส าราญ  ทองค า ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 

/๗.นางกรรณิการ์... 

   



๑๓๗ 

๗. นางกรรณิการ์  ศรีรุณ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาลิกา  นาครินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางถนอมสิน  แสงคุรัง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสุภาพร  พลอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางสุภารัตน์  บุญตระการ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางชัญญาภัค  กมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวสวรส  นนสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางธัญณิชา  ผุดผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางธรรณ์นกรณ์  ทองแท้ ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวอ าไพ  บัวงาม ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวสุดารัตน์  ธรรมคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย                 
(หน่วยคุรุราษฏร์รังสรรค์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

   
  

 
/๑๘. นางธีระนันท.์.. 



๑๓๘ 

๑๘. นางธีระนันท์  ทองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย                 
(หน่วยคุรุราษฏร์รังสรรค์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นางจินมณี  บุญชัยศรี ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย                 
(หน่วยคุรุราษฏร์รังสรรค์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางวงเดือน  ลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางดาราวรรณ แกว้พะเนาว์   ครูโรงเรียนอนุบาลวังหิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นางมาลัยวรรณ  สงคราม ครูโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวอุบลวรรณ  พันธ์งาม ครูโรงเรียนบ้านน  าค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวเทียมจันทร์  บุญค  า ครูโรงเรียนบ้านบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๕. นางสาวปิยกานต์  บุษบงก์ ครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๖. นางอัจฉราภรณ์  ทองแดง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นางชลาลัย  อินทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นางจารุวรรณ  มะโนมัย ครูโรงเรียนบ้านขมิ น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 

/๓๐. นางสาคร... 



๑๓๙ 

๓๐. นางสาคร  มะโนมัย ครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๑. นายทวีศักดิ์  สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๒. นางนุชนาฏ  เนียมหอม ครูโรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๓. นางบังอร  จันล่องค า ครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๔. นางสมนึก  บุรกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๕.  นางวิบูลวรรณ  พันธุ์ดี ครูโรงเรียนบ้านบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ             

๓๖. นางอุไร  ตอนศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ             

๓๗. นางสาวอรุโนทัย  ระหา ครูโรงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๘. นางชฎาพร  พระทน ครูโรงเรียนบ้านสบาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๙. นางนุชจรีภรณ์  พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านละทาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๐. นางจนาวรรณ  เมธาภัทรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๑. นางอุดมสิน  อนุมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  ๔๒. นางสาวธารารัตน์... 



๑๔๐ 

๔๒. นางสาวธารารัตน์  ภาวนั ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๓. นายเอกรินทร์  แก้วหล้า ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน  าเกลี ยง (เขิน) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๔. นางสาวเบญจรัตน์  ค าเคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๕. นายสมโภชน์  หลักฐาน ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔๖  นางทอปัด  บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๗. นางพิมพ์ฐิศา  ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๘  นางช่อผกา  พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที่ 
๑.  จัดท าสูจิบัตรส าหรับการแข่งขัน 
๒.  ก าหนดสถานที่แข่งขัน 
๓.  ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว  พร้อมทั งวางแผนรูปแบบการรับรายงานตัว 
๔.  จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ เอกสารส าหรับรับรายงานตัว 
๕. จัดเตรียมผู้แทนส าหรับน าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องแข่งขัน 
๖. ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายไพบูลย์  บุตรมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน          
(คุรุราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

  /๒. นางสาวสุภาวด.ี.. 
 
 

  



๑๔๑ 

๒. นางสาวสุภาวดี  ภาสตโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรุ่งรัตน์  สหัสด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางด าเนิน  พรหมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางล าภู  สะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางสาวปรีชาญาภรณ์  เพ็งทอง ครูโรงเรียนบ้านแทงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสิริยาภรณ์  ธนาเจริญวานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายประสิทธิ์  ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านแทงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางณรัชฌา  กานกายันต์ ครูโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายธานน  กริชวิมลชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑1. นายณพัฒน์  วงศ์วชิรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

12. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

  
 

/๑3. นางสาวสุรีย์พร... 
 



๑๔๒ 

๑3. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑4. นางสาวอัญชนา  ศิริกา ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑5. นางสาววันดี  พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. รับลงทะเบียน 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  -  น าส่งผู้เข้าแข่งขันไปยังสถานที่แข่งขัน 
๓. รับรายงานผลการแข่งขัน 
๔. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

๑. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์  กรึงไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วย
คล้า ๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางราชมาลี  ต้อนรับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้า
ป่าสะแบง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรุ่งรัตน์   สหัสด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางพัชรินทร์  สารีบุตร ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางวิลาวัลย ์ ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 

/๗. นางสาวรัตติกาล... 

   



๑๔๓ 

๗. นางสาวรัตติกาล  รุ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาววรกมล  รุ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสาวเกตุ  พวงกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางพนมพร  สุนทรวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางกมลพร  เหลืองรัตนวมิล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวปริญญา  เขตสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางอิศราภรณ์  อินทรบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวพิมพ์มากา บุญเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวจตุพร ธัญชาญรมัย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวชนิกานต์  ตระการจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางนวลจันทร์ สุทธิค าภา ครโูรงเรียนบ้านบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาววรกมล  รัตนอุดม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้เลขานุการ 

  /๑๙. นางอุไร... 



๑๔๔ 

๑๙. นางอุไร  กงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. เตรียมพิธีการต่าง ๆ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ 
๓. ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน 
๔. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
๕. จัดเตรียมบัตรประจ าตัวให้กับคณะกรรมการ 
๖. จัดหาของที่ระลึก 

๖. คณะกรรมกำรจัดกำรจรำจร 

๑. นายอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายภูวเนศวร์  บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านกุดโง้ง (สิริ
ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายณพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุริยา   บูรณะ คร ูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายประชัญ  ชายหิน    คร ูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นายสมบูรณ์  วงศ์สวัสดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 
 

/๗. นายพงคร... 

   



๑๔๕ 

๗. นายพงคร  ขุมเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายรังสรรค์ อุดมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายพรชัย กานกายันต์ ครูโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร ผู้อ านวยการโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองห้วยคล้า  ๑
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ           
เลขานุการ 

๑๑. นายประมวล  บุญชิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดยานพาหนะ 
๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะ 
๔. จัดคณะกรรมการจราจรสนับสนุน 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

๑. นายไพบูลย์  บุตรมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน           
(คุรุราษฎร์สามัคคี) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเกรียงไกร   สูงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรุ่งรัตน์   สหัสด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสวัสดิ์  ปาสาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 

/๕. นายสมบัติ... 

   



๑๔๖ 

๕. นายสมบัติ   สาทอง ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางอรอุมา   บุญคง ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายสุครีพ   โคตรพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายประสิทธิ์  ศรีเมือง 
 

ครูโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายลิขติ  จันทร์มนตรี ครูโรงเรียนบ้านยางกุดนาค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายสมเพชร  สุคนธ์คันธชาติ ครูโรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายเสถียร  ล าภา ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้เลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๔. ท าหน้าที่พิธีกรประจ าสนามแข่งขัน 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

๑. นางสาวสุภาวดี  ภาสตโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าโพธิ์          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  
 

/๓. นายสมบัติ... 



๑๔๗ 

๓. นายสมบัติ  ชารีวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางเบญจพร   อินพานิช ครโูรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายณรงค์  ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางพัทยา  โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านแทงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางทศพร  ลัทธิมนต์ ครูโรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางเพ็ญจันทร์  เทพวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางภานุมาศ  พบสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองครก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางทอปัด  บุษบงก์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้เลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
๑. เบิก จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และจัดเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่าย 
๒. ประสานหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

๑. นางราชมาลี  ต้อนรับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้า
ป่าสะแบง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายไสว  วรรณทว ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาค า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๓. นายไพบูลย์... 



๑๔๘ 

๓. นายไพบูลย์  บุตรมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน          
(คุรุราษฎร์สามัคคี)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายสมบัติ  ชารีวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางพิรุฬ  ทองทัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางวราภรณ์  ไชยโพธิ ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗.นายสุพจน์  งามสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางอุดมศรี  พิชญ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสวรรค์  ประจ า ครูโรงเรียนบ้านบก                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางพัชรินทร์  สารีบุตร ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางทัศนีย์  จันทร์มนตรี ครโูรงเรียนบ้านดอนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมห้องพยาบาล และประสานโรงพยาบาล 
๒. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
        
        /สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์… 



๑๔๙ 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. : เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ชั้น ป.๑ – ป.๓) 

๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายชาติชาย  นามวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมคิด  บุญสถิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)    รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓. นายศักดิ์ศรี  ก้อนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนวิทยา          รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔. นายเฉลิมเกียรติ  ใสกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนกาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายไพชยนต์  แก้วพวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางอาภรณ์  ตรีประคน ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเมืองฮาม(ศิริฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายยุรนันท์  สุนิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินด า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายบุญส่ง  พ้ืนผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายเด่นชัย  เบญมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายอภิวัฒน์  ชาติมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักขะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายฐิติรัฐ  สอนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๑๒. นายปฏิวัต.ิ.. 



๑๕๐ 
 

๑๒. นายปฏิวัติ  จันล่องค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายบุญมาก  บุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นายอภิสิทธิ์  เงาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นายณัฐพงษ์  วราพุฒ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นายยงชัย  สุเมธวิิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)      กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นายนิคม  สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)                  กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๘. นายกิตติศักดิ์  เควันดี ธุรการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)                  กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๙. นายคัชเชนท์  ทะวาปี ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
๒. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
๓. ร่วมวางแผนการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน การจัดหาสถานที่ 
    พักส าหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นต้น 
๔. สรรหาคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายยงชัย  สุเมธวิิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  /๒. นายศักดิ์ศรี... 
   



๑๕๑ 
 

๒. นายศักดิ์ศรี  ก้อนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายปฏิวัติ  จันล่องค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายวีระเดช  จักรวรรณพร ครูโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางพัชรินทร์  เหล่าโคตร ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายเชฏฐา  ห้วยทราย ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวิตรี  ชาภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางดวงฤดี  มาสอน ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 
 

๙. นายเมทนี  พิมล ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวเพ็ญพักตร์  สายจันทร์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางวิลาพร  บัวทอง นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายอนันต์  วรงค์ พนักงานพสัดุโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประสงเคราะห์ฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๑๓. นายพานิช... 
 
 
 



๑๕๒ 
 

๑๓. นายพานิช  เสาเวียง 
 
 

นักการภารโรง โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นายอ านาจ  วังวงศ์ 
 
 

นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๕. นายศักดิ์สถิตย์  บุษบงก์ 
 
 

นักการภารโรง โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นายสุชาติ  ชาติมนตรี 
 
 

นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวเพียงฟ้า  บุญศักดิ์ 
 
 

ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๘. นายสถิต  ไกรยา 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                             และเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๙. นายมานพ  นามวงษ์ 
 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)                  กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๐. นายคัชเชนท์  ทะวาปี ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน 
๒. จัดเตรียมสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขัน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล 
๓. จัดหา จัดเตรียมห้องเตรียมการ – ห้องพัก ของคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรม 
๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 
๕. จัดหาเครื่องขยายเสียง (ถ้ามี) 
๖. จัดท าป้ายสนามกิจกรรม 
๗. จัดท าจุดเช็คอิน 
 

/๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน... 

 

 



๑๕๓ 
 

๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑. นายส าราญ  วังนุราช ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเมฆินทร์  ดลปัดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางวยุรีย์  ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๖. นายชูชีพ  สีนอเนตร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายนพนันต์  ปัญจา ครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายสฤษดิ์  ชนะภัย ครูโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายสมชาย  กระแสโสม ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายณฐนน  ธีระกาจนากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายวรพันธ์  โสโพธิ ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๒. นายเบญจพล  พิมาร ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  ๑๓. นายรักษวิชช์... 



๑๕๔ 
 

๑๓. นายรักษวิชช์  ปรัสพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสบาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสุพิศ  ศรีพูพาน ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

 มีหน้าที่ 
๑. จัดท าสูจิบัตรส าหรับการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ก าหนดสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    ระดับชาติ ครั้งที ่๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบการรับรายงานตัวและจัดเตรียมผู้แทนส าหรับ 
    น าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องแข่งขัน   
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ – เอกสารส าหรับรับรายงานตัว 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายอภิสิทธิ์  เงาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประกวด  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายสิงหพันธ์  ทองแสง คร ูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางตฏิยา  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางเกษร  สมใจ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านผักขะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายณัฏฐวัฒน์  ชินวงศ ์
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายกิตติศักดิ์  เควันดี 
 
 

ธุรการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๘. นายพิเชษฐ... 



๑๕๕ 
 

๘. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นายธนิน  เจริญราษฎร์ 
 
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)                   กรรมการ
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           
ผู้ช่วยเลขานุการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นางสาวประภสัสร  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                    กรรมการ
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           
ผู้ช่วยเลขานุการ ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียน 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขัน 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางอาภรณ์  ตรีประคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพัลลภาภรณ์  ไกรยา ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรชนีกร  แก้วพวง ครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางชนมณ์กานต์  มาสขาว 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางนิภาพร  ศรีใส ครูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางยุภาพรรณ  อินตะนัย 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวเกษมณี  แสนโม 
 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๘. นางสาวจิรภา 



๑๕๖ 
 

๘. นางสาวจิรภา  สาบุตร 
 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสาวโชติมา  ตายูเคน 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านยางเครือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวณัฏฐนันทน์  ชิณวงศ์ 
 

ครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางอมรา  นามวงษ์ 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                    กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๒. นางวีรันทร์วรา  วิลัยเลิศ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                    กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๓. นางสาวขวัญนภา  สงวน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนคูณ                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมพิธีการต่าง ๆ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ 
๓. ต้อนรับ ก าหนดสถานที่รายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบรายงานตัว 
๔. อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
๗. จัดหาของที่ระลึก 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร 

๑. นายสมคิด บุญสถิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเด่นชัย  เบญมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. ส.ต.ท.มนัสชัย  ค าเคน ครูโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๔. นายอักขโชติ... 



๑๕๗ 
 

๔. นายอักขโชติ  ชบา ครูโรงเรียนบ้านผักขะ                                       กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร และสถานที่จอดยานพาหนะ 
๓. ต้อนรับ ก าหนดสถานที่รายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบรายงานตัว 
๔. อ านวยการจัดยานพาหนะ 
๕. จัดหาคณะจราจรสนับสนุน 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายยุรนันท์  สุนิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินด า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์ ครูโรงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายอภิรักษ์  อาษาบาล ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางสุรีรัตน์  รอดพ้น ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)                  กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๔. พิธีกร และโฆษกสนาม  
 

/๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน... 
 



๑๕๘ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายบุญส่ง  พ้ืนผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิวัฒน์  ชาติมนตร ี ครูโรงเรียนบ้านผักขะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนุชนาฏ  เนียมหอม ครูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวรัชนีกร  ชาติมนตรี ครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนภัสวรรณ  กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาววัชราภรณ์  ถาวร 
 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางศลิษา  ยอดสิงห์ 
 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาวลินดา  แก้วค า 
 
 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านยางเครือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางบัวผา  ทบนา ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ                                    กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสาร เบิกจ่าย 
๒. ประสานงานการเบิกจ่าย 
๓. น าจ่าย  
๔. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๕. รายงานงบดุลกิจกรรม 
๖. น าส่งใช้งบประมาณ 

/๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 



๑๕๙ 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายบุญศรี บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเสาวนีย์  นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเพียงเพ็ญ  นามวงศ์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางกนกพรรณ  ปักปิ่น 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางปิยกานต์  บุษบงก์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางธีราภรณ์  นามวงษ์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสกุลกานต์  ไชยปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาววิไลวรรณ  วิเศษสุนทร 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสาววาริณี  เอ่ียมสุข 
 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวจีรภา  สาบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางค าพูน  จันทร์เติบ 
 
 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอรอุมา  สุรวิทย์ 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๑๓. นางภัทราวรีย์... 



๑๖๐ 
 

๑๓. นางภัทราวรีย์  พันธ์เจรญิ ครูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับโรงพยาบาล 
๒. จัดบุคลากรสนับสนุน 
๓. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ 
๔. จัดเตรียมยานพาหนะ 
๕. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาล 
 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (กิจกรรมเครื่องร่อน ป.๔ – ๖) 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเอกอมร  ใจจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธีรนันท์  ค าคาวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายวิเศษ  ไชยอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายสนอง  วิเศษสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวพีระพรรณ  ทองศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายสิทธิ  อินตะนัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายวีระ  ศิริด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๙. นางสาวนารีรัตน์... 



๑๖๑ 
 

๙. นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายพงษ์นรินทร์  อาธิบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
๒. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
๓. ร่วมวางแผนการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน การจัดหาสถานที่ 
    พักส าหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นต้น 
๔. สรรหาคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายวิชิต  บุญเฉลียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเอกอมร  ใจจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิเศษ  ไชยอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายทวีศักดิ์  งามแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายสุพรรณ  ลีราช ครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายจีระยุทธ  พากุล ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๗. นายชัยชนะ... 
 



๑๖๒ 
 

 
๗. นายชัยชนะ  นาจ าปา ครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายณัฐวุฒิ  ศิลาโชติ ครูโรงเรียนบ้านเปือย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายนิพนธ์  ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านน้ าค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายธีระ  เดชกล้า ครูโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายพนาธร  วงษ์เพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายชูชีพ  สีนอเนตร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด                                      กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๓. นายบุญมา  โพธิวัฒน์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง                     กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๔. นายสวัสดิ ์ ศรีอินทร์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา                 กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๕. นายพยนต์  สูงสุด นักการภารโรงโรงเรียนบ้านคูซอด                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๖. นายเศรษฐการ  ด้วงนิล นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโนนแย้                       กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นายกฤษดากร  มณีวรรณ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเปือย                         กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๘. นายชัชวาล  จันทร์ทิพย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา                 กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  
/๑๙. นายปรีชา... 



๑๖๓ 
 

๑๙. นายปรีชา  ปัญจา นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน 
๒. จัดเตรียมสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขัน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล 
๓. จัดหา จัดเตรียมห้องเตรียมการ – ห้องพัก ของคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรม 
๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 
๕. จัดหาเครื่องขยายเสียง (ถ้ามี) 
๖. จัดท าป้ายสนามกิจกรรม 
๗. จัดท าจุดเช็คอิน 

๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑. นายส าราญ  วังนุราช ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทศพร  ทองแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางวยุรีย์  ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๖. นายชูชีพ  สีนอเนตร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายสมพงษ์  กระเสียน ครูโรงเรียนบ้านร่องสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายสาโรจน์  อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๙. นายมณเฑียร... 



๑๖๔ 
 

๙. นายมณเฑียร  โมรา ครูโรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายสุนทร  จันทศิลา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายรินท์ลภัส  ศรีด า ครูโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายอภิรักษ์  อาษาบาล ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายภูชชิย์  ไชยะนา ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสุพิศ  ศรีภูพาน ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าสูจิบัตรส าหรับการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ     

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ก าหนดสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบการรับรายงานตัวและจัดเตรียมผู้แทนส าหรับ    

น าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องแข่งขัน   
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ – เอกสารส าหรับรับรายงานตัว 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายพงษ์นรินทร์  อาธิบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทองม้วน  แสงลับ ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๓. นางอรวรรณ... 
 



๑๖๕ 
 

๓. นางอรวรรณ  สอดศรี ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางนิตยา  พวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางมาลัย  นาจ าปา ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางจรินทร  นาสารีย ์ ครูโรงเรียนบ้านเปือย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวยุพา  ปัดถา ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางเนรมิต  วงษ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางทองใบ  บุญยี่ ครูโรงเรียนบ้านน้ าค า                                       กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐.นางสาวณัฐนันท์ ทองทิพย์รุจิภาส ธุรการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑. นายกิตติศักดิ์  ทิพย์พันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา                    กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๒. นางเกวลิน  ณ นิมิตร ธุรการโรงเรียนบ้านเปือย                                       กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๓. นางสาวญานิสา  ค าเหลอื ธุรการโรงเรียนบ้านเอกสร้าง                               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๔. นางสาวรัตติกาล  ฤทธิวงศ์จักร ธุรการโรงเรียนบ้านน้ าค า                                      กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 /๑๕. นางรุ่งตะวัน... 



๑๖๖ 
 

๑๕. นางรุ่งตะวัน  ศรีเสมอ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๖. นางสาววัชญ์วริน กิรติชินดนัย ธุรการโรงเรียนบ้านหนองค า                               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียน 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขัน 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวพีระพรรณ  ทองศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพัชรี  จักรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางสายสมร  ค าเหลือ ครูโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวศิริวิมล  แก่นสนธ ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวรัชต์วดี  วรกิตตส์กุลชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสมฤดี  สังภักดี ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวปัทมพร  งามวิลัย ครูโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาวขวัญชนก  ดวงสมร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด                                      กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 /9.นางณัฐปภัสร์... 
 



๑๖๗ 
 

๙. นางณัฐปภัสร์  ทวีก้องกิจสิริ ธุรการโรงเรียนบ้านคูซอด                                  กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นางสาวนฤมล  แสงจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนแย้                                 กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมพิธีการต่าง ๆ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ  
๓. ต้อนรับ ก าหนดสถานที่รายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบรายงานตัว 
๔. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
๗. จัดหาของที่ระลึก 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย 

๑. นายสนอง  วิเศษสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสิทธิ  อินตะนัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุพัฒน์  บุญรอง ครูโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายขาว  ศรีไชย ลูกจ้างประจ าโรงเรียนบ้านเวาะ                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕. นายยงยุทธ  สอนอาจ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองค า                     กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร และสถานที่จอดพาหนะ 
๓. ต้อนรับ ก าหนดสถานที่รายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบรายงานตัว 
๔. อ านวยการจัดยานพาหนะ 
๕. จัดหาคณะจราจรสนับสนุน 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์... 



๑๖๘ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวรวงศ์  จักรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายสกล  มงคลจิตร ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางบุรมย์  โคตรพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางดาวรุ่ง  โสภา ครูโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวพิสมัย  โคตรพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางบุษบง  หาจักร ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่                               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๘. นางสาวรัตติกาล  ฤทธิวงศ์จักร ธุรการโรงเรียนบ้านน้ าค า                                  กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๔. พิธีกร และโฆษกสนาม 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายธีรนันท์  ค าคาวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระ  ศิริด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๓. นางอุษณีย์... 



๑๖๙ 
 

   
๓. นางอุษณีย์  พันธสีมา ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางประมวล  ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านน้ าค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางชุติมา  ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวประภัสสร  ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางบุษบา  วสยางกูร ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางกฤษณา  บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางปราณี  สุทาวัน ครูโรงเรียนบ้านคูซอด                                      กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นางศริิกุล  วงษ์ศรีมี ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสาร เบิกจ่าย 
๒. ประสานงานการเบิกจ่าย 
๓. น าจ่าย และส่งใช้งบประมาณ 
๔. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๕. รายงานงบดุลกิจกรรม 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

  /๒.นางอุดมสิน... 



๑๗๐ 
 

๒. นางอุดมสิน  สมาน ครูโรงเรียนบ้านเวาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางปัทมา  พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านเปือย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางปิยะภรณ์  พิมพ์โคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางอุดมสิน  อนุมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางธมนวรรณ  อวิรุทธิ์จินดา ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายวณิชชกร  คุณมะนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาววัชญ์วริน  กิรติชันดนัย ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางขวัญฤทัย  ชัยชาญ ครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวหยาดฟ้า  โพธิบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองค า                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับโรงพยาบาล 
๒. จัดบุคลากรสนับสนุน 
๓. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ 
๔. จัดเตรียมยานพาหนะ 
๕. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาล 
 
 
 

/สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์... 



๑๗๑ 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายพาลี  กาลพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายไพศาล  อารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเศรษฐโชค  บุญเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายพจน์ศุพงษ์  สระแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายไพฑูรย์  ชินวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายธณัท  บุญชูวิสิฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายอรรถพร  พงษ์คละ รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายสุชาติ  เบ็ญเจิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางจารุวรรณ  มะโนมัย รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายคงสิทธิ์  อินตะนัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

  /๑๑. นายอมรโชคศิริ... 
 
 



๑๗๒ 
 

๑๑. นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายทวีศักดิ์  สังวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสิริธร  คงคูณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางมาลีรัตน์  ขันตี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ด า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นายติณภพ  สีดากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นายอภิชาติ  ดวงสีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางเพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี                 กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๘. นางวาสนา  สงโสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแกด                        กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
๒. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
๓. ร่วมวางแผนการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน การจัดหาสถานที่ 
    พักส าหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นต้น 
๔. สรรหาคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
๑. นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเศรษฐโชค  บุญเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๓. นายนันทวัน... 



๑๗๓ 
 

๓. นายนันทวัน  ปัญญาคม ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายเฉลิมพล  พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายสมาน สู่เสน ครูโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายสุขวัฒน์  ค านึง ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายโชคชัย  สมบัติมาก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายฤาชาญ  ปาณาตี ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓                             กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านจานหนองคู                               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นายอภิรักษ์  อาษาบาล ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                       กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน 
๒. จัดเตรียมสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขัน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล 
๓. จัดหา จัดเตรียมห้องเตรียมการ – ห้องพัก ของคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรม 
๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 
๕. จัดหาเครื่องขยายเสียง (ถ้ามี) 
๖. จัดท าป้ายสนามกิจกรรม 
๗. จัดท าจุดเช็คอิน 

๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑. นายส าราญ  วังนุราช ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

  /๒. นางวยุรีย์... 
 



๑๗๔ 
 

๒. นางวยุรีย์  ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นางวิไรรัตน์  เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๕. นายชูชีพ  สีนอเนตร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายประดิษฐ์  สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านอาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์ ครูโรงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวยุพา  ปัดถา ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสาวขวัญชนก  ดวงสมร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววันเฉลิม  ธรรมบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวเบญจรัตน์  ค าเคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคูซอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอมรรัตน์  แซ่ฉั่ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองโอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสุพิศ  ศรีภูพาน ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

/มีหน้าที่... 
 



๑๗๕ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าสูจิบัตรส าหรับการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ     

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ก าหนดสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบการรับรายงานตัวและจัดเตรียมผู้แทนส าหรับ    

น าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องแข่งขัน   
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ – เอกสารส าหรับรับรายงานตัว 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางวาสนา  สงโสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแกด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพิศ  ศรีภูพาน ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายชูชาติ  บวัจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายอภิชาต  หายแถลง ธุรการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางเกศินี  ฝังนิล ธุรการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายเกียรติเทวาพิทักษ์  สายแก้ว ธุรการโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวจันทนาภรณ์  จันทศิลา ครูโรงเรียนบ้านโพนค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางจิราภรณ์  มูลเมืองแสน  ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  /๙. นางอรวรรณ... 
  



๑๗๖ 
 

๙. นางอรวรรณ  ศรีลาชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา                     กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นายคมศักดิ์  บุญน า ธุรการโรงเรียนบ้านโนนแกด                               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียน 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขัน 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางเพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสิริธร  คงคูณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางณัฐพิมล  บุราษี ครูโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสมใจ  เวียงรัตน ์
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาววิมลรัตน์  บุญรอด 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านจานหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวปริณา  พลงาม 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวกิระดา  จาระนัย 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาวศิริลักษณ์  ผลบุญ ธุรการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๙. นางกนกพร... 



๑๗๗ 
 

๙. นางกนกพร  รุ่งเรือง 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี                         กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นางสาวทิวาพร  สุวรรณทัต ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมพิธีการต่าง ๆ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ  
๓. ต้อนรับ ก าหนดสถานที่รายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบรายงานตัว 
๔. อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
๗. จัดหาของที่ระลึก 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร 

๑. นายสุชาติ  เบ็ญเจิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสาคร รัตนา ครูโรงเรียนบ้านโพนแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายชายยะวุฒิ  สุดชาร ี ครูโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นายภูชชิย์  ไชยะนา ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายปิยณัฏฐ์  พละสุ ครูโรงเรียนบ้านจานหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายรตนกร  เขตสกุล ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร และสถานที่จอดพาหนะ 
๓. ต้อนรับ ก าหนดสถานที่รายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบรายงานตัว 
๔. อ านวยการจัดยานพาหนะ 
๕. จัดหาคณะจราจรสนับสนุน 

/๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์... 



๑๗๘ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายพจน์ศุพงษ์  สระแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอรรถภรณ์  พงคละ รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางปวิชญานิชาภัทร  รชตศุภากร ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวภิรมย์ญา  สูนานนท์ ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางมารศรี  อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖. นางมณีกานต์  เจ้านาง ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา                     กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๔. พิธีกร และโฆษกสนาม 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายไพศาล  อารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรางคณา  ก้อนค า ครูโรงเรียนบ้านโพนค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓. นายวรวุฒ ิ รัตนสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจิตตรา  มุกดาดี ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

/มีหน้าที่...  



๑๗๙ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสาร เบิกจ่าย 
๒. ประสานงานการเบิกจ่าย 
๓. น าจ่าย  
๔. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๕. รายงานงบดุลกิจกรรม 
๖. น าส่งใช้งบประมาณ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางมาลีรัตน์  ขันตี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ด า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจารุวรรณ  มะโนมัย รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางธันยนันท์  พิบูลธนพิตร 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางธนารีย์  อารยะสิทธิ์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางประไพ  พวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวมาลินี  มณีนิล ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา                                   กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗. นางนวลฉวี  รว่มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโพนค้อ                                        กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ผูช้่วยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับโรงพยาบาล 
๒. จัดบุคลากรสนับสนุน 
๓. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ 
๔. จัดเตรียมยานพาหนะ 
๕. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาล 
         /ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๑๘๐ 
 

 
ศูนยส์าระการเรียนรู้  :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นางกัลยาณี  ธรรมจารีย์   ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
      จังหวัดศรีสะเกษ   
๒. นายเอกพงษ์  วงศ์ค าจันทร์     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๓. พันต ารวจเอกบัณฑิต  อ่อนสาคร รองผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอรุณโรจน์  วันเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทวนทอง  พงษ์จันโอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายทัศพงษ์  พรหมทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายสุทธิชาติ  พิมพ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวปรีชญา สิทธิพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายมนูญ  ทองเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายชัชวาล  บัวงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายสมเกียรติ  งามนัก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๑๐. นายไพบูลย์... 
 



๑๘๑ 
 

๑๐. นายไพบูลย์  เดชค าภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา)             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑. นายเด่นชัย  พร้อมพงษ์คกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๒. นายมนวรรษ  สีดาฐิติวฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายพัสกร  รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางศุภากร  สายหงส์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ าท่วม        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นางสมาพร  จิตโชต ิ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๘. นางสาวนิภาพร  กิ่งบู รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดั่ง                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๙. นายวิฑูรย์  พิเชฐโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นายประมวล  บุญชิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม              กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๑. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  /๒๒. นายอัครพงษ์... 



๑๘๒ 
 

๒๒. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีถาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นายค าพร  แก้ววิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒5. นายคงฤทธิ์นิธิ  เมืองจันทร์ธนชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒6. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์                                              กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒7. นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์                                              กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
๓. ร่วมวางแผนการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน เช่นการจัดหาสถานที่ส าหรับแข่งขัน การจัดหาสถานที่พัก    

ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นต้น 
๔. สรรหาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

(คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 
 
 

๒. นายไพบูลย์  เดชะค าภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. สิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๔. นายอุดมพร... 



๑๘๓ 
 

4. นายอุดมพร  จันทบุตร คร ูโรงเรียนบ้านร่องเก้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

5. นายสุนันท์  จงรักษ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดอนสั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

6. นายพัฒนะ  สิธรธนกุล ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

7. นายธ ารง  ระวิชัย ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

8. นายทศพร  ทองแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่            กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

9. นายไชยมงคล  สมบัติมาก คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

10. นายบัณฑิต  วงษา คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ห้องพยาบาล ห้องประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มสาระ   

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ    
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน    
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา    
๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
/๕. จัดท าจุดเช็คอิน... 



๑๘๔ 
 

๕. จัดท าจุดเช็คอินในสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ    
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. จัดหา จัดเตรียมห้องเตรียมการและห้องพัก ของคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรม ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทัศพงษ์  พรหมทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทวนทอง  พงษ์จันโอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย             กรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีถาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗.นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาวประพิษศร  กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านจานหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

   
/๑๐. นายวีระพันธ์... 



๑๘๕ 
 

๑๐. นายวีระพันธ์  โสโพธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณี
วิทยาคม)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายภาสธร  ยาวโนภาส คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณี
วิทยาคม)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวธัญลักษณ์  สีแสด คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวอนุธิดา  ศุภจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวจรัญญา  ค าไสย์ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางเสาวดี  หมวดแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวดากานดา  อินทรพันธ์ุ คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายอุเทน  สมาคม คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวปัณณ์นลิน  ค าอุดม คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นายธนิน  เจริญราษฎร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)   กรรมการ      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๐. นางสาวประภัสสร  ทองสุข คร ูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางอรอุมา  ธรรมวันนา คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๒๒. นายนิรัตน์... 



๑๘๖ 
 

๒๒. นายนิรัตน์  ศรีพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นายภาสธร  ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นางนวรัตน์  ฉิวรัมย ์ คร ูโรงเรียนบ้านร่องสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๕. นายประจวบ  ฉิวรัมย ์ คร ูโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๖. นายประยงค์  ศรีโนนลาน คร ูโรงเรียนบ้านละเอาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวจันทิมา  ธนวาท ี คร ูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘. นายชัยพล  พลชัย คร ูโรงเรียนบ้านสะพุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นายยอด  โถทอง คร ูโรงเรียนบ้านบูรพา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๐. นายพิเชษฐ์พงษ์  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๑. นางสาวสุธาริณี  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๒. นายเทอดศักดิ์  ขุขันธิน คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ                             กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓๓. นายสมสกุล  พรหมดี คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์                         กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

/มีหน้าที่... 



๑๘๗ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าสูจิบัตรส าหรับการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)     

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ก าหนดสถานที่แข่งขันส าหรับการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

(คอมพิวเตอร์)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบการรับรายงานตัวและจัดเตรียมผู้แทนส าหรับ    

น าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องแข่งขัน   
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ – เอกสารส าหรับรับรายงานตัว 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)              

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายอรุณโรจน์  วันเลิศ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภชัย  นามวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
ทางไกลผ่านดาวเทียม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕. นายณัฐพงษ์  พงษ์จันโอ คร ูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางชฎาพร  ขุขันธิน คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางวรวลัญธ ์ สิงห์วงศ ์ คร ูโรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายกรินทร์  เหล่าพงศ์สกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
/๙. นางสาวรัตนาภรณ์... 



๑๘๘ 
 

๙. นางสาวรัตนาภรณ์  พิมพ์สมาน   คร ูโรงเรียนบ้านโปร่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางพูนพิสมัย  ปัญญาวัน ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวทิพา  จันดากร ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวปุญชรัสมิ์  พงษ์พิมพ์                                               
 

ธุรการโรงเรียนบ้านบ้านโคกสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุนันทา  เชื้อพันธ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวบุญจิราธรณ์  คุ้มบุญ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑           

กรรมการ 

๑๕. นางสาวศตพร  แสงพยัพ คร ูโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑           

กรรมการ 

๑๖. นายพิเชษฐ์พงษ์  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑           

กรรมการ 

๑๗. นายนพนันต์  ปัญจา คร ูโรงเรียนบ้านโนนแย้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑           

กรรมการ 

๑๘. นายเทอดศักดิ์  ขุขันธิน คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ                             กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๙. นายณัฐชยุตย์  ลาลุน คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา                    กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๐. นางสาวนารีรัตน์  เพิ่มบุญ ธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก                 กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 /๒๑. นายเถลิงศักดิ์... 



๑๘๙ 
 

๒๑. นายเถลิงศักดิ์  พรสี่ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง                     กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๒. นางลัลนา  หมั่นเข็มเทวา 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านโนนดั่ง                               กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)             

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

(คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. รายงานผลการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

(คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับผู้ เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

(คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางศุภากร  สายหงส์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุจิตรา  ฉวีรักษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางคณินยา  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวนาฏสุดา  บุญหวาน คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาวธัญยชนก  ควรการ คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวชุดาภา  ไชยปัญญา คร ูโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 /๗. นางสาวสุกัญญา... 



๑๙๐ 
 

๗. นางสาวสุกัญญา  ปัญญานนท์ คร ูโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีย์ประชาสรรค์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาวตติยาภรณ์  ปรีเปรม คร ูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางสาวอาทิตยา  วันดี คร ูโรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวพัชราภรณ์  พิมพ์ทอง ธุรการโรงเรียนบ้านโปร่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางทัศนีย์  โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียนบ้านโนนดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
กรรมการ 

๑๒. นางสาวจุรีพร  สังสัมฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านร่องเก้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวกัญญาภัค  ปาเป้า ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางประสบศรี  ไชยสังข์ คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๕. นางวิลาวัลย ์ วงศ์บา คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๖. นางสาวกรณิกา  ศักดิ์จริง คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา                    กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นางสาวอ้อยใจ  ค าศรี ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม                กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  
/๑๘. นางสาวจุฑามาศ... 

 
 



๑๙๑ 
 

๑๘. นางสาวจุฑามาศ  บัวภา ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา                กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๙. นางสังวาล  แสงใส คร ูโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๐. นางสาวณัชสุดา  แก้วจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว                        กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๑. นางสาวสุปราณี  งามพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว                     กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
มีหน้าที่ 

๑. เตรียมพิธีการต่าง ๆ ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์  แนะน าสถานที่แข่งขัน 
๓. ต้อนรับคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่มาตรวจเยี่ยมการแข่งขัน 
๔. อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน             

ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการตัดสินทุกรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
(คอมพิวเตอร์)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการทุกรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๗. จัดหาของที่ระลึก 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร 

๑. นายวิฑูรย์  พิเชฐโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายยุทธิพงษ์  พร้อมพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาข่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประมวล  บุญชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม         รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  /๔. นายสมาน... 



๑๙๒ 
 

๔. นายสมาน  อินทะสอน คร ูโรงเรียนบ้านก้อนเส้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. สิบเอกส ารวย  พร้อมสุข คร ูโรงเรียนบ้านหัวเหล่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายดนัย  สิลาวรรณ คร ูโรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายสราวุธ  แพงศรี คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรหม คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นายสุนทร  จันทศิลา  คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้าน    

การจราจรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร  สถานที่จอดพาหนะและอ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะ 
๓. ประสานงานและจัดเตรียมคณะจราจรสนับสนุนเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจรในรายการ    

แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางรัตนาภรณ์  สีตะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเมฆินทร์  ดลปัดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

   
/๓. นายคงฤทธิ์นิธิ...   

 
 



๑๙๓ 
 

๓. นายคงฤทธิ์นิธิ  เมืองจันทร์ธนชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางพรพิมล  แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางฐิชยา  วงษ์ใหญ่ คร ูโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายวิถี  พิชัย คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

7. นางประคองแก้ว  ภูวงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

8. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นจิตรพันธ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

9. นายเสริมศักดิ์  สุพิน คร ูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                           กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ    

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระการ    
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดท าคลิปประชาสัมพันธ์สถานที่ กิจกรรมการแข่งขันและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  พิธีกร และโฆษกสนามเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ณ จุดแข่งขัน   
 

/๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน... 
 

 



๑๙๔ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเสน่หา  พลโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางจารุณี  เอ่ียมสุข ครูโรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางดอกแก้ว  แก่นพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางรุ่งนภา  หารไชย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖. นางสาวรววิรรณ  ยศวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

  

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระ    

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ประสานงานการเบิกจ่าย น าจ่ายเงินงบประมาณและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายรายการที่เกี่ยวข้อง    
การจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
(คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. รายงานงบดุลกิจกรรมและน าส่งใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในการ    
แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางปุณิกา  ธรรมนูญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพีรญา  พันธสีมา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๓. นางวิลันดร... 



๑๙๕ 
 

๓. นางวิลันดร  พร้อมสุข ครูโรงเรียนบ้านร่องเก้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔. นางทิพวรรณ  พงษ์จันโอ ครูโรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นางสาววราภรณ์  เมียดมอ ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอัจฉรา  บัวแย้ม ธุรการโรงเรียนบ้านก้อนเส้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาววิไลลักษณ์  ทองชุม ธุรการโรงเรียนบ้านโนนคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นางสาวสุภาพร  พลอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                เลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นางสาวสุภารัตน์  บุญตระการ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต                            กรรมการและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเจ็บป่วยของผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องใน 

การแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดบุคลากรสนับสนุน เวชภัณฑ์ และจดัเตรียมยานพาหนะส าหรับรับ-ส่ง กรณีเจ็บป่วยของผู้เข้าแข่งขัน    
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ    
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลใกล้เคียงสถานที่แข่งขันและส่งให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์     
แจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขัน 

 
 
 
 
         /ศูนย์สาระการเรียนรู้...  



๑๙๖ 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย 
ที่ปรึกษา 
๑. ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒. นายรังสฤษธิ์ บุญรอง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๓. นายสุเทพ ศรบุญทอง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๔. นายชาณุวัติ ศรเพชร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๕. นางรุ่งนภา  ลัทธิมนต ์  ข้าราชการบ านาญ 
๖. นายแสวง  พิทักษ์เมธากุล ข้าราชการบ านาญ 
๗. นายสมาน  ละเลิศ  ข้าราชการบ านาญ 
๘. นายสมหวัง  อัมภรัตน์  ข้าราชการบ านาญ 
๙. นายบพิตร  บุญเฉลียว  ข้าราชการบ านาญ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายวิชิต  บุค า      
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายส าเริง สิมณ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายทองค า  จิตสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายโอกาศ  รวมสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นายระพี   แก้วเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักแพวฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๗. นายด ารงชัย... 



๑๙๗ 

๗. นายด ารงชัย  ประเสริฐทรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๘. นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายบุญเกิด  ทองสุข       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นายสมชาย  ทวีทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายอุทัย  สมใจเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายวรากร  สายเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายคมกริช  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา              กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๔. นายสมจิต  สงสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นายสมพร  อินทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร)           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๖. นายอังคณนา  พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐)                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๗. นายสมสมัย  นาราษฎร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
 

 
/๑๘. พันจ่าตรีพิสิฐ... 



๑๙๘ 

๑๘. พันจ่าตรีพิสิฐ  รักพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นางกาญจนา  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นายสุวชัร  สารสมัคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวสุนัดดา  เสนสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๒. นายนัฐฏ ์ พงษ์เกษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นายสุรศักดิ์  เจตนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นายโกวิท  ดวงค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ ารุง)           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒๕. นายสุรพล เจริญศรี รักษาราชการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

         กรรมการ  

๒๖. นายนิกร  ผุดผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นางวาสนา  ภักดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘. นายถนอม  บัวแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๒๙. นายสังเวียน... 
  



๑๙๙ 

๒๙. นายสังเวียน  สูงโฮง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

๓๐. นายศานิต  ค าวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๑. ว่าทีร่อ้ยตรกีนัทรา เขียวออ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                  

กรรมการ 

๓๒. นางสาวกัญยุพา  สรรพศร ี  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                  

กรรมการ 

๓๓. นายเอกวิทย์  น้อยม่ิง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนน
สวน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                       

               กรรมการ 

๓๔. นายกรวัฒนา  นาคา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๕. นายทะนงศักดิ์  พรมแพง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๖. นางกัลยา  แสนทวีสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละทาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๓๗. นายธนพจน์  จ าชาติ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอิปาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 กรรมการ 
 

๓๘. นายอาคม  คงเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๙. นางระหงค์  นันตโลหิต   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
 
 
 

/๔๐. นายชัยณรงค.์.. 
 
 



๒๐๐ 

๔๐. นายชัยณรงค์  อดทน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๔๑. นายศิลปะชัย นันตโลหิต     
                                          

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว                                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                                                                                                

กรรมการ 

๔๒. นายบัณฑิต  ดาประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๓. นายศุภมงคล  บุญชู   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๔. นางกิษรา  เทสันตะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๕. นายสุรัตน์  สิงห์เทพ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๖. นายชวิศ  จิตด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูรพา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๔๗. นายสุทธิโรจน์  พวงจ าปาพูนศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๘. นายสมชวน  รายระยับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๔๙. นายไพรัช  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่มฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๐. นายประดิษฐ์  ไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

   
/๕๑. นายสุพงษ.์.. 

 



๒๐๑ 

๕๑. นายสุพงษ์  คงนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

               กรรมการ 

๕๒. นายภคิน  ธรรมนูญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๓. นายปิยะ   ทาระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๕๔. นายชาตรี  ระติเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๕. นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๖. นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องฯ              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๗. นายส าเริง  ส านักนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๕๘. นายสันทัศน์  นิยมวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๙. นายประมวล  บุญชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเต็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๐. นายศิริ  สุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๑. นายจิรวัฒน์  ธนวาที   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมภู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

 
 
 

 
/๖๒. นางสาวพยัตติกา... 

 
 



๒๐๒ 

๖๒. นางสาวพยัตติกา  ห้วยจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๓. นายวัฒนะ  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๔. นายอภชิาติ  เอ่ียมสะอาด   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๖๕. นายมานิตย์  จันทร์ฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๖. นางสาวสมร  ช่องงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๖๗. นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๘. นายพิทักษ์  พันธ์จันทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๙. นางพัชราภรณ์  สมานพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๗๐. นางสาวทัศนี  ศิริยาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๗๑. นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง (เขิน )          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗๒. นายทองใจ  ทิพย์รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

   
/๗๓. นายสมคิด... 

 



๒๐๓ 

๗๓. นายสมคิด  นนทะศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๗๔. นายวิขัย พวงเงิน  รักษาราชการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗๕. นายอดิศร  สังข์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗๖. นางพัชราภรณ์  สมานพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระถุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๗๗. นายสุวชิญาณ   พงษ์เกษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗๘. นายสมศักดิ์  สุนันท์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗๙. นายอภิวัฒน์  แถวพันธ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๘๐. นางสาวสายฝน  ขนันไทย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๘๑. นายไชยเศรษฐ์  เสนาะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๘๒. นายวิทยา  สมาฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘๓. นายรุ่งอรุณ  สายสมาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

  
/๘๔. นายอาธรณ์... 

 



๒๐๔ 

๘๔. นายอาธรณ์  หมื่นศร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทยั
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘๕. นายสมยศ  สงโสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

               กรรมการ 

๘๖. นายสี  วรสา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงโคเฒ่า               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๘๗. นายวันชัย  ปราบวงษา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘๘. นางสาวอิษยา  พรมสามสี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘๙. นายไพบูลย์  ประสมพันธ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๙๐. นายสมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๙๑. นายส าราญ  สมบูรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองออ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙๒. นายพลวุฒิ  แก้วสง่า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

               กรรมการ 

๙๓. นางสาววาสนา  ยานารมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙๔. นายเฉลิมพล  แก้วพรหม    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
 
 

 
/๙๕. นายอุดมการณ์... 

 
 



๒๐๕ 

๙๕. นายอุดมการณ์  เสนาะ                     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                                                            

กรรมการ                                          

๙๗. นายกฤษฎา พิมพ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันล า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙๘. นายมาโนช ข าศรีบุศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙๙. นายบุญเริ่ม ก้านเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๐๐. นายประสาท เครื่องทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐๑. นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐๒. นายอาคม  กองธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐๓. นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๐๔. นายสายันต์  บุญวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐๕. นายเอกชัย จันมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐๖. นายทัพท์เทพ  พิทักษ์ไหมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะวัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

/๑๐๗. นางโพธิ์ทองศิลป์... 
 
 
 



๒๐๖ 

 
๑๐๗. นางโพธิ์ทองศิลป์  สามารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๐๘. นางสาวจงรักษ์  ประถมภาส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อยางปอ (อสพป.๓๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๐๙. นายไตรวิชญ์ เนียมมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๑๐. นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑๑. นางมะลิ  หลักค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อสพป.๑๗)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๑๒. นายอภิรมย์ สิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะ
ลามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                     

กรรมการ 
 

๑๑๓. นายสุทิน  ค าพอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๑๔. นายสุรชาติ   ทอนศรี      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๑๑๕. นางวาสนา  กันหาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑๖. นายเสรี  กาหลง ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑๗. นางจุลพนม  ธาน ี ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
 
 

 /๑๑๘. นางกรรณิกา...  



๒๐๗ 

๑๑๘. นางกรรณิกา  ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑๙. นางร าไพ  อดทน     ครูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒๐. นางพวงผกา  จิตสุภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลพยุห์                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒๑. นางภาวดี สมาน  เจ้าพนักงานธุรการ                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ 

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายสุรชาติ  ทอนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวัชร  สารสมัคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

  /๓. นายคมกริช... 
 
 

  



๒๐๘ 

๓. นายคมกริช  ค าเพราะ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์  เจนนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายอาคม   คงเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางระหงค์  นันตโลหิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายนิกร  ผุดผ่อง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๘. นายสุพงษ์  คงนิล     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๙. นายชาตรี  ระติเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายภคิน  ธรรมนูญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๑. นายศิลปชัย  นันตโลหิต      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒.นายบัณฑิต  ดาประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายศุภมงคล  บุญชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

   
/๑๔. นายสุทิน... 

 
  



๒๐๙ 

๑๔. นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง(เขิน)                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๕. นายส าเริง  ส านักนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นายวิชัย พวงเงิน  รกัษาราชการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองบางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๗. นายวงศ์ชัย  ประทุมวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๘. นายอดิศร  สังข์แก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต าแยหนองเม็ก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นายอิษยา  พรมสามสี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๐. นายวงศ์ชัย  ประทุมวงษ์   คร ูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นายสุดจิตร  พิมพ์โคตร คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นายธอนชัย  อาจพงษา คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๓. นายพิสิษฐ์ นางวงษ์  คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๔. นายวิโรจน์ ลิ้มปรีดีชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

  
 
 

 
 

/๒๕. นายจักรพงษ์... 
 



๒๑๐ 

๒๕. นายจักรพงษ์ งามสกุล คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๖. นายสุกฤษฎ์ นนทา คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๗. นายไพบูลย์ โพธิ์เข็ม  คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๘. นายศิริพงษ์  โถบ ารุง คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นางสมจิตร  สุขอ้วน คร ูโรงเรียนบ้านค าเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๐. นางอิศยาภรณ์  สายธนู   คร ูโรงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๓๑. นางเนตรนภา  ชินกฤต    คร ูโรงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๒. นายนิพล  ทวีวัยชัยพล    คร ูโรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง(เขิน)ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๓. นายถวัลย์ สมธรรม คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งพาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๓๔. นายสุรัส ก้านกิ่ง คร ูโรงเรียนบ้านกล้วย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๕. เอกชัย สุชัยราช คร ูโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๓๖. นายสวัสดิ.์.. 
 
 



๒๑๑ 

๓๖. นายสวัสดิ ์บุญจีม คร ูโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๓๗. นายเศรษฐพงศ์  ชาชุมพร   
 

คร ูโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๘. นายณัฐพงศ์  ดวงมาลา คร ูโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๙. นายปรีชา  ศรีลาตรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๔๐. นางวัชราภรณ์  วงศ์ประสาร คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๑. นางพรประภา  รัชตะธนิตกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๒. นายกฤษณะ  เพียซุย คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๔๓. นางสีจันทร์  นนทา คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๔. นายสมสกุล  พรหมดี คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๕. นายส าราญ  ตรีค า  คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๔๖. นายสมัย  สายราช ข้าราชการบ านาญ 
ส านักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
 

/๔๗. นายประทวนศักดิ์... 



๒๑๒ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดหาสถานที่ส าหรับการแข่งขัน 
๒. จดัเตรียมสถานที่ส าหรับการแข่งขัน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล 
๓. จัดหา จัดเตรียมห้องเตรียมการ ห้องพักของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม 
๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 
๕. จัดหาเครื่องขยายเสียง 
๖. จัดท าป้ายสนามกิจกรรม 
๗. จัดท าจุดเช็คอิน 

๓. คณะกรรมการด าเนินการตัดสิน 

ที่ปรึกษา 

๑. นางกรรณิกา  ขุขันธิน  ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒. นายเสรี  กาหลง  ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๓. นางจุลพนม  ธานี  ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๔. นางอัมราภัสร์  จันทะแสงโรจน ์ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๕. นางกลอยใจ  จิมานัง  ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
 
         /๖. นายนรินทร์... 

๔๗. นายประทวนศักดิ์  ธานี ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๔๘. นายเฉลิมพล  แก้วพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๙. นางพรพรรณ  สิทธิสมบูรณ์ ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕๐. นายนิรัตน์  แก้วอุดม ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๒๑๓ 

๖. นายนรินทร์  บุญเย็น  ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 
๑. นายสุรชาติ  ทอนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอุทัย  สมใจเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวรากร  สายเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายคมกริช  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝก 
โพนทองพัฒนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                    
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายสมจิต  สงสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายสมพร  อินทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗. นายอังคณนา  พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐)                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๘. นางบัณฑิตา  นาราษฎร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางยุภาพร  ตามบุญ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๐. นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 
 

/๑๑. นางวิไลรัตน์... 
 



๒๑๔ 

๑๑. นางวิไลรัตน์  ทองสุ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพง็         คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๓. นางสาวเบญญาภา  วงศ์ทองนิล คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางปณัฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวปาริชาติ  พวงจ าปา คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพง็  คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางพวงเพ็ชร บัวหอม คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นายวัชรพงศ์  มาพงศ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๑๙. นางสาวจิราภา สิมมณี คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวพนิตชา โพธิสาร คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ์     คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
/๒๒. นางสาวจุฑามาศ... 

 
 



๒๑๕ 

๒๒. นางสาวจุฑามาศ พิงพาต คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวกัญญารัตน์ พรมพิราบ คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นายประสิทธ์ เจริญสุข คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๕. นายภรต แก้วพรหม คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวสุปัญญา สิมมณี   คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นายธนิตพงษ์ ลุละ คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๘. นางสาวลดาวัลย์ เดินชาบัน คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒๙. นางวาสนา  กันหาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๓๐. นายพลวุฒิ  แก้วสง่า   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๑. นางสาววาสนา  ยานารมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๒. นางยุภาพร ตามบุญ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
/๓๓. นางพวงผกา... 

 
 

  
 



๒๑๖ 

๓๓. นางพวงผกา จิตสุภาพ  คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๕. นางสุวณี  ธาน ี ข้าราชการบ านาญ กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าสูจิบัตรส าหรับการแข่งขัน 
๒. ก าหนดสถานที่แข่งขัน 
๓. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว  พร้อมทั้งวางแผนรูปแบบการรับรายงานตัว 
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ เอกสารส าหรับรับรายงานตัว 
๕. จัดเตรียมผู้แทนส าหรับน าผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องแข่งขัน 
๖. ด าเนินการจัดการแข่งขัน 

๔.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายวิชิต  บุค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทนงศักดิ์  พรมแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเอกวิทย์  น้อยม่ิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสมจิต  สงสาร อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายอุทัย  สมใจเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๖. นายสุรสิทธิ์... 



๒๑๗ 

๖. นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายชัยณรงค์  อดทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายอภิวัฒน์  แถวพันธ์ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายส าราญ   สมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองออ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นายอภชิาต  เอ่ียมสะอาด   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นายบรรพต  บุญทวี คร ูโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายประจวบ ฉิวรัมย์ คร ูโรงเรียนเสมอใจหนองสะสาม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาววิไลวรรณ  อินทโส คร ูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นายพิเชษฐ์พงษ์  อสิพงศ์    คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นายนพคุณ  นาครินทร์ 
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 /๑๖. นางสาวพูนทรัพย.์.. 



๒๑๘ 

๑๖. นางสาวพูนทรัพย์  บุญรักษา คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวไดอาน่า  ไพรเลียง เจ้าหน้าที่พนักงานธรุการโรงเรียนอนุบาลพยุห ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑8. นางสาวศศิวิมล  ท าบุญ   นักโรงเรียนบ้านเจี่ย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

19. นางสาววันทนา  พละศักดิ์ 
 

เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ 
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสวรรณีฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

 

๒0. นางสาวพรสุดา  จันทร์พินิจ เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒1. นางสาววิไรลักษณ์  โสมาบุตร เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการบ้านพันล า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๒2. นางบัณฑิตา  โสรเนตร     คร ูโรงเรียนบ้านค าเนียม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒3. นางสาวภาริณี  บุระกรณ์    คร ูโรงเรียนบ้านค าเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒4. นางสาวขวัญดาว  เงานอ    คร ูโรงเรียนบ้านค าเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 /๒5. นายอนุพันธ์... 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๒๑๙ 

๒5. นายอนุพันธ์  ขันบุญ   คร ูโรงเรียนบ้านดูนสิม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒6. นางสาวนันท์ลภัส  เลิศสกุลรุ่งเรือง คร ูโรงเรียนบ้านบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒7. นายศักดิ์คลาสิค  ไกรษี เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านสะเต็ง                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒8. นายธัญพิสิษฐ์  ไชยโคตร์    
 

เจ้าหน้าทีโ่รงเรียนบ้านคูบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

29. นางสาววลัยนชุ  อุ้มบุญ   เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง(เขิน)                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓0. นางสาวณัฐสุดา  สมสุข 
 

เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓1. นางสาวนันธพัชฐ์ ประสานพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓2. นางสาวเกษ  ราชาภักดี คร ูโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสงัวิทยาคาร)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓3. นายภีรภัทธ ์ จันทมาศ 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา              กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓4. นายวรากร  กมูลธง เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 /๓5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา... 



๒๒๐ 

๓5. วา่ที่ร้อยตรหีญงิกสุุมา กะวิทาโล เจ้าหนา้ที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองดุมฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓6. นายภีรภัทร์  จันทมาศ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านเลิงแฝก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓7. นายวรากร  กมูลธง 
 

เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓8. นางรุจิรา   รุ่งเรือง พนักงานราชการ รร.บ้านหนองบัวไชยวาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

39. นายเชิด  ธารีผล คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔0. นางสาววิไลพร  จ าสูญ 
 

คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔1. นางสาวจามจุรี  สรรพศรี   ครู วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                       ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔2. นางอรชร   สุนีพัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔3. นางไพจิตร  สิมสิงห์ คร ูโรงเรียนบ้านจาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔4. นางสาวนุชติยา  คงสิม 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเกาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔5. นายขวัญชัย  พิมมาศ เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านเกาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 

 
/๔6. นางสาวราตรี... 



๒๒๑ 

๔6. นางสาวราตรี  บัวจูม คร ูโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔7. นางสาวอ าไพ  บัวงาม คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔8. นางวิไลรัตน์  ทองสุ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

49. นางสาวอลิสา  ลินลาศ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕0. นางสาวจรัญญา  ค าไสย์ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕1. นางจรัสทิพย์  ก าเนิดสิงห์   คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕2. นางบัณฑิตา  นาราษฎร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๕3. นางยุภาพร  ตามบุญ 
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียน 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  -  น าส่งผู้เข้าแข่งขันไปยังสถานที่แข่งขัน 
๓. รับรายงานผลการแข่งขัน 
๔. จัดเตรียมเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

๕.คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางวาสนา   กันหาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

  /๒. นางอังคณา... 



๒๒๒ 

๒. นางอังคณา  พรหมศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางกาญจนา  ค าเพราะ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสมชวน  พรายระยับ   
                                         

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาลัย                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางกัลยา  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละทาย         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางรัตน์ฐาภัทร  ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระถุน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                                            

รองประธานกรรมการ 
 

๗. นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ า        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 
 

๘. นางพัชราภรณ์  สมานพงษ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑                                                       

รองประธานกรรมการ 
 

๙. นางศรศรี ศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางพวงผกา  จิตสุภาพ คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑.นางสาวเบญจวรรณ  จันท์ศรีสมหมาย คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางณัฐชานัน  ศิริชนะ คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 /๑๓. นางสาวศิริญพร... 
 



๒๒๓ 

๑๓. นางสาวศิริญพร  ริ้วกุล 
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางวิภาดา  ลาลุน คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวรุ่งนภา  เนตรพันทัง คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางอุไรวรรณ  มณฑาทิพย์   คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายกิตติภูมิฐ์ วิลาวัลย ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นางกนกศรี   วิลาวัลย ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

1๙. นางจนาวรรณ  เมธาภัทรกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางทีรนัน    สุขเสริม คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางอ านวยพร  มนัสเกียรติกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นางทวี  ชมผึ้ง คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวกัญญาณัฐ  ธรรมวัติ คร ูโรงเรียนบ้านกฤษณา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

/๒๔. นางสาวณัฏฐนันทน์... 
 



๒๒๔ 

๒๔. นางสาวณัฏฐนันทน์  ชินวงศ์ อัตราจ้างโรงเรียนบ้านลินฟ้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๕. นางสมปอง  จันทร์หมื่น คร ูโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวกนกนภา  รุญเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาววรฐัฐา  สังข์แก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘. นางสาวพัชริน  สีเหลือง      คร ูโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นางสาวพรชนก  บุญเรือง   คร ูโรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๐. นางสาวเมทินี  สิมณี   คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๑. นางสาวกนกอร  นนใส   คร ูโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๒. นางสาวจิรฐา  ศรีอาจ คร ูโรงเรียนบ้านดูนสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๓. นางสาวปุณยาพร  ค าวงศ์   คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๔. นางสาววรัญชลี  มีคุณ เจ้าหนา้ที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
 

/๓๕. นางสาวจุทามาศ 
 

... 



๒๒๕ 

๓๕. นางสาวจุทามาศ  สายเนตร คร ูโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๖. นางสาวอรชร  บุญยะพันธ์   
 

เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๗. นางสาวศิริขวัญ  วรสา   เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนบ้านสบาย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๘. นางสาวอรพิน  นันทะเสน   
 

คร ูโรงเรียนบ้านกะหวัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๙. นางณัฏฐญาณ ี เพชรผา คร ูโรงเรียนบ้านหนองถ่ม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๐. นางนงค์เยาว์ พิพัฒน์กุล 
 

คร ูโรงเรียนบ้านกล้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๑. นางสาวศิริพร  ศิริไพศาล   
 

คร ูโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไครร่องน้าค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๒. นางสาวชุติกาญน์  สุนทร   
 

คร ูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๓. นางค าปน  สุชัยราช คร ูโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๔. นางสาวปฏิญญา  มีคุณลิ์    
 

คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๕. นางสาวกันยารัตน์  พรมพิลา คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

/๔๖. นางสาวสุปัญญา... 
 



๒๒๖ 

๔๖. นางสาวสุปัญญา  สิมณี คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๗. นางสาวไพลิน  วาร ี คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๘. นายณัฐวุฒิ  ชัยเนตร คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔๙. นางสาวอรอนงค์  พิมพร คร ูโรงเรียนบ้านอาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๐. นางศรีสะอาด  ภาษี    คร ูโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์
อนุสรณ์)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๑. นางสาวภัลนันท์ อาสนะแก้วตระกูล   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเกาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๒. นางสาวเนตรชนก  อินธิเดช ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๓. นางยุวดี  พันธ์ศรี    คร ูโรงเรียนบ้านเจี่ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๔. นางวีรนุช  คุ้มสุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้านเทิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๕. นางสมหมาย  ราชบุญคุณ   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๖. นางสาวนงลักษณ์  พละศักดิ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

/๕๗. นางสาวเบญญาภา... 
 



๒๒๗ 

๕๗. นางสาวเบญญาภา  วงศ์ทองนิล คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๘. นางอรพินธ์  บัวลา คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๕๙. นางพวงเพชร  บัวหอม คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๐. นางสาวนุชนภา  ดวนใหญ่ คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๑. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพง็    
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๒. นางสาววนิดา  จ าปาเงิน    
 

ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๓. นางสาวจริญญา  คัชมาตย์   
 

ครอัูตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๔. นางณัฏฐาทัศน์  ทองพีระ   
 

ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๕. นางนัยเนตร  เขียวอ่อน ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๖. นางปนัดดา  อินตะนัย ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๗. นางสาวอรพิณ  สุระเสน ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
 
 

 
/๖๘. นางสาวอุราวรรณ... 

 
 



๒๒๘ 

๖๘. นางสาวอุราวรรณ  ศรีส าอาง ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖๙. นางสาวนุชสุดา  ค าฉิม ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗๐. นางสาวแสงเทียน  พวงจ าปา   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗๑. นางสาวหงส์ฟ้า  ชาร ี ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗๒. นางสาวสุดาพร  ศรีขาว เจ้าหน้าทีห่้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๗๓. นางปัณฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา   
 

ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๗๔. นายปราโมทย์  จิตดี            
 

ช่างไม้ระดับ ๔ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์                                                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗๕. นางสาวล าดวน  สุวรรณ     
 

ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์                                                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. เตรียมพิธีการต่าง ๆ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ 
๓. ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน 
๔. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
๕. จัดเตรียมบัตรประจ าตัวให้กับคณะกรรมการ 
๖. จัดหาของที่ระลึก 

/๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร 
 
 
 
 



๒๒๙ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจร 

๑. นายส าเริง  สิมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายโกวิท  ดวงค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประดิษฐ์  ไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายถนอม  บัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางกิษรา  เทสันตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง    รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๖. นายไพรัช  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม 
(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๗. นายสุทธิโรจน์  พวงจ าปาพูนศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายศิริ  สุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายสุรวชิญาณ  พงษ์เกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นายรุ่งอรุณ  สายสมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 / ๑๑. นายสุทัตร์... 
 



๒๓๐ 

๑๑. นายสุทัตร์  แก้ววิชัย คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. ว่าที่ร้อยตรีสุเมษ  จันทะแจ่ม คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายปิยวุฒิ  อ านวยกุล คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นายศุภชัย  ผาแก้ว  คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นายรังสรรค์  บุญยืด คร ูโรงเรียนบ้านเกาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นายฤทธิชัย  จันทร์ถา คร ูโรงเรียนบ้านจิกกะลา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายด ารงฤทธิ์   ปรึกษาดี   คร ูโรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นายอ านาจ  ทองสุ     คร ูโรงเรียนบ้านค าเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นายวัชรพล  พวงพลอย คร ูโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นายกิตติศักดิ์  เนตรไส     
 

คร ูโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 
 

/ ๒๑. นายวิรุฬ   ... 



๒๓๑ 

๒๑. นายวิรุฬ  เขียวอ่อน   คร ูโรงเรียนบ้านผึ้งฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นายสุพล   ภาด ี คร ูโรงเรียนบ้านหนามแท่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นายสมพร   อินทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๒๔. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖. นายสิทธิศักดิ์  แสนทวีสุข                    คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๗. นายส าเริง  สุขหล้า พนักงานพัสดุ ส ๔                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๘. นายศิรวัฒน์  สังวาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดยานพาหนะ 
๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะ 
๔. จัดคณะกรรมการจราจรสนับสนุน 
 

/ ๗.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ... 

 
 



๒๓๒ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๑. นายโอกาส  รวมสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายด ารงชัย ประเสริฐทรง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุรัตน์  สิงห์เทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายไพรัช  ทองสุ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม 
(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายสุทธิโรจน ์ พวงจ าปาพูนศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นายสมคิด  นนทะศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสมร  ช่องงาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายถนอม  บัวแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายสมสมัย  นาราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๐. นายอาธรณ์  หมื่นศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 / ๑๑. นายสมชาย   ... 



๒๓๓ 

๑๑. นายสมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นายวิทยา  สมาฤกษ์     
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นายอโนทัย  กลมพันธ์ คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นายศักดิ์ดา  พร้อมญาติ คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวสิริยากร  มะณูธรรม คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวไพลิน  นาคโทน          คร ูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแก้ว     คร ูโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นายถาวร   ดวงแก้ว    คร ูโรงเรียนบ้านเจี่ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นายอริยพงษ์  โคตรวงษ์    คร ูโรงเรียนบ้านหนองไฮ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางสุพรรณี  ฝังสิมมา    คร ูโรงเรียนบ้านหนองก่ี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 / ๒๑. นางสาวรักษ์... 



๒๓๔ 

๒๑. นางสาวรักษ์ วงศ์ประเทศ คร ูโรงเรียนบ้านหนองมะแซว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นายกิตติศักดิ์  ศรประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นายสว่าง  แพงศรี คร ูโรงเรียนบ้านละเอาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นางวงเพ็ญ  รองทอง  คร ูโรงเรียนบ้านลือชัยฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๕. นางวิมลมาศ  บัวประคอง   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวธรรณ์นกรณ์  ทองแท ้  คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวฐิติมา  แสนทวีสขุ   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘. นางระคน  สูงโฮง คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นางศรีสุดา  สุราวุธ  คร ูโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๐. นางพรรณิภา  โสสอน คร ูโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

   
/ ๓๑. นางสาวศิริพร... 



๒๓๕ 

๓๑. นางสาวศิริพร  บุญเกิ่ง คร ูโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๒. นางสาวสุนัดดา เสนสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๓๓. ว่าที ่ร้อยตรีจตุพล เกสร คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. นางนิศรานุช  ประเสริฐทรง คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๔. ท าหน้าที่พิธีกรประจ าสนามแข่งขัน 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายระพี  แก้วเนตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักแพว  
(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชวิศ  จิตดี     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูรพา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายนัฐฏ์  พงษ์เกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 

  
 

/๔. นายคมกริช... 
 
 



๒๓๖ 

๔. นายคมกริช ค าเพราะ     
 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางสาวทัศนี   ศิริยาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นายกันทรา  เขียวอ่อน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายสี  วรสา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงโคเฒ่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๘. นายไพบูลย์  ประสมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นายสมศักดิ์  สุนันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวสุนิษา  ทาระ     
 

คร ูโรงเรียนบ้านค าเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางพรพิมล  อินธิเดช     
 

คร ูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวสุภาภรณ์  พละศักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านเจี่ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวทัศพร  ครองยุติ คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

   
/๑๔. นางสาวรพีพร... 



๒๓๗ 

๑๔. นางสาวรพีพร   พิมพ์โคตร คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวสุพัตรา   พยายาม คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางชลธชิา  สายพงษ์ คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายอุดม   ชินสอน คร ูโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๘. นางธัญณิชา  ผุดผ่อง คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นางสุชาดา  เชาว์ศรีกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางเพชรนี  กรไกร คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวกัญยุพา สรรพศรี    
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัดฯ                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๒๒. นายเสรี   กาหลง ศึกษานิเทศก์                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาวณัชชา  ศรีรักษา คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
          /มีหน้าที่... 



๒๓๘ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสารให้รับเบิกจ่ายเงิน 
๒. ประสานงานการเบิกจ่ายเงิน 
๓. น าจ่ายเงินให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
๔. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
๕. รายงานงบดุลการเงินกิจกรรม 
๖.  ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ           

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อ่ืนๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วย      
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายทองค า จิตสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพยัตติกา  ห้วยจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววาสนา  ภักดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวสายฝน  ขนันไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายวันชัย  ปราบวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธานกรรมการ 

๖. พันจ่าตรีพิสิฐ  รักพรม     
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  
 
 

/๘.  นายปิยะ... 



๒๓๙ 

๘.  นายปิยะ   ทาระ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๙. นางพรรณพนา  จ านง คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๐. นางณัฐรียวรรณ  ศรียะลา   
 

คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๑. นางรัตนาภรณ์  ศิรินัย      คร ูโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๒. นางพรรณพนา  จ านงค์ คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  สมธรรม     
 

คร ูโรงเรียนบ้านหมัด (ครุรัฐสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวจุฑามาศ  พิงพาต   
 

คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวณิภาภรณ ์ เขียวอรณุ   คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวอรรวรรณ  ศีลให้อยู่สุข   คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๗. นายสุชาติ  บุญปัญญา คร ูวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

  /๑๘. นางสาวจริยา... 



๒๔๐ 

๑๘. นางสาวจริยา  อารีย ์ คร ูโรงเรียนบ้านขามป้อม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๑๙. นางสุจินดา  รูปศร ี คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๐. นางพัสชนันท ์ พรหมประภัศศร คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๑. นางพัชรี  มั่นปรีอ่อน คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๒. นางสาววิมลลักษณ์  ธานี    
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชยั    
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวอัมพร  ปัญญาวัน   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๕. นางสมจิต  สายราช คร ูโรงเรียนบ้านหนองหวาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒6. นางศักดิ์ศรี  เชาว์เจริญ คร ูโรงเรียนบ้านอีต้อม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒7. นายทิวทอง ทองเสี่ยน  คร ูโรงเรียนบ้านรุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

 /๒8. นางทองม้วน… 



๒๔๑ 

๒๗. นางทองม้วน แสงลับ ครู  
 

ครโูรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๘.นางสาวปานทิพย์ บุญชาลี  
 

ครโูรงเรียนบ้านลุมภู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒๙. นางศุภลักษณ์ เสมอภาค 
 

ครโูรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๐. นางบุญนอง อนุสินธ์  ครโูรงเรียนบ้านเจี่ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓๑. นางกาญจนา  ชมสูงเนิน                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
เลขานุการ      

๓๒. นางญาณิกา  ลาประวัติ      ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๓. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทองลือ ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. นางสาวกาญจน์ประภา  ประณีต   ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือจัดสถานที่ส าหรับก ารให้บริการ                        

ด้านสาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

                          /ศูนย์สาระการเรียนรู้… 



๒๔๒ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายปราจิต  แก้วลา นายอ าเภอไพรบึง 
๒. ว่าที่ร้อยตรีส ารวย  นกงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        

ศรีสะเกษเขต ๓ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสมควร  โมทะจิตร 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 
 
 

๒. นายสุจินต์ หล้าค า 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายอภินันท์   ทองมนต์ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 

๔. นายอนันต์  ทิพย์รักษ์       
       

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 

๕. นายสมยศ  โชคเหมาะ    
        

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๖. นายสุนทร   ค าเสียง 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๗. นายอดิศักดิ์   ธรรมพร 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓    

กรรมการ 
 

๘. นายศิโรตม์   เพ็งธรรม 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหวาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

 
 

/๙.นายโชคชัย ... 



๒๔๓ 
 

๙. นายโชคชัย   จุมพิต 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๐. นางประไพพร   พรหมศรี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 

๑๑. นางณัฐกานต์   ทางาม 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๒. นางสุพชิชา  ไพศาลสุวรรณ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๓. นางประยงค์   ร่วมจิตร 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๔. นายมานะ   ไชยโชต ิ
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 

๑๕. นายเสถียร มนทอง 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติ้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๖. นายจารึก  เข็มทอง 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูสี่แจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๗. นายทักษิณ  อายุวงษ์ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพราน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๑๘. นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์ส าโรง 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประอุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 

๑๙. นายธนากร  ศรีดารา 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

/๒๐.นายธีรชาติ ... 



๒๔๔ 
 

๒๐. นายธีรชาติ พานิช 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 

๒๑. นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์   
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๒๒. นายไพศาล  ค าศรี       
    

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการ 
 

๒๓. นายประดิภาส   นิสา 
 

ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔. นายพนม   โภคทรัพย์ 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นางนริศรารัตน์ ชัยภูรโิภคหริัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖. นางศิริรัตน์   ชินบุตร 
 

คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๗. นางอัญชลี   นามวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๘. นายพรมมา ทองคณทา 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙. นางสาวชนกพร   โสรเนตร 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

  
 

 
/มีหน้าที…่ 



๒๔๕ 
 

มีหน้าที่  
1. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับ

ความส าคัญ ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขัน      
แต่ละกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
3. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
4. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

5. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
6. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
7. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ  
8. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. นายสมควร  โมทะจิตร 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 
 
 

๒. นายสุจินต์  หล้าค า 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายอนันต์  ทิพย์รักษ์  
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายอภินันท์  ทองมนต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางประยงค์  ร่วมจิตร 
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/6. นางนิตยา … 



๒๔๖ 
 

6. นางนิตยา จ าปาจีน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวตาคง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

7. นายสังวาล ค าเหลือ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

8. นางสาวระเบียบ บุญชู 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคูขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

9. นางสาวศิริรัตน์ ยงทวี 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑0. นางสาวณัฐนันท ์ธนาศิริกุลศักดิ์ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเจา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑1. นางพรชุรี พรรณศิริโรจน์ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดองดึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑2. นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามหนองครอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑3. นายประหยัด  ใจหวัง 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑4. นายเรืองยศ สุภาว์ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑5. นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑6. นางละเอียด ภาษี 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๑7. นางสาวกิตตินันท์ ... 



๒๔๗ 
 

๑7. นางสาวกิตตินันท์  แวงค า 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑8. นางสาวอ าภา  สุดสังข์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

19. นางณัฐธยาน์  ศรีสมนึก 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์ครุุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒0. นายสายชน  แพงมา  
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒1. นางสาวศุภสุตา  หลักเพชร 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒2. นางสาวบุษรินทร์  ทองคณทา 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒3. นางสาวนิภาพร  โพธิ์ทอน 
 

คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง  
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒4. นางสาวอาลิตตา  เหมเกียรตกิุล 
 

คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒5. นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
 

/๒6. นางอรชร ... 



๒๔๘ 
 

๒6. นางอรชร โคตพันธ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒7. นางเสาวภา พรหมทา  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒8. นายวัฒนะ  สะดวก คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

29. นางสาวจิราพร  พันแก่น คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓0. นางสาวศิริพร ค าเพราะ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓1. นางสาวปรียา  คูณวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓2. นางสาวจันทรา  สิทธิพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓3. นางสาวขวัญ  อ านวย                       คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓4. นายทองลา  บังเอิญ  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓5. นางภัทรพร  พุฒิประภาส คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓6. นางสาระภี  จุมนอก  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓7. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/38. นางกัลยาฉัตร ... 



๒๔๙ 
 

38. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

39. นางสาวอุบลวรรณ สิงหค์ า คร ูโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

40. นางอรทัย สมยิ่ง คร ูโรงเรียนบ้านท านบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

41. นายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

42. นายพนม  โภคทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

43. นางศิริรัตน์   ชินบุตร  คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

44. นางอัญชลี  นามวงศ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

45. นายพรมมา ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

46. นางสาวชนกพร  โสรเนตร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

47.นายสุเชษฐ์  ไพรบึง คร ูโรงเรียนบ้านละลม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

/48. นางสาวบุษรินทร์ ... 



๒๕๐ 
 

49. นางสาวบุษรินทร์  ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

50. นางสาวสนทนา ทองมนต์ คร ูโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับ

ความส าคัญ ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขัน          
แต่ละกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสานงานกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดงาน 

2. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
3. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 

๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
5. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
6. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
7. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ  
8. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
10. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  สาธารณูปโภค  และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๓.๑ สนามที่  ๑  โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรรุาษฎร์พัฒนา) 

๑. นายสมควร  โมทะจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 
 

/๒. นางละเอียด... 
 



๒๕๑ 
 

๒. นางละเอียด  ภาษี คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนู  อ๊อดพันธ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายวิรัช  สร้อยทอง คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายสายชน แพงมา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสมภาร  นัยเนตร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางนิภาภรณ์  โพธิ์ทอน  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวบุษรินทร์ ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวศุภสุตา  หลักเพชร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 
 

                /๑๐. นางสาวอ าภา... 



๒๕๒ 
 

๑๐. นางสาวอ าภา สุดสังข์  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวนิศากร เฮงสิ  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอัมภาพร บุญประดิษฐ์ คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นางนงเยาว์  สุขโนนจารย์ คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางณัฐธยาน์  ศรีสมนึก คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นายธนกร  จันตะ พนักงานพัสดุโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวกิตตินันท์  แวงค า คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นายพรมมา ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

/๑๘. นางสาวชนกพร... 



๒๕๓ 
 

๑๘. นางสาวชนกพร  โสรเนตร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒  สนามที่  ๒  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นายสุจินต์ หล้าค า ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายเรืองยศ สุภาว์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ  
  

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายสาริศฐ์  ค าทาสี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางเสาวภา  พรหมทา คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางอรชร  โคตรพันธ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นายฐิติวิวัฒน ์ เดชกุญชร คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายรณชัย  ชัยสิทธิ ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นายวัฒนะ  สะดวก คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๒. นายสมภพ  โคตรพันธ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นายสมโภช พิมพ์สอน  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

/๓.๓ สนามท่ี ๓ ... 



๒๕๔ 
 

๓.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นายอนันต์  ทิพย์รักษ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายไพศาล  ค าศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวศิริพร  ค าเพราะ   คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายฉัตรชัย  คัทเนตร คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางดารื่น   สิริวงศ์พวงภู ่ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางบัวลา   ไสยสมบัติ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางกุหลาบ  ทิพย์รักษ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวจิราพร  พันแก่น คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางพรทิพย์  อินตา คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางจิตาภรณ์  ค าหล่า คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๑๑. นางภวิษาย์พร...   



๒๕๕ 
 

๑๑. นางภวิษาย์พร  วงศ์ค าจันทร์         คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางพรรณทิวา เตารัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นายวีรศักดิ์  แก้วสมศรี            คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ         คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวพรนภัส   ธรรมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวจินดารัตน์  ดาวแดง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวปรียา  คูณวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวเกตุกาญจน์ ชนะดวงใจ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวขวัญ  อ านวย คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๑. นางรตพร  ไชยโชต ิ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๒๒. นางสาวพวงผกา ... 



๒๕๖ 
 

๒๒. นางสาวพวงผกา พันมะลี ธุรการโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๓. นายยงยุทธ ธรรมคุณเดชากุล ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๔. นายขันธ์  จิตรัก ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๕. นายอุดม สุพรรณ์ นักการ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวประณัยยา  มะปราง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวสุดารัตน์  เทาศิริ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๘. นายภาณุพงษ์  บุญร่วม              คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๙. นายสมาน  ไชยมูล คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓๐. นายจิตรกร  นนท์เทศา         คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓๑. สิบเอกวรพล  กุลไธสง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๒. นายเขมราช  นวลแสง             คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๓.๔ สนามท่ี ๔ ... 



๒๕๗ 
 

๓.๔ สนามที ่๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายอภินันท์ ทองมนต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประหยัด   ใจหวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางภัทรพร   พุฒิประภาส คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาระภี   จุมนอก  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางพรปวีณ์   ศิรวงศ์สกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางกัลยาฉัตร   เธียรทองอินทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวโฉมสุดา   ประถมบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวนฤมล   สีหาบุญจนัทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวธนภร   จินาวลัย ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวธนาพร   หาญพิทักษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๑๑. นางสาวธนาภรณ์ ... 



๒๕๘ 
 

๑๑. นางสาวธนาภรณ์   นนท์ศิลา คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นายจักรกฤษ   อนทวี  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นายชนะสิทธิ์   สมเพ็ชร คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายระนอง   เชื้อทอง  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๕. นายทองลา  บังเอิญ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๖. นางสาวทัศนีย์   ร่วมศรี คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางนุสรินทร์   สภุาพ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ออกแบบวางแผน การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องขยายเสียง/คอมพิวเตอร์/

ป้ายจัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๒. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๓. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
๕. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
๖. ด าเนินการพิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  

จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ จัดหาของที่ระลึก ประสานงาน 
๗. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจรประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่างๆ       

ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแลความปลอดภัย/ด าเนินการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

/๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม… 



๒๕๙ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๔.๑ สนามที่  ๑  โรงเรียนวัดบ้านประอาง 

๑. นางประยงค์  ร่วมจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเจา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสมภาร  นัยเนตร  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางนิภาภรณ์  โพธิ์ทอน คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวบุษรินทร์ ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอ าภา สุดสังข์  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวนิศากร เฮงสิ  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวอัมภาพร บุญประดิษฐ์   คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๙. นางนงเยาว์ ... 



๒๖๐ 
 

๙. นางนงเยาว์  สุขโนนจารย์ คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางเปลี่ยน  ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางณัฐธยาน์  ศรีสมนึก คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๒. นางสาวศุภสุตา  หลักเพชร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นางเสาวภา พรมทา   คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นางสถาพร ท าทอง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายมัณฑนา จันทเสน คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจารุวรรณ นาห่อม  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวธันยพร สังข์แก้ว  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวนภัสกร ธัญนพศตนันต์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข   ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านขามหนองครอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางดารื่น … 



๒๖๑ 
 

๒. นางดารื่น   สิริวงศ์พวงภู่ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวศิริพร  ค าเพราะ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางกุหลาบ  ทิพย์รักษ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางบัวลา  ไสยสมบัติ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวจิราพร  พันแก่น คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวปรียา  คูณวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางจิตาภรณ์  ค าหล่า คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางพรทิพย์  อินตา คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวจันทา  สิทธิพันธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวจินดารัตน์  ดาวแดง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางภวิษาย์พร วงศ์ค าจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๑๓. นางสาวพรนภัส ... 



๒๖๒ 
 

๑๓. นางสาวพรนภัส  ธรรมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวเกตุกาญจน์ ชนะดวงใจ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวขวัญ  อ านวย คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวประณัยยา มะปราง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นางรตพร ไชยโชติ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวอรวรรณ นรชาญ  คร ูโรงเรียนบ้านช าแระ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๙. นางนพมาศ นวลศิริ คร ูโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวพวงผกา พันมะลี คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๑. นางพรรณทิวา เตารัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๒. นางสาวมนชนก สิทธิโสม คร ูโรงเรียนบ้านช าแระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาวสุดารัตน์ เทาศิริ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๔.๔ สนามท่ี ๔ … 



๒๖๓ 
 

๔.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายอภินันท์  ทองมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชฎา  ปิยะสอน คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทองลา  บังเอิญ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวธนภร  จินาวัลย ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวทัศนีย์  ร่วมศรี  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวธนาภรณ์  นนท์ศลิา    คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สุระ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวนริศรา  สุดชาหา    คร ูโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๑๑. นางสาวบุณฑริกา ... 



๒๖๔ 
 

๑๑. นางสาวบุณฑริกา สารโท พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพราน                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวจิตตราภรณ์  อินวัน        คร ูโรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวโสริยา  ยอดจักร คร ูโรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวแก่นแก้ว   บัวทอง คร ูโรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวภคมน  เกษอินทร์   คร ูโรงเรียนบ้านติ้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา   คร ูโรงเรียนบ้านติ้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวสุพรรณดา  กระดานพล  ครูธุรการโรงเรียนบ้านติ้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวปฎิมาวรรณ  บญุร่วม      ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านติ้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๐. นางสาวทัศวรรณ  บุญร่วม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลไพรบึง            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑.  ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒.  ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 
 

/๕. คณะกรรมการ... 



๒๖๕ 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน 
๕.๑ สนามที่  ๑  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 

๑. นายสมควร  โมทะจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพรมมา  ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวชนกพร โสรเนตร         คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอ าภา  สุดสังข์           คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวณัฐสุดา สุขสม คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายสิทธิชัย จันครา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวอ าภาพร บุญประดิษฐ์   ธุรการโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวอุบลวรรณ สิงห์ค า ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๙. นางสาวสุกัญญา ... 



๒๖๖ 
 

๙. นางสาวสุกัญญา กตะศิลา คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางอรทัย สมยิ่ง คร ูโรงเรียนบ้านท านบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวพัชรี สุพิน คร ูโรงเรียนห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวแคทลียา โมทะจิตร      คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๓. นางพัชรินทร์  สารีบุตร           คร ูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายธนู อ๊อดพันธ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๕. นางศิริรัตน์  ชินบุตร  คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวกิตตินันท์  แวงค า  คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นายสุจินต์ หล้าค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายเรืองยศ สุภาว์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายถนอม ทิพมาตร์       คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
 

 
 

/๔. นางสาวพัชรินทร์ ... 



๒๖๗ 
 

๔. นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวจันจิรา จงรักษ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖. นางพรรณนา ใสกระจ่าง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นายอนันต์  ทิพย์รักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางศิริรัตน์ ชินบุตร คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวชลลดา อันภักดี          คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๔. นายสถานพงษ์ ไชยโชติ           คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวจิราพร พันธ์แก่น         คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางอรทัย สมยิ่ง  คร ูโรงเรียนบ้านท านบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุกัญญา กตะศิลา ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายประดิภาส  นิสา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 

 
 
 

/๙.นางสาวจันทา ... 



๒๖๘ 
 

๙.นางสาวจันทา  สิทธิพันธ์  คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓ สนามที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายอภินันท์  ทองมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล         คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์    คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอุบลวรรณ  สิงห์ค า      คร ูโรงเรียนลุมพุกคลองแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวธนภร  จินาวัลย ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวทัศนีย์  ร่วมศรี     คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายระนอง  เชื้อทอง      คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวธีราภรณ์  ศรีมะณี      ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวธนกร  รามภักดี   คร ูโรงเรียนบ้านติ้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 
 

 
 

/๑๐. นางสาวธนัทสุดา... 



๒๖๙ 
 

๑๐. นางสาวธนัทสุดา  วงศ์จอม   คร ูโรงเรียนบ้านติ้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายประดิภาส  นิสา ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๒. นางศิริรัตน์  ชินบุตร  คร ูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑.  รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒.  ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
๓.  ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔ .  รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒      
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ๕.  จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ          
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
๖.๑ การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.๑-๓ 

๑. นางประทุม โพธิ์อุดม คร ูโรงเรียนบ้านหนองพัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศรีประไพ ผัดศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองอิไทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายยุทธพิชัย พรมลา คร ูโรงเรียนบ้านหนองอิไทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวนงลักษณ์ พงษ์วัน คร ูโรงเรียนบ้านหนองพัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 

/๖.๒ สนามท่ี ๒  … 
 



๒๗๐ 
 

๑. นางนริศรารัตน์   ชัยภูรโิภคหิรัญ
  

คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอรชร   โคตรพันธ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุพรรณี  สมเสนา คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาววริยา  พันวิสู  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางญาณิศา   คูณวงษ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖.๒.๒  คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพ  ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นางนริศรารัตน์   ชัยภูรโิภคหิรัญ
  

คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมภพ   โคตรพันธ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายเอกอรุณ  ประอาง    คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสุปราณี    พอกพูน คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางอ าพร    สะดวก  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖.๒.๓  คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ป.๔-๖ 
๑. นางนริศรารัตน์   ชัยภูรโิภคหิรัญ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายสมัย   บัวหยาด  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

 /๓. นายสุทิศา... 

๖.๒ สนามที่ ๒  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๖.๒.๑  คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพ  ระดับชั้น ป.๔-๖ 



๒๗๑ 
 

๓. นายสุทิศา  ไชยโชต ิ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสุจิภา  วงศ์วรรณา  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.๒.๔  คณะกรรมการช่วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายเรืองยศ  สุภาว์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิเชียร    ไชยโชติ  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายปรีดา    คูณวงษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนัชนาภรณ์   ชูใจ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.๓ สนามที่ ๓  โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นธิิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจิรันตร์  นันทะเสน          คร ูโรงเรียนหนองอารีพิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

รองประธานกรรมการ 

๓. นายฑีฆาวุฒิ  พลที คร ูโรงเรียนหนองอารีพิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว คร ูโรงเรียนหนองอารีพิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสมพิศ  พานิช คร ูโรงเรียนบ้านกันตรวจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๖. นางสาวสุรี … 



๒๗๒ 
 

๖. นางสาวสุรี  สอนบุญทอง คร ูโรงเรียนบ้านกันตรวจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางปัญชลิกา  ขุมทอง คร ูโรงเรียนบ้านกันตรวจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายเบิกฟ้า  แพ่งพนม คร ูโรงเรียนบ้านแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวสุพิชญา  เทพกิจ คร ูโรงเรียนบ้านหนองระเยียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวรุ่งรัตน์ เลิศศรี  คร ูโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวติยาพร ดอนเหลือม คร ูโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวสีไพร ศุภักษร  คร ูโรงเรียนบ้านดองดึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นายอภิชาติ หอมหุน   คร ูโรงเรียนบ้านดินแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖.๔ สนามที่ ๔  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง  (ชุดที่ ๑) 
๑. นายระนอง    เชื้อทอง  คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนุสรินทร์  สุภาพ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

กรรมการ 

 
 
 

 
 

/๓. นายณัฐวุฒิ ... 



๒๗๓ 
 

๓. นายณัฐวุฒิ    อุดทะรัง  คร ูโรงเรียนบ้านพราน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสาลินี  ศิลาวรรณ   คร ูโรงเรียนบ้านตราด   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

(ชุดที่ ๒) 
๑. นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร์  
  

 คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชนะสิทธิ์  สมเพ็ชร    คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

กรรมการ 

๓. นางปาริชาติ  ปุริสาย                คร ูโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวณัฐฐาวดี  บูตกร            คร ูโรงเรียนบ้านผือ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑.  เตรียมเอกสารรายการแข่งขันและตรวจสอบความถูกต้องของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่     
ล าดับที่ ๑ - ๖๑ 
๒ .  รับรายงานตัวและลงทะเบียนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗ .๐๐  – ๐๘ .๓๐ น.           
ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
๓.  ก ากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน 
๔.  ตรวจสอบสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี  ให้เพียงพอและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องพร้อมอ านวยความสะดวกให้
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
๗.๑ สนามที ่๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   

การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ (รอบแรก) 
๑. นายกฤตชัย   แป้นโสม คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมการ 

๒. นางธนิกานต์  ไขแสง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

/๓. นางสาวอาริยา ... 



๒๗๔ 
 

๓. นางสาวอาริยา  ส านักนิตย์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสุธิตา  เบ้าทอง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางกฤตยา  เลิศศรี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวศศิธร  สายแก้ว คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายศุภชัย   บุญทาทอง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายประสบพร   ชูชื่น คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางสาวสุวรรณดี   ลาค า คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายโชคชัย   สามส ี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นายบรรจบ  ล าดวน คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวเพ็ญพิชญา   ศรีนาค คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓. นายธีรพล    โททัสสะ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวลัลลนา  บัวศร ี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ (รอบสอง) 
๑. นางสาวชลธิดา  สุไชยชิต คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมการ 

๒. นางอุทัย  จินดาชาติ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นายสาริศฐ์  ค าทาสี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางธัญญาพร  ทองมนต์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
 

  

/๗.๒ สนามท่ี ๒... 



๒๗๕ 
 

๗.๒ สนามท่ี ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (รอบแรก) 
๑. นางสาวรจเรศ   สิทธิไชยากุล คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมการ 

๒. นางสาวเจตสุภา  สุขกาย คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นายธานินทร์   บัวเข็ม คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวธัญลักษณ์ การสมทบ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางชิดชนก    ค าทาสี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายชนินทร์    น้อยพินิจ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายโสภณ  พันธ์แก่น คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางสาวทัศนีพร  แสนสุข คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจ้ง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นางจุฑารัตน์  ทองตีฆา คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นายคณิสร  เจียงแก้ว คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓. นางณิชาภัทร  พิมสอน คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นายดุริยศิลป์   วรรณา คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕. นางปนัดดา   หล้าค า คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวจินตนา  คงเสนะ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๗. นายสมโภช    พิมสอน คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 /๑๘. นายเรวัต ... 



๒๗๖ 
 

๑๘. นายเรวัต   เอียดแก้ว คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

มีหน้าที่ 
1. ดูแลอ านวยความสะดวก ก ากับการสอบนักเรียนในแต่ละห้องที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป    
ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒. สอดส่อง ก ากับและดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ(ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๔. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๘.๑ สนามที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 

๑. นายวิรัช  สร้อยทอง คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสายชน แพงมา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓. นายพรมมา  ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นายเรืองยศ สุภาว์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายสาริศฐ์  ค าทาสี คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมัย บัวหยาด คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวพัชรินทร์  ใจเที่ยง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 /๕. นายปรีดา... 



๒๗๗ 
 

๕. นายปรีดา คูณวงษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นายคมธัช  อินวันนา           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอุดม  ค าหล่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนชัย กัณทพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุรเชษรฐ์  อินวัน รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายฉัตรชัย  คัทเนตร คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายจิตรกร  นนท์เทศา คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายวีรศักดิ์  แก้วสมศรี           คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายเขมราช  นวลแสง  คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

  กรรมการ 

๑๐. นายภาณุพงศ์  บุญร่วม คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๑๑. นายยงยุทธ ... 



๒๗๘ 
 

๑๑. นายยงยุทธ   ธรรมคุณเดชากุล ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นายขันธ์   จิตรัก ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นายอุดม  สุพรรณ์  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธกิุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ 
เลขานุการ      

๑๕. สิบเอกวรพล  กุลไธสง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      

๑๖. นายสมาน  ไชยมูล คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      

๘.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายอภินันท์ ทองมนต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

 ประธานกรรมการ 

๒. นายประหยัด  ใจหวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทองลา   บังเอิญ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายสัญญา  สรรเสริญ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๕. นายจักรกฤษ ... 



๒๗๙ 
 

๕. นายจักรกฤษ   อินทวี คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายชนะสิทธิ์   สมเพ็ชร คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายบรรจง  สระทอง คร ูโรงเรียนบ้านโพงกอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายอภินันท์  ศรีตะวัน   คร ูโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายอ าลัน  บุญร่วม นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นายดุน  บุญร่วม นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายประเสริฐ  เกษศิลา นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นายระนอง  เชื้อทอง คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัย จัดท าแผนผังแสดงบริเวณที่ใช้แข่งขัน ดูแลความสะอาดอาคารและบริเวณ

โรงเรียน รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ยานพาหนะในบริเวณโรงเรียน 
๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๙.๑ สนามที่  ๑  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
๑. นางณัฐกานต์  ทางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาลัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางสาวกิตตินันท.์.. 
 



๒๘๐ 
 

๒. นางสาวกิตตินันท์ แวงค า คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนิศากร  เฮงสิ คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวนิภาพร  โพธิ์ทอน คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสมภาร นัยเนตร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวอ าภา  สุดสังข์ คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นางธัญญาพร  ทองมนต์ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางสาวศศิธร สายแก้ว คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นายธนชัย กัณทพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 /๒. นางบัวลา ... 



๒๘๑ 
 

๒. นางบัวลา ไสยสมบัติ               คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางดารื่น   สิริวงศ์พวงภู่ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางจิตาภรณ์ ค าหล่า คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวขวัญเรือน  นันทร คร ูโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางพรรณทิวา เตารัตน์  คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวพรนภัส   ธรรมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวจินดารัตน์  ดาวแดง         คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวนราธิป สมพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวเกตุกาญจน์  ชนะดวงใจ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      

๑๑. นางสาวขวัญ อ านวย                     คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      

 
 
 

 
/๙.๔ สนามท่ี ๔  ... 



๒๘๒ 
 

๙.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายประหยัด  ใจหวัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนันทา  อุ่นใจ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวนฤมล  สีหาบุญจนัทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวธนภร  จินาวัลย ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางรัชฎา  ปิยะสอน คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวชิสา  ศิลาวรรณ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ
จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ     
ด้านสาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
 ๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑๐.๑ สนามที่  ๑  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 

๑. นางละเอียด ภาษี คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 
 

/๒. นายวิรัช ... 



๒๘๓ 
 

๒. นายวิรัช  สร้อยทอง คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวกิตตินันท์  แวงค า คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายสายชน  แพงมา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕.นายพรมมา  ทองคณทา คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นายวัฒนะ  สะดวก คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจันจิรา จงรักษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายฐิติวิวัฒน ์เดชกุญชร  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นางพรชุลีย์  พรรณโรจน์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดองดึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนิพนธ์ สารชาต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองระเยียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

 
/๓. นายสุริยา ... 



๒๘๔ 
 

๓. นายสุริยา  เกษอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวเกตุกาญจน์  ชนะดวงใจ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวชลัดดา  สายแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านไทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายธีรวุฒ ิ หลอดทอง  คร ูโรงเรียนบ้านปุดเนียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายเกียรติศักดิ์  ประมวล คร ูโรงเรียนบ้านช าแระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายนพพร  สีสันต์ คร ูโรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายสมนึก  พันธ์แก่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าแระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายจรูญ วรรณทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ ครูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐.๔  สนามที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายอภินันท์  ทองมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 
 

/๒. นายประหยัด ... 



๒๘๕ 
 

๒. นายประหยัด  ใจหวัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายทองลา  บังเอิญ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางณัฐชานันท์  สุวรรณศรี คร ูโรงเรียนบ้านมะขามภูมิ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวพันธ์ลิตา  สีเทียวไทย      คร ูโรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางถนอมพร  ขันนอก   คร ูโรงเรียนบ้านติ้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางจารุวรรณ  ทองมนต์   คร ูโรงเรียนบ้านผือ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สุระ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวธนาพร หาญพิทักษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายจักรกฤษ อินทวี คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

มีหน้าที ่๑.  จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒ .  ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์            
เสียงตามสาย ณ สนามแข่งขันและประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

 
/๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน... 



๒๘๖ 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑๑.๑  สนามที่  ๑  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 

๑. นายสมควร  โมทะจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกิตตินันท์  แวงค า คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวศุภสุตา  หลักเพชร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวชนกพร  โสรเนตร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายพรมมา  ทองคณทา   คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสมภาร นัยเนตร คร ูโรงเรียนวัดบ้านประอาง 
(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.๒  สนามที่ ๒ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๑. นายเรืองยศ สุภาว์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงวิทยาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒. นางเสาวภา พรหมทา คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางมัณฑนา จันทเสน คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

/๔. นางสาวอุทัยวรรณ ... 



๒๘๗ 
 

๔. นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ   คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายธานินทร์ บัวเข็ม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.๓  สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
๑. นายทวีศักดิ์  รักโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไม้แก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธีรชาติ พานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางภวิษาย์พร วงศ์ค าจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางพรรณทิวา เตารัตน์  คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวขวัญ อ านวย คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายวิโรจน ์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาจวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวปรียา  คูณวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      

๘. สิบเอกวรพล กุลไธสง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงพลัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      

 
 

/๑๑.๔  สนามท่ี ๔ ... 



๒๘๘ 
 

๑๑.๔  สนามที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
๑. นายอภินันท์  ทองมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประหยัด  ใจหวัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสารภี  จุมนอก คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางรัชฎา ปิยะสอน คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล คร ูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการ

แข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน  
2. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เก่ียวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ  

ค่าเดินทางไปราชการหรืออ่ืน ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้ ...  



๒๘๙ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา-ทัศนศิลป์ 
ที่ปรึกษา 

๑. นายสะอาด  วงศ์รักษ์ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีส ารวย  นกงาม 

นายอ าเภอขุขันธ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายโกมล  วิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมนึก  ชมภูพื้น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวสันต์ นามวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าระกลาง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายประทวน  เคราะห์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใจดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายจ ารูญ  มลิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางสาวพัฒนา  สังข์โกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางอัจฉรา  จันทรักษ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคม๔ (กรมประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายประดิษฐ์  เนียมศรี 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางอารีรัตน์  พันธ์แก่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๑๐. นายชินพงศ์ … 



๒๙๐ 
 

๑๐. นายชินพงศ์  พิมพ์จันทร์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายสุรงค์  โพชนิกร 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นายจิรศักดิ์  จันทรักษ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นายนเรศ  ค าเสียง 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายบรรลือ  สุนทร 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะลอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นายบุรี  หาญพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นายวีระชาติ  ไชยชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นายอนุสรณ์  จัตตุเรศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นายสมหวัง  กลางมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาก๊อก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๙. นายส าเร็จ  ชาญพินิจ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกุล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๐. นายศราวุธ  วามะกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นพะเยียวตาส(ุอ.ส.พ.ป.๓๗) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๒๑. นายเอกราช ... 



๒๙๑ 
 

๒๑. นายเอกราช  บุราชรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๒. นางวรวรรณ  มิถุนดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวร าไพพรรณ  เครือชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิต ารวจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๕. นางรัชฎาภรณ์  พิศวงปราการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๒๖.นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๗. นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะขาม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๒๘. นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๙. นายนิเวศน์  ค าผง รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓๐. นางงามตา พนากิจสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแทรง   
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 
 

/๓๑. นายวรพจน์ ... 



๒๙๒ 
 

๓๑. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์ คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓๒. นายพุทธ  มงคล ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓๓. นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. นางอุไรวรรณ ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๕. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๖. นางจินตนา  งามวงษ์ 
 
 

ครู โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๗. นางธันวา  บีกขุนทด 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๘. นางจุฑามาศ เปนาละวัด 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จดัหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙   
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคูม่ือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 

/๗. ก าหนดและประสานงาน… 



๒๙๓ 
 

๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ   
  ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น
 การประกวดแข่งขัน 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ สนามที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นายโกมล  วิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนิเวศน์  ค าผง รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุลาวัลย์  จันทว ี คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางปัจฉิมาภรณ์  บุญศิลป์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางอัจจิมา  นนทะพันธ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางนัจภัค  ศรีมงคล คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายกัมปนาท  ขมุทอง คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายวริทธิ์นันท์  เครื่องพาที คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๙. นางพรพิมล … 



๒๙๔ 
 

๙. นางพรพิมล  สาดา 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นายโสภณ  บุญช่วย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางชารินี  พลภักดี 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นางพิมพร  คันศร 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางกาญจนา  ศุขแจ้ง 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นายไพฑูรย์  บุดดาวงษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวมาริสา  ศรีดาชาติ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาววันทนา  ผ่านพินจิ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวอัมพร  สอนสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวปิยศรี  ดับโศรก คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๒๐. นายกิตติพงษ์ ... 



๒๙๕ 
 

๒๐. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๑. นางสายสมร  ค าศรี 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๒. นายศิริพงษ์  ศรีดาชาติ 
 
 

ธุรการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นายจ ารูญ  มลิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวสันต์  นามวงศ ์
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพัฒนา  สังข์โกมล 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายนเรศ  ค าเสียง 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายจิรศักดิ์  จันทรักษ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางอัจฉรา  จันทรักษ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๗. นายเอกราช ... 



๒๙๖ 
 

๗. นายเอกราช  บุราชรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางวรวรรณ  มิถุนดี 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายเกียรติพงษ์  พิศวงปราการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายวีระชาติ ไชยชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเม็ง (อ.ส.พ.ป.๙)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางนัทวรรณ  ทองดา 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางทวีพร  บุตรพรม 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นางจินตนา  งามวงษ์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๘. นางสาวพรพิมล  พลค า 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๑๙. นางรุ่งอรุณ … 



๒๙๗ 
 

๑๙. นางรุ่งอรุณ  สุเรรัมย์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นายประทวน  เคราะห์ดี 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใจดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมหวัง  กลางมณี 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาก๊อก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ 
 
 

ครู โรงเรียนบ้านแทรง  รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุรงค์  โพชนิกร 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายบรรลือ  สุนทร 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะลอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายส าเร็จ  ชาญพินิจ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกุล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายศราวุธ  วามะกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อ.ส.พ.ป.๓๗) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวร าไพพรรณ  เครือชัย 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิต ารวจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางอุไรวรรณ  ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นางธันวา  บีกขุนทด 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๒.๔ โรงเรียนวัดเขียน.. 



๒๙๘ 
 

๒.๔ โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นายสมนึก  ชมภูพื้น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุรี  หาญพิทักษ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางอารีรัตน์  พันธ์แก่น 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายอนุสรณ์  จัตตุเรศ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางธัญญธร  ระวังชนม ์
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสมร  มาสขาว 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสมร  ไพบูลย์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางจิดาภา  พสิษฐ์ชนาภา 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวกิตติยา  ใจดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๑๒. นางสาวสุนิษา … 



๒๙๙ 
 

๑๒. นางสาวสุนิษา  พันธเสน 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นางประจิต  บุญสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายศิริเกียรติ  นรมาศ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวอภิญญา  สาเทียน 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นายพุทธ  มงคล ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๗. นางจุฑามาศ เปนาละวัด 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑.วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ 
ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
๒.ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓.วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔.จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ      
๕.ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผนผังสถานที่แข่งขัน 
๗.ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘.ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด และด าเนินการประกวด
แข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๙.สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

/๓. คณะกรรมการสถานที่... 



๓๐๐ 
 

๓. คณะกรรมการสถานที่และสาธารณูปโภค 
๓.๑ สนามที่ ๑  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นายประดิษฐ์  เนียมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายนิเวศน์  ค าผง รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 
 

๔. นายปราโมทย์  ศุขแจ้ง คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๕. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายวริทธิ์นันท์  เครื่องพาที 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 

๗. นายสุทัศน์  พลภักดี 
 
 

พนักงานพัสดุ ส ๔ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายมนัสชัย  กัลยา 
 
 

นักการภารโรง โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายโสภณ  บุญช่วย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายไพฑูรย์  บุดดาวงษ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายศิริพงษ์  ศรีดาชาติ ธุรการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๓.๒ สนามโรงเรียนบ้านสะอาง... 



๓๐๑ 
 

๓.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นายจ ารูญ  มลิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัฒนา  สังข์โกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายเอกราช บุราชรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓    

กรรมการ 
 

๔. นางมงคล  พันธเสน 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางทวีพร  บุตรพรม คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๖. นางศุภวรรณ  ดอกพอง คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางเกสรา  สารพงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๘. นางสาวขนิษฐา  วรอรรถ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายเกษมชัย ค าแพง คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงตาเจ็น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นายสุวิทย์ สุดายงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายทอง  ดอกพอง 
 
 

นักการภารโรงโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
/๑๒. นายธนวัฒน ์... 



๓๐๒ 
 

๑๒. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา 
 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นายประเสริฐ  จันด า 
 
 

นักการภารโรงโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นายสมหวัง  กลางมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาก๊อก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 
 

๒. นายศักดา  ดาระหงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 
 

๓. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๔. นางประภาพร  วรรณวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางมารินทร์  พันธุระ 
 
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางเกษมศรี  โสภากุล 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวกุสุมา  ดีพร้อม 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายชม จุดาบุตร 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวสุภัทรา  วงษ์พิทักษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
/๓.๔ สนามโรงเรียนวัดเขียน... 



๓๐๓ 
 

๓.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นายสมร  มาสขาว คร ูโรงเรียนวัดเขียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเด่นชัย  ตุ่มใสย ์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นายสุเพียร  สัมมะดี คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๔. นายปรีชา ประชุมวงค์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๖. นางธัญญธร  ระวังชนม ์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๗. นางสาวมาลินี  ศรีชมภ ู
 
 

ธุรการโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นายภัทรมาส  แปลงตัว นักการภารโรงโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ Internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย
 ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่ สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

 
 

/๔. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ … 



๓๐๔ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๔.๑ สนามที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นายปราโมทย์  ศุขแจ้ง  
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายโสภณ  บุญช่วย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายวริทธิ์นันท์  เครื่องพาที 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายสุทัศน์  พลภักดี พนักงานพัสดุ ส ๔ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายมนัสชัย  กัลยา 
 
 

นักการภารโรง โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายศิริพงษ์  ศรีดาชาติ 
 
 

ธุรการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายไพฑูรย์ บุดดาวงษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นายวสันต์  นามวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจ ารูญ มลิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามคัคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

 
 

/๓. นายมงคล  พันธเสน... 



๓๐๕ 
 

๓. นายมงคล  พันธเสน คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายพีรพัฒน์ สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านตาเม็ง (อ.ส.พ.ป.๙)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓    

กรรมการ 

๕. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์ ครู โรงเรียนบ้านช าแระกลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓         

กรรมการ 

๖. นายชัยสิทธิ์ กวดขันธ ์ ครู โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   

กรรมการ 

๗. นายสงคราม  ดอกรักษ์ ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายประดิทรรศณ์  แดนกาไสย ครู โรงเรียนบ้านละลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓       

กรรมการ 

๙. นายบัญชา  ใจโชต ิ
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔.๓ สนามท่ี ๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นายวัชระพงษ์  พูลสวัสดิ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจิลาวัลย์ ปาละนันท์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายศักดา  ดาระหงษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายชม  จุดาบุตร คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๕. นายคณินญ์ศักดิ์ … 



๓๐๖ 
 

๕. นายคณินญ์ศักดิ์ จันทร์ทิพย์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านนาก๊อก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔.๔ สนามท่ี ๔ โรงเรียนวัดเขยีน 
๑. นายสมนึก  ชมภูพ้ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมร  มาสขาว 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเด่นชัย  ตุ่มใสย ์
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายปรีชา  ประชุมวงค์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๕. นายภัทรมาส  แปลงตัว นักการภารโรงโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจร 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 
๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๕.๑ สนามท่ี ๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
๑. นางพรพิมล  สาดา คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอัจจิมา  นนทะพันธ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๔. นางนัจภัค ... 



๓๐๗ 
 

๔. นางนัจภัค  ศรีมงคล คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางชารินี  พลภักด ี
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางพิมพร  คันศร 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางกาญจนา  ศุขแจ้ง 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวอัมพร  สอนสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสุลาวัลย์  จันทวี 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๑. นางสาวนารินทร์ ส าแดงภัย คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๕.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 

๑. นางสาวพัฒนา  สังข์โกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชฎาภรณ์  พิศวงปราการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓         

รองประธานกรรมการ 

๓. นางจินตนา งามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

 
/๔. นางสาวนุชจรี ... 



๓๐๘ 
 

๔. นางสาวนุชจรี อารีย ์ ครู โรงเรียนบ้านช าแระกลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 
 

๕. นางบุษบา แซ่ต่าง ครู โรงเรียนบ้านละลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวชัชวาภรณ์  สวัสดิกุล ครู โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางธรรมศาสตร์ โนนน้อย ครู โรงเรียนบ้านละลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวกัญญาภัค พิชัย ครู โรงเรียนบ้านละลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐.นางสาวรัตนาภรณ์ กระสังข์ ครู โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นายบรรลือ  สุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะลอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวกุสุมา  ดีพร้อม ครูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางมารินทร์  พันธุระ 
 
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/๕.๔ สนามท่ี ๔ ... 



๓๐๙ 
 

๕.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธัญญธร  ระวังชนม ์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางจุฑามาศ  เปนาละวัด คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาววิไลวรรณ  หุยวัน คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายปรีชา  ประชุมวงค์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางจิตรา  จันด า คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวกิตติยา  ใจดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวเกสร  พลภักดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นายเด่นชัย  ตุ่มใสย ์
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวจูรี่  ปราบภัย 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่...   



๓๑๐ 
 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้ง    

หน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ และฝ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ              

ด้านสาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๖.๑ สนามที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นางกาญจนา  ศุขแจ้ง คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพิมพร  คันศร 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสายสมร  ค าศรี 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางปัจฉิมาภรณ์  บุญศิลป์ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอัมพร  สอนสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางชารินี  พลภักด ี
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
 

/๙. นางนัจภัค … 



๓๑๑ 
 

๙. นางนัจภัค  ศรีมงคล 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวสุวรรณา พัวพิทยาเลิศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางพรพิมล  สาดา 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวปิยศรี ดับโศรก คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นางวรวรรณ  มิถุนดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทวีพร  บุตรพรม 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนัทวรรณ  ทองดา 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวณภัสฌานันท์  นุตโร 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุรีฉาย  ศรีสวย 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางวรัญญา  ทองมนต์ 
 
 

คร ูโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาววิไลพร  กันทะมา 
 
 

คร ูโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๘. นางสาวสุพรรษา  ทิพมูล... 



๓๑๒ 
 

๘. นางสาวสุพรรษา  ทิพมูล ครู โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๙. นางสาววิภาศิริ  ศรีกะชา ครู โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคค ี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๑๐. นางสาวกัญญาภัณฑ์  หาญพิทักษ์ 
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวพรพิมล  พลค า 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวสุนทรา  แสงสวา่ง 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นางสาวพิมพ์พิชชา ประภาสัย 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง  (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นางสาวร าไพพรรณ เครือชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิต ารวจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางฐานิกา  ศุขแจ้ง 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนิชานันท์  มากนวล 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางนิตยา  อ่อนค า 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางมารินทร์  พันธุระ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓   

กรรมการ 

 
/๖. นางสิริเกษ ... 



๓๑๓ 
 

๖. นางสิริเกษ  ดวงใจ 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นางอารีรัตน์  พันธ์แก่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเรียม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวกิตติยา  ใจดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางจิตรา  จันด า 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาววิไลวรรณ  หุยวัน 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวเกษร  พลภักดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวสุนิษา  พันธเสน 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวอภิญญา  สาเทียน 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววรรณวณัช  ระพธีัญกรณ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๑๑. นางสุภาพร … 



๓๑๔ 
 

๑๑. นางสุภาพร วราพุฒ 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางวิไลวรรณ  จันทร์ทิพย์ 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นางสาวจันทิมา  ตองอบ 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๗.๑ สนามที่ ๑  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นายนิเวศน์ ค าผง รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเสาวนิตย์  สมบัติหอม 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายโสภณ  บุญช่วย 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายไพฑูรย์  บุดดาวงษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวมาริสา  ศรีดาชาติ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายศิริพงษ์  ศรีดาชาติ 
 
 

ธุรการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายมนัสชัย  กัลยา 
 
 

นักการภารโรงโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๘. นายปราโมทย์ … 



๓๑๕ 
 

๘. นายปราโมทย์  ศุขแจ้ง 
 
 

ครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายวริทธิ์นันท์  เครื่องพาที 
 
 

ครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.๒ สนามท่ี ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นางอัจฉรา  จันทรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนเรศ ค าเสียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวีระชาติ ไชยชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๔. นางไพจิตต์  ชิณวงศ์ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางส าราญ  จันภักด ี
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวรดาณัฐ  กันไชยชาติ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวนิรมล  เติมสุข 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวธัญญ์พิชชญา  วามะลุน 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวขนิษฐา  วรอรรถ 
 
 

ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๑๐.นางสาวอิสริยา ... 



๓๑๖ 
 

๑๐.นางสาวอิสริยา มะปรางค์ ครู โรงเรียนบ้านตาเม็ง (อ.ส.พ.ป.๙)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓   

กรรมการ 

๑๑.นางสาวศุภากร อ่อนลา ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   

กรรมการ 

๑๒. นางสาวสุณิสา  ชนะมี ครูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑3. นางอนงค์ลักษณ์ รอดส าอางค์ ครู โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓       

กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๓. นางรุ่งอรุณ  สุเรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.๓ สนามท่ี ๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นายสุรงค์  โพชนิกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธันวา  บีกขุนทด 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายชม  จุดาบุตร 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายศักดา  ดาระหงษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางประภาพร  วรรณวงศ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗.๔ สนามท่ี ๔ โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นายอนุสรณ์  จัตตุเรศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางจิดาภา … 



๓๑๗ 
 

๒. นางจิดาภา  พสิษฐ์ชนาภา คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสมร  ไพบูลย์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุเพียร  สัมมะดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายศิริเกียรติ  นรมาศ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางปราณี  บุญศักดิ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายเด่นชัย  ตุ่มใสย ์
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
           ๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์          
เสียงตามสาย ณ สนามแข่งขัน 
           ๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๘.๑ สนามที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นายโกมล  วิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพรพิมล  สาดา คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางกาญจนา  ศุขแจ้ง 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางชารินี  พลภักด ี
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๕. นางอัจจิมา … 



๓๑๘ 
 

๕. นางอัจจิมา  นนทะพันธ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางปัจฉิมาภรณ ์ บุญศิลป์ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสุลาวัลย์  จันทว ี
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสายสมร  ค าศรี 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวอัมพร  สอนสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘.๒ สนามที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเม็ง (อ.ส.พ.ป.๙)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓      

ประธานกรรมการ 

๒. นายวสันต์  นามวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายจ ารูญ  มลิพันธ์ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางศุภวรรณ  ดอกพอง 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนิรมล  เติมสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางอนงค์ลักษณ์  รอดส าอางค์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/๗.นางสาวกัญญาภัค ... 



๓๑๙ 
 

๗.นางสาวกัญญาภัค ฉิมพินิจ ครู โรงเรียนบ้านตาเม็ง (อ.ส.พ.ป.๙)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘.๓ สนามที่ ๓ โรงเรียนบ้านแทรง 
๑. นายส าเร็จ ชาญพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกุล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธนียา  พลเยี่ยม คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเกษมศรี  โสภากุล 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสิริเกษ  ดวงใจ 
 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘.๔ สนามที่ ๔ โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นางธัญญธร  ระวังชนม ์ คร ูโรงเรียนวัดเขียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสมร  ไพบูลย์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางจุฑามาศ  เปนาละวัด 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางจิตรา  จันด า 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวกิตติยา  ใจดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๗. นางสมหมาย … 



๓๒๐ 
 

๗. นางสมหมาย ไชยโพธิ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขันตลอด 
    การจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ เกี่ยงข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ           

ค่าเดินทางไปราชการหรืออ่ืน ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วย       
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน 
๙.๑ สนามที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 

๑. นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุลาวัลย์  จันทว ี
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวมาริสา  ศรีดาชาติ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวปิยศรี  ดับโศรก 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสุวรรณา  พัวพิทยาเลิศ 
 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายศิริพงษ์  ศรีดาชาติ 
 
 

ธุรการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/๙.๒ โรงเรียนบ้านสะอาง ... 



๓๒๑ 
 

๙.๒ สนามที่ ๒  โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
๑. นายจิรศักดิ์  จันทรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓    

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   

กรรมการ 

๔. นางสาวนุชนาถ  ค าหล้า คร ูโรงเรียนบ้านแขว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   

กรรมการ 

๕. นางวรรณภา  วงษ์ขันธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านแขว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓   

กรรมการ 

๖. นางสาวตะติยาภรณ์ เสมอ ครู โรงเรียนบ้านตาเม็ง (อ.ส.พ.ป.๙) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๗. นางอนงค์  บุดดาวงษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านโสน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวศรีกัญญา แหวนวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาววิภารัตน์  นันทะสิงห์ 
 

ธุรการโรงเรียนบ้านช าแระกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาววรรธนี  นนทะพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙.๓ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน 
๑. นายประทวน  เคราะห์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใจดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นายศราวุธ … 



๓๒๒ 
 

๒. นายศราวุธ  วามะกัน 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อ.ส.พ.ป.๓๗) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางประภาพร  วรรณวงศ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสุภัทรา  วงษ์พิทักษ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านแทรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวศุภลักษณ์  วันสถาน คร ูโรงเรียนบ้านนาก๊อก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓       

กรรมการ 

๖. นางทัศนีย์  ไชยดี 
 

บุคลากรวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนาก๊อก     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓         

กรรมการและเลขานุการ 

๙.๔ สนามท่ี ๑  โรงเรียนวัดเขียน 
๑. นายบุรี  หาญพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะดาใหญ่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนันทิยา  อินธิสุทธิ์ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางปารีณา  พงษ์วัน คร ูโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางศศิวีญา  บูชาธรรม 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางกนกอร  อะนุอัน 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวนารีรัตน์  ไชยนะรา 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๗. นางประจิต … 



๓๒๓ 
 

๗. นางประจิต  บุญสุข 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเรียม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสุภาพร  วราพุฒ 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายอดิศักดิ์  ค าเสียง 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวเกษร  พลภักดี 
 
 

คร ูโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวมาลินี  ศรีชมภ ู
 
 

ธุรการโรงเรียนวัดเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑.  รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒.  ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
๓.  ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔.  รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕.  จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙      
     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มสาระการเรียนรู้ … 



๓๒๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม หุ่นยนต์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑. นายสะอาด  วงศ์รักษ์              นายอ าเภอขุขันธ์ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีส ารวย  นกงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสมชัย   แสงสว่าง ข้าราชการบ านาญ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ที่ปรึกษา 

๒.นายชยาพล  นนท์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ที่ปรึกษา 

๓.นายสมบูรณ์  อินทร์ดา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ที่ปรึกษา 

๔.นายครรชิต   ไชยโพธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรปีระชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ที่ปรึกษา 

๕.นายสุริเยศ  ถุงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ที่ปรึกษา 

๖.นายโกมินทร์  ปานขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๗.นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๘.นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๙.นายนิรันดร์  ธรรมคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสระบานสามัคคี   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

รองประธานกรรมการ 

 
 
 

/๑๐. นายอุกฤต... 



๓๒๕ 
 

๑๐.นายอุกฤต  ทีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าใต้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๑๑.นายไพศาล พันธ์ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒.นางเข็มเพชร  ประดับศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสกุล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓.นายอนันตชัย  วงษ์พิทักษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔.นายสุรพล  ปลื้มชิงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕.นายชาญชัย  ทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖.นายมนตรี  นันทวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
(อสพป.๒๕) ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗.นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑      

กรรมการและเลขานุการ 

๑๘.นายธนกฤต เดชนาเกร็ด    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙.นายชูสกุล ค าขาว ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐.นายอภิชาติ  ส านวน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑.นางสาวนภัทร  จันทเสน    คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 
 

/๒๒.นางสาวนลินทิพย์... 



๓๒๖ 
 

๒๒.นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓.นางสาววิภาวรรณ  ค าผาง  คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔.นายธีรพงศ์  จันทรัตน์  คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑.วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับ     
ความส าคัญ ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขัน แต่ละ
กิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
๒.ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓.จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

     ๔.ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
     ๕.จัดทีมผู้ช่วยกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน 

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
๑. นายอุกฤต  ทีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าใต้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอุมาพร  อินธิสุทธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ  

๓. นางพรพิมล  พิศงาม คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายดาวเรือง  อ่อนสุวรรณา คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

/๒.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง... 



๓๒๗ 
 

๒)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ 
๑. นายนิรันดร์  ธรรมคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ  

๓. นางสาวจับจิต  ส าเภา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางนุชรีย์  ใบคราม คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนภัทร จันทเสน คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
๑. นายสุริเยศ  ถุงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเข็มเพชร  ประดับศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ  

๓. นางสาวธัญฑชนก  อาจภักดี  ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายประพันธ์  สันโสภา คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนภัทร จันทเสน คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ 

๑. นายครรชิต   ไชยโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางบุปผา  จันภักดี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล 
ศรีประชานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

 รองประธานรรมการ  
 

   
 /๓.นางสาววิภาดา... 



๓๒๘ 
 

๓. นางสาววิภาดา  บัวจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางถนอมศรี  สวัสดิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาววิภาวรรณ  ค าผาง คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ 
๑. นายสุรพล  ปลื้มชิงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกิติศักดิ์  บุญจูง ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางสาวบัณฑิตา  บุญสมศรี     ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางเบญจลักษณ์  สุพล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละ ครู โรงเรียนสวสัดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๓)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
๑. นายสมบูรณ์  อินทร์ดา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุทิศ  เจรจา ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ  

๓. นางสุพีชา  นาคนวล ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายบุญมา  เสนคะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละ ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 
/สนามท่ี ๓... 



๓๒๙ 
 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑) การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ 

๑. นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอนันตชัย  วงษ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ  

๓. นายชาญชัย  ทวีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางบุษริยา  พุทธวงค์ ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนลินทิพย์ พงค์พิละ ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒)  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
๑. นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายไพศาล พันธ์ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ  

๓. นายนพดล  นวลแสง  ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายศุภศาสตร์  พลค า ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับคณ ะกรรมการฝ่ ายลงทะเบี ยนและรายงานผลของศูนย์การแข่ งขัน                    

ขอเอกสารรายงานตัว  
๒. รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ลงทะเบียนรายชื่อกรรมการ ก าหนดการ สถานที่แข่งขัน ในโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล

การประกวดแข่งขัน 
๔. พิมพ์บัตรประจ าตัวกรรมการ พิมพ์เอกสารการแข่งขัน เช่นแบบรายงานตัว แบบกรอกคะแนน 

มอบให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
/๕.กรอกคะแนนในโปรแกรม... 



๓๓๐ 
 

๕. กรอกคะแนนในโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
๖. พิมพ์คะแนนจากโปรแกรมรายงานผลการแข่งขัน ให้คณะกรรมการฝ่ายตรวจทาน ตรวจทาน

ความถูกต้อง กอ่นประกาศผลในโปรแกรม 
๗. อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน  และครูผู้ประสานงาน 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการจัดสถานที่ เตรียมอุปกรณ์และจัดท าสนามการแข่งขัน 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑. นายสุริเยศ  ถุงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายอุกฤต  ทีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายสมาภณ  จันรัมย์ คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางปารจรีย์  ทวีธรรมวรโชติ คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายอ าพล  ศรีปัญญา คร ูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายวสันต์  รังไสย์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายธนากร  ศรีสุวรรณ์    ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายประดิษฐ์ ภูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายบัวผัน สมนึก นักการภารโรง โรงเรยีนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/สนามท่ี ๒  โรงเรียนอนุบาล ... 



๓๓๑ 
 

สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑. นายครรชิต   ไชยโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมบูรณ์  อินทร์ดา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายสุรพล  ปลื้มชิงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายไมตรี  ปานปิ่น คร ูโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายปุณณวัฒน์ สอสอน ครู โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาวนิภาพร บุรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายบัญญัติ  พานิช ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายดาวเรือง  อ่อนสุวรรณา ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายอนันต์  สัตยาพันธ์    ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายประสิทธิ์  ภักดิ์ใจ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายอนันต์  ภูมิตั้ง ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

/สนามท่ี ๓  โรงเรียนอนุบาล ... 



๓๓๒ 
 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑. นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายไพศาล พันธ์ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายณฐพงศ์  ชัยพร    คร ูโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการ 

๕. นายอวยพร  มังษา คร ูโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการ 

๖. นางสาววันทนา  มังษา คร ูโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นายกฤตชัย  มังคะชาติ ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายวัชระพงศ์  พรรณา ครู โรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายปกรณ์เกียรติ  ตัสสะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายสุชาติ  อนุสรณ ์ ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายสมพร  คุณวันดี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมสถานที่ สนามการแข่งขัน กองอ านวยการ สถานที่รับรายงานตัว 
๒. จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ประสานงานและ

อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมงาน และจัดเตรียมสถานที่
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

/๓.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ … 



๓๓๓ 
 

๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน 
๔. จัดหาเครื่องขยายเสียงเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขัน 
๕. จัดท าป้ายสนามกิจกรรมการแข่งขัน 
๖. จัดท าจุดเช็คอิน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑. นางสุภาพร  สว่างภพ   ครูโรงเรียนบ้านป่าใต้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา    ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางพัชรินทร์  ปรือปรัก   ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายธีรเชษฐ์  ทวีธรรมวรโชติ   ครูโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายเจษฎา  สิงโต      ครูโรงเรียนบ้านป่าใต้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวจันทร์ธิมา  โคษา ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวนันทนา ตุ้มวงษา       
  

ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสุวิดา  ผุดผา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวเอ้ืองฟ้า  รอบคอบ  ครู โรงเรียนบ้านป่าใต้  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นางสรุณี  พงษ์สุระ    ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางจิราภรณ์  พรหมลักษณ์
  

ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑. นางบุปผา  จันภักดี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล 

ศรีประชานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 
/๒. นางโสภา ... 



๓๓๔ 
 

๒. นางโสภา  ปัตถาสาย    ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางสาวชนัดดา  ค าอ่อน   คร ูโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นางสาวสุปรียา  เยี่ยงกาย  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสาวิตรี  ช่ าชอง      ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวบัณฑิตา  บุญสมศรี   ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุนิษา  ออมชมภู       
  

ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวจริยา  ตะเคียนจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวปิยนันท์    ค าพินิจ  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นางสาวพรยุภา  รักษาศรี 
  

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางวรรณิภา  จวงจันทร์    
  

ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑. นางลัดดา  ใจนวน   ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
ประธานกรรมการ 

๒. นางน้อย  พันธ์จันทร์    ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางเนตรนภา  แพงอก    ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นางกัญญาณัฐ  ค าทับ   ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๕. นางสาวพิมพ์บุญ ...     



๓๓๕ 
 

๕.  นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์      ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวปวีณา  สายทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางฉวีวรรณ  ครังตุ้ย       
  

ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวพิชากร  แก้วน้อย ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวชรินรัตน์  คชพรม  ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นางสาวชนกพร  แพงศรี 
  

ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวจริยา  ไชยสอน    
  

ครู โรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหาอาหารว่าง/อาหารกลางวัน น้ าดื่มส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน 

บุคลากรช่วยงาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และแขกที่มาเยี่ยมชม 
๒. จัดหา/บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณสนามการแข่งขัน 
๓. จัดเตรียมที่พักส าหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๔. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
๕. บริการอาหารกลางวันคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑. นายอัศวพงศ์  สว่างภพ ครู โรงเรียนบ้านป่าใต้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจริยา  อ่อนสุวรรณา ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางณัฐธิดา  กันฟอง ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายประเสริฐ  สีสัน ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายสายันต์  เขียวบริสุทธิ์      ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายวัฒนกร  แก้วลอย ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๗. นายอนันต์ ... 



๓๓๖ 
 

๗. นายอนันต์  ภูมิตั้ง ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางเพ็ญศรี  มีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.๒๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางจิราภา  บุญฑูล ครู โรงเรียนบ้านป่าใต้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายอ าไพศักดิ์  ใบคราม ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายกิตติศักดิ์  ทรงกุล ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๒ และ สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
๑. นายเดชา  อานไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอนันต์ สัตยาพันธ์    ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายสุริศักดิ์  ศรีจักร   ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายด ารงศักดิ์  ลับสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายอภิเดช  โมรินทร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายสรยุทธ บงกชเบญจรงค์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายศุภชัย  วนมา  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายสุริยา  นาคมาก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

/๙. นายตึ๋ง ... 
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๙. นายตึ๋ง  นนทพันธ์  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายช านาญ  เรืองฤทธิ์ 
  

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายบุญมี  สมเพ็ชร    
  

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดระบบการจราจรภายใน และการเข้า-ออกบริเวณสนามแข่งขัน 
๒. เตรียมสถานที่จอดยานพาหนะ อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
๓. รักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกบริเวณสนามแข่งขัน  
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายนอก เจ้าหน้าที่ต ารวจ   

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑. นางนิสราศักดิ์  เจียมเจริญศักดิ์     คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอภิญญรชัต์  ณาญาวิสฏิฐ ์  คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางภรภัสสรณ์  ผลสุข                คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสิรินยา ใจมนต์ ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕. นางสาวกฤษณี แก้มแกมทอง   ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา  ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑. นางณรัธน์นนัท์ หมื่นแก้วธ ารง คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจริยา อ่อนสุวรรณา ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายดาวเรือง อ่อนสุวรรณา ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 
/๔. นางสาวอินทิรา ...  
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๔. นางสาวอินทิรา สารพัฒน์  ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อสพป.๒๕) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕. นางชวนพิศ เวชกามา      ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑. นางสาวชุติกาญจน์  รังษี ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
ประธานกรรมการ 

๒. นางอัมพร  ใจนวน ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางนุชรีย์ ใบคราม ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางอนัญญา  บุตรอุดม ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา    ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง และจัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาล 
๒. จัดบุคลากรสนับสนุน 
๓. จัดเตรียมชุดยา ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีท่ีมีผู้ป่วยอาการเล็กน้อย  
๔. จัดเตรียมยานพาหนะ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑. นายประพันธ์ สันโสภา คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางญาณิกา  นาถาบ ารุง คร ูโรงเรียนบ้านป่าใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางสาวปลิตา  ศรีนุเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางปิยนุช  ศรีโมรา คร ูโรงเรียนบ้านกฤษณา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางอัมพวัลย์ พึ่งกิจ คร ูโรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖. นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน    คร ูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 /สนามท่ี ๒  โรงเรียนอนุบาล ...   
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สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑. นางกีรติกานต์  ศิริสุรวัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญมา  เสนคะ   ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางสาวภาวิณี เทศธรรม ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายปกรณ์เกียรติ  ตัสสะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวชัชชนก นามโคตร ครู โรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวช่อลัดดา ปุญญา คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๗. นายพิชิต  พรหมดี ครู โรงเรียนบ้านจันลม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑. นางหสต์กมล  ดวงมณี คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจริยา  แก้วลอย   คร ูโรงเรียนบ้านกันทรารมณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางธัญวรัตน์ ปานขาว ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวลัดดาวัลย์ เจตินัย  ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาววารุณี  ปรือปรัก  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖. นางถนอมศรี  สวัสดิกุล   คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่ 
๑. ลงทะเบียนรายชื่อกรรมการ ก าหนดการ สถานที่แข่งขัน ในโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล

การประกวดแข่งขัน 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลของศูนย์การแข่งขัน ขอเอกสารรายงานตัว  
๓. รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. กรอกคะแนนในโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
๕. พิมพ์คะแนนจากโปรแกรมรายงานผลการแข่งขัน  ให้คณะกรรมการฝ่ายตรวจทาน ตรวจทาน

ความถูกต้อง ก่อนประกาศผลในโปรแกรม 
๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 
๑. นายโกมินทร์  ปานขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริเยศ ถุงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางเข็มเพชร  ประดับศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นางสาวอัจฉราพร แก้วละมุล ครู  โรงเรียนบ้านสกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวกฤษณี แก้วแกมทอง ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวนลินทิพย์  พงค์พิละ ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นายอ าไพศักดิ์  ใบคราม ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑. นายครรชิต   ไชยโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

   
/๒. นายสมบูรณ์ ... 
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๒. นายสมบูรณ์  อินทร์ดา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายสุรพล  ปลื้มชิงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นางอ าพร  สืบศาสนา ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวภัทราภรณ์  เนื้อนวล คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวศริญญา  สุภาพ ธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางเยาวภา  วังคะพันธ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นางธนัญญา  ไพทูรย์ ครู โรงเรียนศรสีะอาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นางสาวกัญญาณัฐ  ธรรมวัติ ครู โรงเรียนบ้านกฤษณา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑. นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจ านาน  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายอนันตชัย  วงษ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นางธานี  ผิวงาม คร ูโรงเรียนบ้านจันลม  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางนัด  สุขพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านจันลม  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

/๖. นางฉลวย ... 
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๖. นางฉลวย  อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นางรัชนี  มั่งคั่ง  ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นางรจนา  พลค า  ครูโรงเรียนบ้านจันลม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย 
๒. ประสานงานการเบิกจ่าย น าจ่าย และรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๓. รายงานงบดุลกิจกรรม 
๔. น าส่งใช้งบประมาณ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
สนามที่ ๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ห้องประชุมจตุรมิตร) 

๑. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑      

ประธานกรรมการ 

๒. นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ คร ูโรงเรียนบ้านคูบ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายอดิศักดิ์ ค าเสียง  คร ูโรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายชาตรี ทองมาตา คร ูโรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายพงษ์เทพ  ประดับศรี คร ูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายนครินทร์ ขันอาษา ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายมนตรี  นันทวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
(อสพป.๒๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

/๘. นายทนงศักดิ์ ... 
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๘. นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านจานหนองคู ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นายธีรพงศ์  จันทรัตน์  คร ูโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (ห้องประชุมศรีพิชัยบริบาล) 
๑. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑      

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุณิสา ทองเหลือ คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายบัญชา ส าราญล้ า ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายชูวงศ์ แก้วนิมิต คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายด ารงศักดิ์ ลับสูงเนิน คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายสุริยันต์ ศรีธรณ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายมนตรี  นันทวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
(อสพป.๒๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นายสมาน พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นายสุริยะ สมพร  ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามที่ ๓  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  (หอประชุมใหญ่) 
๑. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑      

ประธานกรรมการ 

๒. นายเชี่ยวชาญ รับรอง ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

/๓. นายสุพจน์ ... 
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๓. นายสุพจน์  บุญตา ครู โรงเรียนบ้านจันลม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายสัมฤทธิ์ กุดวงษา   ครู โรงเรียนบ้านตาอุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายสมชาย พันทองค า คร ูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายประกอบ วิชาผา คร ูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายมนตรี  นันทวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
(อสพป.๒๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘. นายกฤตชัย มังคะชาติ คร ูโรงเรียนบ้านจันลม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นายเจษฎา พันธ์พิบูลย์ คร ูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าระบบการรายงานการแข่งขัน สถิติ ข้อมูลการแข่งขัน  
๒. บันทึกภาพกิจกรรม จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. ถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขัน ผ่านสื่อต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้ ... 



๓๔๕ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 
ที่ปรึกษา 

๑. ว่าที่ร้อยตรีส ารวย  นกงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

๒. นายประจักษ์  ทองเลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๓. นายเอกพล  มั่นอยู่  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๔. นางสาวอุษา  พรมมา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๕. นายสายัน  สุขเฉย  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๖. นางสาวเยาวลักษณ์  ประวาฬ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๗. นางสาวมณีรัตน์  โสภิณ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๘. นางนันทนา  หมื่นจิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสนั่น  ไชยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนิธินันท์  ธนัทภพวรานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายเจตตุพงษ์  มะโนราห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔. นายเอกลักษณ์  พลศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายปรีชา  ศรีพูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 /๖. นายกิตติเดช ... 



๓๔๖ 
 

๖. นายกิตติเดช  บุญศรัทธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาอุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 

๗. นายกฤษดา  ปิยะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะก า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายชัยรัตน์  ภูติยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตาล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 

๙. นายสสิธร  หนันดูน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรางสวาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นายสมปอง   ออไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดองก าเม็ด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นายดนัยยุทธิ์  พรรษาวนัส    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 
 

๑๓. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเภา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นายธรีกฤษฎิ์  จันทร์บุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางปราใส  สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๖. นางสาวกลอยใจ จิมานัง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

/๑๗. นางสาวอชิรญา ... 



๓๔๗ 
 

๑๗. นางสาวอชิรญา  สืบเหลา่   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. นายวรรณจักร  หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางประภา ดอกดวน ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นางสุรัดดา  ตอนศรี  ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑. นางพรรณี  แก้วน้อย ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นางนิศารัตน์  พงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ

ประกวดแข่งขัน 
/๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน… 



๓๔๘ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 

๑. นายสนั่น  ไชยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพิกุล  ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายพรรณา  ธรรมวัตร ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายมนตรี  บุดดี ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายกัญจน์  พึ่งกิจ ครู โรงเรียนบ้านเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางอาภาพร  ธรรมวัตร ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสุกัญญา  สุขกาย  ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวชนุติพร  ศรีนนท์ ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางวิวรรยา  หาสุข ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางจิระพันธ์  ประไพ ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 /๑๒. นายนัฐพงษ์ …  



๓๔๙ 
 

๑๒. นายนัฐพงษ์  บุญเกษม  ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุรักษ์   ชกูลิ่น ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวพนิดา  จันทเสน  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวภัทราวรรณ์  สิงห์จนัทึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๖. นายอนุสรณ์  มิจกาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวนิศาชล  บุญส่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นางพิชามญชุ์ เดชนาเกร็ด  ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๙. นางอัชฌา  สุภารัตน ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวสุจิตรา สิงโคตร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่มโรงเรยีนบ้านตาสุด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒๑. นางปราใส  สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๒๒. นางประภา  ดอกดวน ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

/๒.๒  สนามท่ี  ๒ ... 



๓๕๐ 
 

๒.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นายเจตตุพงษ์  มะโนราห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจะกงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยรัตน์  อินธิยาย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารี  ไชยบุตร ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสุมาลี  บุญธรรม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสมเสงี่ยม  บุญปลูก ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายสนธยา  ดอกประโคน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นายรัฐพล  ณะศรี ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวแสงระวี  อินอ านวย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางทัศนีย์พร  มรรคสันต์ คร ูโรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวมะลิสา  ศรีกระหวัน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

  
/๑๒. นายนิเทศ ... 



๓๕๑ 
 

๑๒. นายนิเทศ  จันครา ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวอารีรัตน์  พงษ์สุระ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวอรนุช   ตระกูลพงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวอชิรญา  สืบเหลา่ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๖. นางสุรัดดา  ตอนศรี  ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นายเอกลักษณ์  พลศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจนัทวรรณ   ประสารทอง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธีระชัย  เพิ่มพร ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางภัควลัญชญ์  ปิยะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวเสาวภา  แก้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางพวงทอง  ศรีดาชาติ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

  
/๗. นางรชกช … 



๓๕๒ 
 

๗. นางรชกช  ร่วมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวธนวรรษธน์  ใจมนต์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางสาวทิวาภรณ์  กุลาราช ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวกชพร  โพธิ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวเบญจวรรณ   สภุารัตน์ ธุรการ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวกลอยใจ  จิมานัง ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๓. นางพรรณี   แก้วน้อย ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๔  สนามที่  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกล้าหาญ สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุบล   วงศ์ยะลา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางอัจฉรานันท ์ สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

  
/๕. นางชญาณิศา ... 



๓๕๓ 
 

๕. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางเบญจลักษณ์  กุลวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางเมตตา  สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวลดาวัลย์  เกษีสังข์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นายอุบล   มูลดับ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวมานิ  ไร้พวง ธุรการ  โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นายวรรณจักร  หงส์ทอง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๓. นางนิศารัตน์  พงษ์วิเศษ ครู  โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ     

ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  จังหวัดศรสีะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 

/๗. ก าหนดและประสานงาน… 



๓๕๔ 
 

๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น      

การประกวดแข่งขัน 
๓.  คณะกรรมการจัดสถานที่ 

๓.๑  สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 
๑. นายพรรณนา  ธรรมวัตร ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายมนตรี  บุดดี ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทัน  มะโนรัมณ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายสุด  สว่างภพ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายนัฐพงษ์  บุญเกษม ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๖. นายอนุสรณ์  มิจกาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นายชัยรัตน์  อินธิยาย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสนธยา  ดอกประโคน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

  
/๓. นายชาญวิชญ์ ... 



๓๕๕ 
 

๓. นายชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายบุญเพ็ง  มีศรี พนักงานพัสดุโรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายบุญส่ง  แสนสนิท  นักการภารโรงโรงเรียนจะกงวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายรัฐพล  ณะศรี ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๗.นายนิเทศ  จันครา ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นายอานนท์  นามแสง  ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศิวรุต  บุญเชิญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายระพีพัฒน์  ทองใบ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตะเคียน
ช่างเหล็กส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายธีระชัย  เพิ่มพร ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๓.๔  สนามที่  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นายกล้าหาญ  สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดิ์ดา  สาดา  ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

 /๓. นายกิตติพงษ์ … 



๓๕๖ 
 

๓. นายกิตติพงษ์   พลอยไทย ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายสนอง  กวนขัน ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายอุบล   มูลดับ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑) ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒) จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓)  ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔)  วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕)  ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
๖) จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน ดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณในสุขาและดูแลระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมและครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ตลอดการจัดการแข่งขัน 

๔.  คณะกรรมการอาหารและปฏิคม 
๔.๑   สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 

๑. นางประภา  ดอกดวน ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพนิดา จันทเสน  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓      

กรรมการ 

๔. นางสาวนิศาชล  บุญส่ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

  
 

/๕. นางพิชามญชุ์ ... 



๓๕๗ 
 

๕. นางพิชามญชุ์  เดชนาเกร็ด คร ูโรงเรียนบ้านตาสุด     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  

กรรมการ 

๖. นางวิวรรยา  หาสุข  ครู โรงเรียนบ้านตาสุด      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๗. นางสุกัญญา สุขกาย ครู โรงเรียนบ้านตาสุด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓        

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นางสมเสงี่ยม  บุญปลูก ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุมาลี  บุญธรรม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารี  ไชยบุตร ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางทัศนีย์พร  มรรคสันต์ ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวมาลิสา  ศรีกระหวัน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวแสงระวี  อินอ านวย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวอารีรัตน์  พงษ์สุระ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

  
/๙. นางรุจิรา ... 



๓๕๘ 
 

๙. นางรุจิรา  สนศร ี พนักงานราชการโรงเรียนจะกงวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ    ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๑. นางรัตนา  ถนอม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๒. นางสาวอนุสรา ศรีหาวฒัน์ ธุรการโรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นางภัควลัญชญ์  ปิยะพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพวงทอง  ศรีดาชาติ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวเสาวภา  แก้วกล้า   ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางรชกช  ร่วมทรัพทย์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางจันทวรรณ  ประสารทอง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางพรรณี  แก้วน้อย ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวธนวรรษธน์  ใจมนต์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

 
/๔.๔  สนามท่ี  ๔  … 



๓๕๙ 
 

๔.๔  สนามที่  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นางเมตตา   สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนิศารัตน์  พงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุบล  วงศ์ยะลา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางอัจฉรานันท์   สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุวรรณภรณ์  อสพิงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวลดาวัลย์  เกษีสังข์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวมานิ   ไร้พวง 
   

ธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางนิติมา  ยกยศ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๙. นางสาวนงลักษณ์   ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
      ๑)  ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

๒)  ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัด        
การแข่งขัน 

 
 
 

/๕.  คณะกรรมการรับรายงานผล … 



๓๖๐ 
 

๕.  คณะกรรมการรับรายงานผล สรุปผลการแข่งขัน 
๕.๑  สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 

๑. นางปราใส  สุทธิกรณ์ 
    

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวิวรรยา  หาสุข ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางจิระพันธ์ ประไพ ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุรักษ์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวพนิดา  จันทเสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวนิศาชล บุญ่ส่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายอนุสรณ์  มิจกาศ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๕.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นางสาวอชิรญา  สืบเหล่า   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวแสงระวี  อินอ านวย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

  
 

/๓. นางรัตนา ... 



๓๖๑ 
 

๓. นางรัตนา  ถนอม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสุรัดดา  ตอนศรี  ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๕. นายชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นางสาวกลอยใจ  จิมานัง ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายศิวรุต  บุญเชิญ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวฐายิกา  ไชยงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวศิริลักษณ์  ถนอม ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๖. นางสาวกชพร  โพธิ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๔  สนามที่  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นายวรรณจักร  หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเบญจลักษณ์  กุลวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

 /๓. นางอัจฉรานันท์ ... 



๓๖๒ 
 

๓. นางอัจฉรานันท์  สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางสาวนงลักษณ์   ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุวรรณภรณ์  อสพิงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายอุบล  มูลดับ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางสาวมานิ  ไร้พวง ธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นายกิตติพงษ์   พลอยไทย ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๙. นางสาวลดาวัลย์  เกษีสังข์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑) รับผลการแข่งขันจากคณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขันตรวจสอบ

ความถูกต้องและรายงานผล 
 ๒)  ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 

๓)  ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔)  รายงานผลการแข่งขัน ”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา 

๒๕๖๑  จังหวัดศรีสะเกษ”  เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕)  จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงาน  ”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ” 
 

 
 
 
 

/๖.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย… 



๓๖๓ 
 

๖.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
๖.๑  สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 

๑. นายพรรณา  ธรรมวัตร ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายมนตรี   บุดดี ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายอนุสรณ์  มิจกาศ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายนัฐพงษ์  บุญเกษม ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๕. ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุรักษ ์ ชูกลิน่ ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นายชัยรัตน์  อินธิยาย  ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสนธยา  ดอกประโคน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายนิเทศ  จันครา ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายรัฐพล  ณะศรี ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

  
 

/๖. นายบุญเพ็ง ... 



๓๖๔ 
 

๖. นายบุญเพ็ง  มีศรี พนักงานพัสดุโรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นายอานนท์  นามแสง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศิวรุต  บุญเชิญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธีระชัย  เพิ่มพร ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๖.๔  สนามท่ี  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นายกิตติพงษ์   พลอยไทย ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดิ์ดา  สาดา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายอุบล   มูลดับ พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ให้ดูแลความเรียบร้อยให้เกิด        
ความปลอดทั้งทรัพย์สินตลอดผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๗.  คณะกรรมการจัดการจราจร 
๗.๑  สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 

๑. นายมนตรี บุดดี  ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุรักษ์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

  
 

/๓. นายทัน ... 



๓๖๕ 
 

๓. นายทัน  มะโนรัมณ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายสุด  สว่างภพ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายนัฐพงษ์ บุญเกษม ครู โรงเรียนบ้านตาสุด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๗.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นายชัยรัตน์  อินธิยาย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสนธยา  ดอกประโคน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายนิเทศ  จันครา ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นายบุญเพ็ง  มีศรี พนักงานพัสดุโรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นายรัฐพล  ณะศรี ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๗.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นายอานนท์  นามแสง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศิวรุต  บุญเชิญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

 /๓. นายระพีพัฒน์  ทองใบ... 



๓๖๖ 
 

๓. นายระพีพัฒน์  ทองใบ นักการภารโรง  
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นายธีระชัย  เพิ่มพร ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๗.๔  สนามที่  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นายกิตติพงษ์   พลอยไทย ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดิ์ดา  สาดา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสนอง  กวดขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๓. นายอุบล   มูลดับ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑)  ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒)  ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและ

ดูแลความปลอดภัย 
๓)  ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  ก าหนดสถานที่เดินรถ ในขอบเขต

สนามแข่งขัน 
๔)  จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน ให้เกิดความคล่องตัว ประสานกับ

เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการท างาน เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 

/๘.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล… 



๓๖๗ 
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๘.๑  สนามที่  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 

๑. นางสุกัญญา  สุขกาย ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอาภาพร ธรรมวัตร ครู  โรงเรียนบ้านตาสุด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวภัทราวรรณ์   สิงห์จันทึก  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๔. นางสาวนิศาชล  บุญส่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘.๒  สนามที่  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นางสาวแสงระวี อินอ านวย ครู โรงเรียนจะกงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอรนุช  ตระกูลพงษ์ ครูผู้ช่วย  โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจะกงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๘.๓  สนามที่  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นางรชกช  ร่วมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฐายิกา  ไชยงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวณัฐวดี  โยธา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 /๔. นางสาวเบญจวรรณ ... 



๓๖๘ 
 

๔. นางสาวเบญจวรรณ สุภารตัน์ ธุรการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๘.๔  สนามที่  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นางเมตตา   สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนิศารัตน์  พงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุบล  วงศ์ยะลา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางอัจฉรานันท์   สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางนิติมา  ยกยศ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวนงลักษณ์   ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑) ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ
จัดตั้งหน่วย ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒) จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
 ๓) ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข  และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
 ๔) จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

/๙.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์… 



๓๖๙ 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๙.๑  สนามท่ี  ๑  สนามโรงเรียนบ้านตาสุด 
๑. นางพิกุล ดวนใหญ่  ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพรรณา  ธรรมวัตร ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายมนตรี  บุดดี ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุรักษ์  ชูกลิน่ ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวชนุติพร  ศรีนนท์  ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางจิระพันธ์  ประไพ   ครู โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางกัญญนัท  นันทสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. นางสาวนุชรนันท ์ คณานิตยธ์นกิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๙. นางอาภาพร ธรรมวัตร ครู  โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐. นางสาวพนิดา จันทเสน  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตาสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

/๙.๒  สนามท่ี  ๒  … 



๓๗๐ 
 

๙.๒  สนามท่ี  ๒  สนามโรงเรียนจะกงวิทยา 
๑. นายสนธยา  ดอกประโคน ครู โรงเรียนจะกงวิทยา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์พร  มรรคสันต์ ครู โรงเรียนจะกงวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓           

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุมาลี  บุญธรรม ครู โรงเรียนจะกงวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

กรรมการ 

๔. นางเฉลิมศรี  ศรีปัตเนตร 
 

ครู โรงเรียนบ้านเค็ง    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

กรรมการ 

๕. นางพิชาภัค  บุดดี 
 

ครู โรงเรียนบ้านเค็ง    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓            

กรรมการ 

๖. นายรัฐพล  ณะศรี ครู โรงเรียนจะกงวิทยา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

๙.๓  สนามท่ี  ๓  สนามโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
๑. นางจันทวรรณ  ประสารทอง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเสาวภา  แก้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางพวงทอง  ศรีดาชาติ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางประยงค์  นวลแสง ครู โรงเรียนบ้านกะก า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางสาวธนวรรษธน์  ใจมนต์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

/๙.๔  สนามท่ี  ๔  … 



๓๗๑ 
 

๙.๔  สนามท่ี  ๔  สนามโรงเรียนบ้านกันจาน 
๑. นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเมตตา  สมบัติก าไร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุบล   วงศ์ยะลา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔. นางไพลิน  บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๕. นางวัชราพรรณ  นามโคตร 
 

ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสินีนาฎ  ชมสวน 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗. นางนิศารัตน์   พงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑) จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน ป้ายยินดีต้อนรับ  

ป้ายบอกทาง แผนผังบริเวณงาน จัดท าเอกสารแผ่นพับ  
2) ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  

ณ สนามแข่งขัน 
๓) ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
๔) แนะน าสถานที่แข่งขันให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้มาร่วมงาน /ประกาศประชาสัมพันธ์การแข่งขันให้    

ผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วมงานทราบอย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการด าเนินการ …   



๓๗๒ 
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นายอนุสรณ์  แสงกล้า   นายอ าเภอศรีรัตนะ 
๒. พันต ารวจเอกวิเชียร อุปมัย  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศรีรัตนะ 
๓. พันต ารวจโทถิรเดช เสียงเพราะ  สารวัตรสถานีต ารวจภูธรตูม 
๔. นายแพทย์พงศนาถ  หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
๕. นายล าครอง  ดวนใหญ่  ผู้อ านวยการสาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ 
๖. นายทองใบ  ทองมาก ข้าราชการบ านาญอดีตศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔ 
๗. นางชญาดา  ดานุวงศ์   อาจารย์ประจ าคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๘. นายสมสาย  ทรงทัน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ าเภอศรีรัตนะ 
๙. นายชรินทร์วัชร ์  มรรคสนัต์  นายกเทศมนตรีต าบลศรีรัตนะ 
๑๐. นายอินศร   บุญสาง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
๑๑. นายสมศักดิ์  สายสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๑๒. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอศรีรัตนะ  
๑๓. ตัวแทนนายกสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นอ าเภอศรีรัตนะ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายประสพ  ขอจงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทวีศักดิ์  น่วมเปี่ยมใหญ่    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายรัตนสิทธิ์  โสพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายประเวช  สัตยากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายสุพรรณ  ห่อทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 

/๖. นายเฉลิมฤทธิ์... 



๓๗๓ 
 

๖. นายเฉลิมฤทธิ์  หม้อแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยา
สามัคคี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นายพงษ์ศักดิ์  โคจ านง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนาด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอก (ประชา
สามัคคี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นายธัชชัย นาจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐. นางขนิษฐา  แสงหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแบน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑. นายสุรพงษ์  จันทร์แจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสลับ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒. นางกาญจนา  เพ่ิมวิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓. นายอ านาจ  น้อยแสง
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๔. นายชัยณรงค ์ หิรัญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๕. นายประกอบเกียรติ  ชัยเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖. นายวัชระ  จันทร์แสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการ 
 
 
 

/๑๗. นายผดุง... 



๓๗๔ 
 

๑๗. นายผดุง  ชาติดร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตา
ไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๘. นายอุทัย  สร้อยสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๙. นายณัฐวุฒิ  วงศ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๐. นายเสมือน  วรเชษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตายู (อสพป.๓๒) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๑. นายเสถียร  พรหมโลก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๒. นายพรชัย  บุญพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๓. นายสิทธิวัฒน์  ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน 
(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๔. นายทวีคูณ  จวงการ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์
พัฒนา)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๕. นายวิชาญ  กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.๑๕ กรป.กลาง
อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๖. นายวิเชียร  โพธิ์สาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการ 
 
 
 
 

/๒๗. นางสาวมยุรี... 



๓๗๕ 
 

 
๒๗. นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๘.นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙.นายมานนท์  ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๐.นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๑. นางลักขณา  ยศอาลัย คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔         

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  
ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐.ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น       

การประกวดแข่งขัน 
/๒. คณะกรรมการ... 



๓๗๖ 
 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายอ านาจ  น้อยแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประเวช สัตยากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)       รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นายพรชัย  บุญพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน 
(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖. นางสาวศิรินญา ค าภาปัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นายศักดิ์  ไชยโยธา คร ูโรงเรียนบ้านปุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นางอรทัย  ยวนพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นายสุรพงษ์  จันทร์แจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสลับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายพิทักษ์  ทาทอง คร ูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

/๑๑. นายธนัญชัย... 



๓๗๗ 
 

 
๑๑. นายธนัญชัย ปามุทา คร ูโรงเรียนบ้านภูเงิน  

(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่

๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม    
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ          
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๕. จัดท าจุดเช็คอินในสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน    งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ( ที่พัก ) 

๑. นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยณรงค์  หิรัญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายรัตนสิทธิ์  โสพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายผดุง ชาติดร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตา
ไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นางพิสมัย  สารารัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการ 
 
 
 

/๖. นางสุขสันต์... 



๓๗๘ 
 

 
๖. นางสุขสันต์  งอมสงัด คร ูโรงเรียนบ้านตระกาจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นายสันติ  ตาอุดม คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นายวัชระ  จันทร์แสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายค ารณ อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายณัฐภูมิ  แก้วพูล คร ูโรงเรียนบ้านสะพุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ส ารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานด้านที่พัก จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สถานศึกษาต่าง ๆ และ

วัด เพ่ือน าส่งข้อมูลให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายระบบ ICT เพ่ือประชาสัมพันธ์ที่พัก 
๒. จัดท าสารสนเทศด้านที่พักที่ใกล้เคียงกับสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ           

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ประสานโรงเรียนที่มีความพร้อมส าหรับให้บริการที่พักกับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดหาที่พักให้กับคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมของการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางกาญจนา เพ่ิมวิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 
 
 

/๒. นายอุทัย... 



๓๗๙ 
 

๒.นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางพรพิชชา  ทองละมุล ครโูรงเรียนบ้านนาไพรงาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางสาวเอมิกา บุญรักษา ครโูรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางสาววภิาภรณ์  มะโนธรรม   ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางขวัญเมือง  ชมค า ครโูรงเรียนบ้านปุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางธัญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางวราณี  จงกลกลาง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน  
(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นางสาวสาธิตา ดวงเด่น ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

/ มีหน้าที่... 
 
 



๓๘๐ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์การจัดการพิธีการต่าง ๆ วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี     

ประสิทธิภาพ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในการ    

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมการแข่งขัน กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม    

การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการทุกรายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน       

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการทุกรายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๗. จัดหาของที่ระลึกส าหรับกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑.นายประกอบเกียรติ  ชัยเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพุง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายเสมือน  วรเชษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตายู (อสพป.๓๒) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายชัยศักดิ์  นาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางทิพวัลย์  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางสาวราณี  โชต ิ คร ูโรงเรียนบ้านตระกาจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

 
๖.นางสาวกิตติภรณ์  โทศก ธุรการโรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการ 
 
 
 

/๗. นางอันฉลา... 



๓๘๑ 
 

๗.นางอันฉลา  ศรีสุข ธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางณัชฐฌา   บุญจริง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางทิพาพร ศรีลามล คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางสาวนวพร ขันทอง คร ูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นางลักขณา  ยศอาลัย คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และน าส่งสถานที่     

แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. รายงานผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ต่อฝ่ายเทคโนโลยี 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. คณะกรรมการจัดหากรรมการตัดสินและจัดการการตัดสิน 
 

๑.นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 
 

 

๒.นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 

/3. นางสาววิเรืองไร... 



๓๘๒ 
 

๓.นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นายคมกฤช ภาษาพรม คร ูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางจิตราวดี หมื่นสุข คร ูโรงเรียนบ้านตูม 
(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางลิธานันท์  ค าโท คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางสาวจริยาภรณ์  โทศก คร ูโรงเรียนบ้านสลับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี    คร ูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตายู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางขนิษฐา แสงหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแบน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นางลักขณา   ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 

๑. จัดหาคณะกรรมการในการตัดสินทุกรายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ  

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

/3. ประชุมคณะกรรมการ ... 



๓๘๓ 
 

๓. ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. ประสานงาน/ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑.นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานบัว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายสมปอง  ชินตะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายสุรพงษ์  จันทร์แจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสลับ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นายธิติพล  เกษรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นายมนตรี  พรมโสภา คร ูโรงเรียนบ้านจานบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นายประวิทย์ เพียรชอบ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล อุพรม คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นายชัด  ค าดี คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

 
๙.นายกิตติศักดิ์ ค าภูเมือง คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

/10. นายสนอง... 
 
 

 
 

 
 



๓๘๔ 
 

๑๐.นายสนอง ชมค า คร ูโรงเรียนบ้านปุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นายประกาศิต สมภาวะ คร ูโรงเรียนบ้านตูม 
(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 

๑. วางแผนการจัดการจราจรในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  การแข่งขัน 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความ   
    สะดวกด้านการจราจรในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  การแข่งขัน 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. จัดหาคณะกรรมการจราจรจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสนับสนุน 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑.นายพงษ์ศักดิ์  โคจ านง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนาด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายผดุง  ชาติดร ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองใหญ่-ตาไทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายเสถียร  พรหมโลก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางอรทัย  ยวนพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

 
๕.นายศรายุทธ  เมฆกัลป์จาย คร ูโรงเรียนบ้านขนาด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

/6.นางสาวจารุดา... 



๓๘๕ 
 

๖.นางสาวจารุดา  พรหมมานนท์   คร ูโรงเรียนบ้านพิงพวย 
(เสียงราษฎร์พัฒนา)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางอุ่นเรือน  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตูม  
(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางสาวนันธิดา  มูลจัด ครู โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายเสมือน  วรเชษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตายู (อสพป.๓๒) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางธัญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ คร ูโรงเรียนบ้านปุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นางสาวสุภาภรณ์  เพ็ง
มะณ ี  

คร ูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการแข่งขัน  

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล 
๓. จัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานพยาบาล 
๔. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
๕. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือน าผู้บาดเจ็บหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพส่งโรงพยาบาล 
๖. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
/ ๙. คณะกรรมการฝ่าย... 

 
 
 



๓๘๖ 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระบบเว็บไซต์การแข่งขัน 
 

๑.นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายธัชชัย นาจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายอุทัย  สร้อยสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นายปราโมช  ไพรบึง คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางสาวจิรัชญา  อ่อนอก คร ูโรงเรียนบ้านหนองรุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นายชัยวัฒน์  เงาศร ี คร ูโรงเรียนบ้านตูม 
(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตร ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นายดนุชภร  โพธิ์สาชัย ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางขนิษฐา  แสงหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแบน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางทิพาพร  ศรีลามล คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

/ ๑๑. นางสาวนวพร... 



๓๘๗ 
 

๑๑.นางสาวนวพร  ขันทอง คร ูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิป/แผ่นพับ หรือเอกสารอื่น ๆ แนะน าสถานที่แข่งขัน  
๔. จัดหาพิธีกรและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                  

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ระดมทุน 

๑.นายณัฐวุฒิ  วงศ์จันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายเสถียร  พรหมโลก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายเฉลิมฤทธิ์  หม้อแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยา
สามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางทักษิณา  สร้อยมาลุน คร ูโรงเรียนบ้านสะพุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางสาวพิชชาอร  สามสี คร ูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางสาวชุตินันท์  นางวงค์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางทองอินทร์  สาริก คร ูโรงเรียนบ้านขนาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 
 
 

/๘. นางสาววาสนา... 



๓๘๘ 
 

๘.นางสาววาสนา ใจเด็ด คร ูโรงเรียนบ้านศิลาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายอุทัย  สร้อยสนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นางขวัญใจ อ่างศิลป์ คร ูโรงเรียนบ้านตระกาจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓. ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
๔. น าจ่ายเงินงบปะมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. รวบรวมเอกสารส่งใช้ 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ก ากับติดตาม แต่ละคณะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

๑.นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายธัชชัย  นาจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 

/ ๔. นางพงษ์สิทธิ์... 



๓๘๙ 
 

๔.นายพงษ์สิทธิ์  อุทุมเพ็ญ คร ูโรงเรียนบ้านสะพุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางสุธาสินี  ห่อทรัพย์ คร ูโรงเรียนบ้านจานบัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางสาวภัทรวดี  อุทัยกรณ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางสาวแพรวา  ผ่องแผ้ว คร ูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางธาวินี  ประทุมวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านตระกวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายชัยศักดิ์  นาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางประกายแก้ว  สุขรี่ คร ูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม  
(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
    ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการด าเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

๑. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/2. นายธีรวัฒน.์.. 



๓๙๐ 
 

๒. นายธีรวัฒน ์ ค าศรี                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓. นายคมป์  สังข์วงษ์                   นายอ าเภอขุนหาญ         
๔. พันต ารวจเอกพีระพงษ์  อุดมพรวัฒนะ      ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรขุนหาญ  
๕. พันต ารวจเอกศิโรฐย์  อินทรสมบัติ            ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกันทรอม  
๖. พันต ารวจเอกทศนารถ ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม           ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรไพร  
๗. พ.ต.อ.จาตุรนต์  ตระกูลปาน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรไพรบึง  
๘. แพทย์หญิงรัชฎาพร  รุญเจริญ      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนหาญ  
๙. นายธัชนนท์  ค าใสย์                  สาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ  
๑๐. นายสิริดนย์  น้าวิไลเจรญิ                  นายกเทศมนตรีต าบลขุนหาญ  
๑๑. นายกิมเลี้ยง  สันติแสงทอง            นายกเทศมนตรีต าบลกระหวัน  
๑๒. นายชาญชัย  จันด ี                  นายกเทศมนตรีต าบลไพร  
๑๓. นายประสบผล  สภุาพ                 นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงพลัน  

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑. นายวิทวัส  รัตโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางฐิตารีย์  ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนกร  แก้วธรรม    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวดนตรี  บุญล ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายพิชัย  จุลวรรณโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นายชวน  แก้วกัณหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

 
 

 
/7. นายไพรัตน์... 



๓๙๑ 
 

๗. นายไพรัตน์  ทองบ่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นายศิริพงษ์  บุตกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาปรก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นายนพรัตน์  สายลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐.นายเกียรติคุณ  สืบหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรานฯ    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นางจิตรา  กุมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นางวิชุดา  ชัยชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓. นายบัญญัติ  ประสงค์ทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกราม    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๔. นายทินกร  มณีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๕. นายวุฒิพงษ์  ถันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖. นายสนิท  จ าปาทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๗. นายพีระวัฒน์  โพธิ์ธนรัฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

 
 

 
        
       /18. นายชัยมงคล... 



๓๙๒ 
 

๑๘. นายชัยมงคล  มีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔    

กรรมการ 

๑๙. นายไกรสร  อุ่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสด า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๐. นางวัชรา  รัตโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๑. นายบุญคง  เนตรภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพยอม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

กรรมการ 

๒๒. นายแมนศักดิ์  แถมวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๓. นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๔. นายธวชัชัย  บุญน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๕. นายธนภัทร  ศรโีสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๖. นายสาน  แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๗. นางพิมพ์นิภา  ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๘. นายมงคล  สุทธิสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
       /29. นางสาวชมพูนุช... 
   



๓๙๓ 
 

๒๙. นางสาวชมพูนุช  แพงก่ิง 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับ

ความส าคัญ  ก่อน /ระหว่าง /หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละ
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
 ๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
 ๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ              

ครั้งที ่๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ /จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ              

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น   

การประกวดแข่งขัน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน 
 

๑. นายธนกร  แก้วธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ 
(สิ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายแมนศักดิ์  แถมวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

  
 

/4. นายวัฒนา... 
   



๓๙๔ 
 

๔. นายวัฒนา  จันทะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นางคุณากร  บุญสาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสุกัญญา  จ าปาทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระทิง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นายศึก  ลูกอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางวิไลลักษณ์  ศรีทากูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นายสหราช  บุญไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายชัยนัตร  ไชยสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาราง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายปรมินทร์  นาคพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
มีหน้าที่ 

๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงาน  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียน
เรียนรวม) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
/5. จัดท าจุด... 

 
 



๓๙๕ 
 

 
๕. จัดท าจุดเช็คอินในสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) แผนที่     

สถานที่พักแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๖.  วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม  
๗.  จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน ดูแลความเรียบร้อยของ   
     สถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ตลอดการจัดกิจกรรม  

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ที่พัก) 
 

๑. นายอะเด็น  สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบักดอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยมงคล  มีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเอก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุพัฒน์  โจระสา ผู้อ านวยการโรงเรียน  บ้านระหาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายไพรัตน์  ทองบ่อ ผู้อ านวยการโรงเรียน  บ้านทุ่งเลน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายเขตต์อรัญ  ธรรมรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูทอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖. นางจิตรา  กุมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นางเชาวณี  อินวันนา ครู  โรงเรียนบ้านโนนสูง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นางจิตรา  กุมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

 
 

 
/8. นายทนงศักดิ์... 

   



๓๙๖ 
 

๘. นายทนงศักดิ์  บัวแย้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านโนนอ้อ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายโอภาส  ดอกพวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาริณี  ค าศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. ส ารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานด้านที่ พักจองโรงแรม รีสอร์ท ส าหรับ

คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๒. อ านวยความสะดวกและจัดหาที่พักให้แก่คณะกรรมการ จัดท าแผนที่พักกับสถานที่จัดงาน 

สถานที่แข่งขัน และประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ให้รับทราบก่อนการเดินทาง  
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๑.   นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสขุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.   นางพิสมัย  ศรีโสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.   นางสาววิรัญรัฏฌา  รัตโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.   นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกษ   

กรรมการ 

๕.   นางสาวปณิตา  ปิยะพันธ์ ครู  โรงเรียนบ้านซ า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

         /6. นางเพ็ญศรี... 
   



๓๙๗ 
 

๖.   นางเพ็ญศรี  ไชยชนะสงคราม   ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.   นางสาวยุพิน  มีผลกิจ ครู โรงเรียนบ้านซ าตาโตง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.   นางกาญจนา  จันดี ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.   นางสาวมาริษา  พานจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔      

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางจ านงค์  ปิยะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔      

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางทัศนาพร  แก้วกัณหา ครู โรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔      

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 

  ๑. วิเคราะห์วางแผนการเตรียมความพร้อมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี       
ประสิทธิภาพ 

๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๓. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม  การ
แข่งขัน 

 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางวัชรา  รัตโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

   
             /2. นางวิชุดา... 
   
 
 

 
 

 
 



๓๙๘ 
 

๒.นางวิชุดา  ชัยชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายรังสฤษดิ์  บุตรลักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางดวงหทัย  บวรกิจด ารงเลิศ ครู  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางสาวปิยะมาศ  ประการจิตร คร ู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางปิยวดี  กองหล้า ครู  โรงเรียนบ้านขุนหาญ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นายจักรกฤษ  บุญลี ครู  โรงเรียนบ้านกระเจา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นายอ านาจ  แก้วหานาม ครู  โรงเรียนบ้านซ า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 

๙.นายวินัย  พิมาทัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายสัญญา  ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑.นายประสิทธิ์  วงศ์พินิจ ครู  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

มีหน้าที่ 
  ๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงาน      

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

/2. ตรวจสอบ... 
 



๓๙๙ 
 

  ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันและน าส่งสถานที่แข่งขัน 
  ๓. รับผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       

ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๔. รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายเทคโนโลยี 
  ๕ .จัด เตรียมเกียรติบัตรการแข่ งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่ งขันงาน      

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๖. บันทึกคะแนนในระบบ ให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบและยันยันผลคะแนนในระบบ  
  ๗. ตรวจสอบ/กลั่นกรองก่อนประกาศผลการแข่งขัน 
  ๘. ประสานงานกับผู้รับลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการจัดหากรรมการตัดสินและจัดการการตัดสิน 
๑.นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายไกรสร  อุ่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสด า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายนพรัตน์  สายลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นายทินกร  มณีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นายธนภัทร  ศรีโสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นายทวี  สอนค าเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นายปิยะนารถ  เหมือนมาตย์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

 
 

 
                /8. นางสุมาลี... 

 
 
 

 
 



๔๐๐ 
 

๘.นางสุมาลี  แก้วโมกข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตานวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

กรรมการ 

๙.นายมานิต  สิทธิศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นางกมล  ชูกลิ่น ครู  โรงเรียนบ้านพรานฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑.นางล าไพร  หล้าศรี  ครู  โรงเรียนบ้านอาราง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการคัดเลือกกรรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมของการแข่งขัน 
๒. ก ากับ ติดตาม ประสาน กับคณะกรรมการตัดสิน ให้เป็นตามแนวทางการด าเนินการของเกณฑ์การ

แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๑.นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเจา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายอดิศักดิ์  ศรีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าตาโตง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายคงกะพัน  ชัยพร   ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านพอกบ ารุงวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.ว่าที่ร้อยตรีเมธี  บุญปัญญา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔   

กรรมการ 

๕.นายสุทธิชัย  พานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

  
 

/6. นายสุบัญชา... 



๔๐๑ 
 

๖.นายสุบัญชา  สุระชาต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.นายศักดิ์นรินทร์  สินศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านจะเนียว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นายสมศักดิ์  อุดร ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายจ าเริญ  แก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายศุภวิทย์  สุภโกศล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑.นายจักรวรรดิ  ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านกระเจา                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

มีหน้าที่ 
  ๑. วางแผนการจัดการจราจรในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงาน      

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ือท าหน้าที่อ านวยความ     สะดวก

ด้านการจราจรในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงาน     
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)       
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน  
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล 
 

๑. นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพยอม   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายมนูญ  เลิศศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

       /3. นางวีรัชยานันท์... 
   



๔๐๒ 
 

๓. นางวีรัชยานันท์  แก่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายชาตรี  สารีบุตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ สอศ.                 กรรมการ   
๕. นางสาวนิภาพรรณ  กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศิวาลัย   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

กรรมการ 

๖.นางยุพา  ไชยชนะ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.นางสาวยุวรี  แก้วค าไสย์ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.นางสาวธัญรดา  ประเสริฐชาติ ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔    

กรรมการ 

๙.นางนิตยา  จ าปา ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ  (สิ)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔    

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวจิตรลดา  บุญทองเพชร ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑๑. นางสาวอรทัย  อยู่เย็น ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

มีหน้าที่ 
  ๑. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการแข่งขัน     

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลขุนหาญ สาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข      
ต าบลเพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล 

  ๓. จัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานพยาบาล 
  ๔. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
  ๕. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือน าผู้บาดเจ็บหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพส่งโรงพยาบาล 
  ๖. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขันการศึกษา     

พิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึกษา 
๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
/7. จัดเตรียม... 



๔๐๓ 
 

๗. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระบบเว็บไซต์การแข่งขัน ประกอบด้วย 
 

๑. นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุประกิต  จันทร์ถา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเบา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธวชัชัย  บุญน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย           รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นายถนอม  สินศิริ ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔    

กรรมการ 

๕. นายสมจิตร  ศรีโสภา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖. นางประเนียน จุลวรรณโณ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นางนิตตรา  แถวประโคน ครู โรงเรียนบ้านดู่   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นายสมัคร  สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

กรรมการ 

๙. นายไพฑูรย์  พละไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจองกอ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔   

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายธรรม์นวัฒน์  ศรีราตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันจด          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔   

 
 

 
 

/11. นายสุภวิัฒน์... 



๔๐๔ 
 

๑๑. นายสุภวิัฒน์  เหง้าพรหมมินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                             ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

มีหน้าที่ 
  ๑. วางแผนการจัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียน  

เรียนรวม) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๒. จัดท าป้ายหรือผังแสดงสถานที่แข่งขัน /ที่พัก  
  ๓. จัดท าคลิปแผ่นพับหรือเอกสารอื่น ๆ แนะน าสถานที่แข่งขัน  
  ๔. จัดหาพิธีกรและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าสถานที่แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)            

การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๕. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์การแข่งขัน 
  ๖. แจ้งก าหนดการแข่งขัน แนะน าสถานที่และสนามแข่งขัน และอ านวยความสะดวกให้แก่

คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขัน 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ระดมทุน 

๑. นายชวน  แก้วกัณหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศิริพงษ์  บุตกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาปรก  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทรงพล  โพธิ์ขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดาน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายเจริญสุข  วงศ์แหวน ครู โรงเรียนบ้านปุนวิทยา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นางสาวชนัญชิดา  สายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกระเบา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

          /6. นางสาวกรวิมล... 

 
 
 
 

 

 



๔๐๕ 
 

๖. นางสาวกรวิมล  บุญศรัทธา ครู โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นายจิตรกร  ปรีเปรม ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นางวราภรณ์  สมัครพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบักดอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นางสาวชมพูนุช  แพงก่ิง ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ๘   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายสุขประเวช  อสุระพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายภัทรพงศ์  ประภาสัจจะเวทย์   ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
   ๑. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงาน 
       ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
   ๒. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ๓. ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของ 
       ทางราชการ 
   ๔. น าจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๕. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) การแข่งขันงาน       

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ รวบรวมเอกสารส่งใช้ 
 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ก ากับติดตาม แต่ละคณะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 

๑. นายเกียรติคุณ  สืบหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรานฯ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

         /2. นายประกอบ... 
   



๔๐๖ 
 

๒. นายประกอบ  พุ่มโพธิ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสนิท  จ าปาทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายบัญญัติ  ประสงค์ทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกราม   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายธวชัชัย  บุญหนัก รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายปรมินทร์  นาคพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายชาตรี  สารีบุตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  กรรมการ 
๘. นายผาสุข  สุนทมาลา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙. นางพิมพ์นิพา  ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๗   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑. นางสาววิไล  จันทร์เปรียง ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

มีหน้าที่ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
2. ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
3. ก ากับ ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการและเลานุการฝ่ายต่าง ๆ  การจัดงานกับ   

หน่วยงาน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

  /คณะกรรมการ... 
 
 

 



๔๐๗ 
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.นายเมธาศิษฏ์  ฉัตรคุปต์ชนรดี    นายอ าเภอกันทรลักษ์ 
๒.นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีอ าเภอกันทรลักษ์ 
๓.พลต ารวจเอกพร้อมทัณฑ์ อุตมัง  ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอกันทรลักษ์ 
๔.นายแพทย์บัณฑูร ลวรัตนากร             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
๕.นายชุติ  เจริญศรีเมือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
๖.นายทองหล่อ  สิงห์คง   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ 
๗.นายจ านงค์  ดีนันท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ 
๘.นายสุทธี  อาการ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ านรรจ์ 
๙.นายละมัย  พวงเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง 
๑๐.นายถวิล  แพงยา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือค าบอน 
๑๑.นางสาวสุดาพร  บัวจูม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑. นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น          ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒. นายสมรักษ์  พรมมาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนค าแสนค าหนองศาลา         รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓. นายสมยศ ภูสิงห ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว       รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นายพิชิต  ศิริชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๕. นายวิมล  มูลสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนุน            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖. นายชาญ  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/7. นายทวี... 



๔๐๘ 
 

๗. นายทวี  ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๘. นายสมัย  อดทน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นายทองค า  รักษาวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๐. นายเนติวัฒน์  บ ารุง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าอ้อม (รัฐประชานุสรณ์) กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑. นายสมัย  ทองมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๒. นายโผน  ธรรมทว ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๓. นายอภินันท์  ฝอยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๔. นายวิเชียร  วงษ์ราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าขวบโนนดู่  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๕. นายเสถียร  จ าเริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๖. นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๗. นายวารินทร์  บุญเชิญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
 

/18. นางนุสราภรณ์... 



๔๐๙ 
 

๑๘. นางนุสราภรณ์  สว่างวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๙. นางนิลยา  นาไชยธง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๐. นางจันจิรา  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันจาน   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๑. นางมัชฉา  ทุมมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๒. นายจิมจง  ทองค าวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ านันสายเจริญ  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๓. นายค าปัน  จ าปาเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๔. นายสมศักดิ์  ประสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะทาย   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๕. นายสุดใจ  พานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.๓๒)  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๖. นายจินดา  ศรีรวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๗. นายพิชัย  ตุลยเสว ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนา   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๘. นายนรินทร์  บุญเย็น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
 

/29. นายภควัฒน์... 



๔๑๐ 
 

๒๙. นายภควัฒน์  พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๐. นางราตรี  แทนค า  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๑. นางสาวชยานี  ธีระภูวนตัถ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
มีหน้าที่ 
 

๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ                          
ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป  สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น      

การประกวดแข่งขัน 
 

                               ๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน 
๑. นายสมยศ ภูสิงห ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว            ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/2. นางนารีรัตน์... 



๔๑๑ 
 

๒. นางนารีรัตน์  นงนุช  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
อนุบาลด ารงราชานุสรณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓. นายพิชัย  ตุลยเสว ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนา  รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นางสาวสุดาพร  บัวจูม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   กรรมการ 
ส านักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๕. นายธีระศักดิ์  กุมพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖. นายธวชัชัย กิ่งมะณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๗. นางรุ่งนภา  งามสง่า  นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๘. นายอภินันท์  ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นายสังคม  อินทร์ขาว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๐. นายพล  ส าล ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑. นายบัวพัน  ขันตี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามค าแหงอนุสรณ์) กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๒. นายพิชิต  ศิริชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 
 

/13. นายศุภัช... 



๔๑๒ 
 

๑๓. นายศุภัช  ศรีนวล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีอุปถัมภ์         กรรมการ 
ส านักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๑๔. นายทองค า  รักษาวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก     กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๕. นางจันจิรา  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันจาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๖. นางพรพรรณ  บุตตะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม    

นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์          

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์   

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์    

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. จัดท าจุดเช็คอินในสถานที่แข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขัน    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ที่พัก) 
 

๑. นายชาญ  ชมชื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด         ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒. นายค าปัน  จ าปาเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง     รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓. นายประพัฒน์  รักพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่าง            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/4. นายวิเชียร... 



๔๑๓ 
 

๔. นายวิเชียร  วงษ์ราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าขวบโนนดู่         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๕. นายไพลักษ์  ธานี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเย็น          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖. นายนที  สุขพอดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๗. นายสิงห์  ปัญญะชาติ  ครู โรงเรียนมารีอุปถัมภ์           กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๘. นางนีรภา  วิริยะบัณฑิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าเบ็ง            กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นางนุสราภรณ์  สว่างวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๑๐. นายพรชัย  บุญพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ส ารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานด้านที่พัก จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สถานศึกษาต่าง ๆ และวัด 
๒. จัดท าสารสนเทศด้านที่พักในจังหวัดศรีสะเกษ / แผนผังที่ตั้งระหว่างที่ พักกับสถานที่จัดงาน สถานที่    

แข่งขันและประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ให้ทราบก่อนการเดินทาง 
๓. จัดประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการ / บุคลากร / และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร่วมกับ    

ฝ่ายธุรการในวันแถลงข่าว วันประชุมกรรมการตัดสิน) 
๔. ส ารวจความต้องการและจัดที่พักให้กับแขก VIP คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเจ้าหน้าที่ บุคลากร 
๕. จัดหาที่พักให้กับครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอน  สิ่งอ านวยความ    

สะดวกต่าง ๆ  ที่จ าเป็นให้เพียงพอ 
๖. ประสานงาน ให้บริการ อ านวยความสะดวก  ความปลอดภัย ด้านที่พักทุกท่ีทุกคน 
๗. ให้ความสะดวกในการเข้าที่พักและติดต่อประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ   
๘. วางแผน จัดเตรียมผู้รับผิดชอบ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านต่าง ๆ ในสถานที่พัก เช่น บริการ   

เครื่องนอน อาหารเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ข้อมูลข่าวสาร อาสาสมัคร                   
ความปลอดภัยและอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 
/9. จัดท าแผนงบ... 



๔๑๔ 
 

๙. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายจัดหาที่พักและเบิกจ่าย 
๑๐. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายจัดหาที่พัก 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๑. นางนิลยา  นาไชยธง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเพ็กพิทยา          ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒. นางมัชฉา  ทุมมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก      รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔   

๓. นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนศิริ         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นางวนิดา ค าด ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๕. นางสุจิตรา  จูมสีมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖. นายน าพล กิ่งมะณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมาะ         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๗. นางสาววิชชุดา  บัวทุม  เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน โรงเรียนมารีอุปถัมภ์        กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๘. นางอุไรวรรณ  ค าชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนารังกา            กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๐. นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/มีหน้าที่... 



๔๑๕ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์การจัดการพิธีการต่าง ๆ วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภา 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ ในการแข่งขัน    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ  
๓. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์    

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม    

การแข่งขัน 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการทุกรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงาน    

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการทุกรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงาน    

ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๗. จัดหาของที่ระลึกส าหรับกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๑. นายสมรักษ์  พรมมาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนค า        ประธานกรรมการ 
หนองศาลาศรีสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒. นายบุญมี  จันทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓. นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นายอุดร  ประสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๕. นายปิยะ  การะเกษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖. นายธนัญกรณ์  โพธิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/7. นายวิชัย... 



๔๑๖ 
 

๗. นายวิชัย  วรรณทว ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บ ารุง)        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๘. นายสิทธินันท์  วรรณจู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นายนัทธ์กานท์  แก้วทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๐. นายเสกสรรค์  สามส ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซ าตารมย์           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑. นางจินตนา น้อยจีน  ครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์             กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๑๒. นายเนติวัฒน์  บ ารุง  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าอ้อม                    กรรมการและเลขานุการ 
                                          รฐัประชานุสรณ์            

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๓. นายปกรณ์  จันทร์ผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๔. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อ านวยการโรงเรียนช าม่วง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์          

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันและน าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายเทคโนโลยี 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขนังานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

/6. คณะกรรมการ... 
 



๔๑๗ 
 

๖. คณะกรรมการจัดหากรรมการตัดสินและจัดการตัดสิน ประกอบด้วย 
 

๑. นายสมัย  ทองมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ           ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒. นายจิมจง  ทองค าวัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ านันสายเจริญ      รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓. นายสมศักดิ์  สุขศาลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นายสิทธิชัย  พงษ์สิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

๕. นายชรลอน  โชติรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ าใส          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๖. นางเพ็ญศรี  กิ่งมะณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๗. นายเสมียน  ละเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าแจงแมง           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๘. นายนัยนัฏฐ์  ศรีชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นายนรินทร์  บุญเย็น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๐. นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๑. นางราตรี  แทนค า  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

/12. นางสาวชยานี... 



๔๑๘ 
 

๑๒. นางสาวชยานี  ธีระภูวนตัถ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ ๔ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดเวลาแข่งขัน 
๒. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว 
๓. ก าหนดสถานที่แข่งขัน 
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขัน  
๖. ตัดสินกิจกรรม       
   

๗. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๑. นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน        ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๒. นายนิยม  ศิริชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)    รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๓. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระโยง          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๔. นายสมศักดิ์  เบ็ญมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนค าแก้ว         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๕. นายกฤษฎา  เพ่ิมวิไล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๖. นายสาริศ  ข าศรีบุศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๗. นายชาญ  สมสะอาด  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
/8. นายวีรชาติ... 



๔๑๙ 
 

๘. นายวีรชาติ  แสงกล้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๙. นายธานินทร์  กัณหาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าผักแว่น-นาซ า           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๐. นายสุระพิด  เถาว์ค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๑. นายอภิชาต หนองเทา ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์             กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    

๑๒. ร้อยต ารวจเอกนิเชต ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน           กรรมการ 
บ้านหนองใหญ่ 

๑๓. นายเสวก  วริิยะบัณฑิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยา             กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๔. นายสุรินทร์  ค าชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโตนด       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๕. นายสิริรัตน์  เพ็งบุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดการจราจรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงาน    

ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความ    

สะดวกด้านการจราจรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์  การแข่งขันงาน     
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์     
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดหาคณะกรรมการจราจรจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสนับสนุน 
 
 

/8. คณะกรรมการ... 
 



๔๒๐ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล 
 
๑. นางอัญชลี  เกษมสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ            ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๒. นายวุฒิพงษ์  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๓. นายเหรียญทอง  ท้าวมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๔. นายศักดิ์  ภักเกลี้ยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะมอล            กรรมการ 
(กรป.กลางประชาอุทิศ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๕. นายวีระชัย  ดวงมาลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทา            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๖. นายสุชาติ  สารเฉวตร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช ๒            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๗. นายนิธิศ  ธรรมนิยม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าโพธิ์ตาเกษ           กรรมการ 
(ประจวบสงเคราะห์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๘. นางสาวนฤมล  เทนสุนา ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์             กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๙. นางกิตการุณ  แก้วค าสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๐. นายโกศรี  พันธุ์ยงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
 

/11. นายส านวน... 



๔๒๑ 
 

๑๑. นายส านวน  แตะต้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาธงชัย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 

มีหน้าที่  
๑. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการแข่งขัน     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลกันทรลักษแ์ละโรงพยาบาลขุนหาญ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล 
๓. จัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานพยาบาล 
๔. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
๕. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือน าผู้บาดเจ็บหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพส่งโรงพยาบาล 
๖. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระบบเว็บไซต์การแข่งขัน 
 

๑. นายอุดร  ประสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗          ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๒. นายโผน  ธรรมทว ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย      รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๓. นายเสถียร  จ าเริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๔. นายกัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวค าโปรย           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๕. นางกัญฐาภรณ์ ว่องนาวี คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๖. นางศิรกาญจน์ โชคถิรเดช คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

/7.นางอุทัยวรรณ... 



๔๒๒ 
 

๗. นางอุทัยวรรณ มณีกุล  คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๘. นางวิไล  บุญช ู  คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๙. นายธนบดินทร์  คันธประทีป คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๐. นายภัทรเดช  ทรงกลด คร ูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   

๑๑. นางสาวศรีประไพ  ช่างเจรจา คร ูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์             กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

๑๒. นายทองค า  รักษาวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๓. นางสมพร  ประสาร  คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๔. นางสาวญาณิศา  บุญตาโลก คร ูโรงเรียนบ้านบ้านสังเม็ก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 

มีหน้าที่ 
 

๑. วางแผนการจัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ –     
นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒          
จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปแผ่นพับหรือเอกสารอื่น ๆ แนะน าสถานที่แข่งขัน  
๔. จัดหาพิธีกรและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ 
    การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
/10. คณะกรรมการ... 

 



๔๒๓ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๑. นายวิมล  มูลสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนุน           ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๒. นายสมศักดิ์  ประสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะทาย      รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๓. นายทวี  พรมดวงศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๔. นายทวี  ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๕. นายสิทธิวัฒน์  ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน           กรรมการ 
(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๖. นายเฉลิม  มงคลแก่นทราย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๗. นายประมวล  สืบวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๘. นายสุเรียน  สนทะยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๙. นายสมเกียรติ  ไผ่เลี้ยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ          กรรมการ 
(กองทัพบกอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๐. นางนารีรัตน์  นงนุช  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
อนุบาลด ารงราชานุสรณ์            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 

/11. นางพรทิพย์... 



๔๒๔ 
 

๑๑. นางพรทิพย์  ยวงปรางค์ คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๒. นางสาวศิริพร  ทัพใจหาญ คร ูโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์    

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓. ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
๔. น าจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงาน    

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. รวบรวมเอกสารส่งใช้ 
 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ก ากับติดตาม แต่ละคณะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
 

๑. นายพิชิต  ศิริชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่          ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๒. นายสมัย  อดทน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)     รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๓. นายสุดใจ  พานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก อสพป.๓๒          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๔. นายจินดา  ศรีรวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๕. นายสุระพิด  เถาว์ค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
/6. นายองอาจ... 



๔๒๕ 
 

๖. นายองอาจ  สีพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๗. นายธนโชติ  ขุนโทนิล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๘. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์  วรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๙. นายทองค า  รักษาวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๐. นางสาวศรีประไพ  ช่างเจรจา ครู โรงเรียนมารีอุปถัมภ์             กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

๑๑. นายนรินทร์  บุญเย็น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
๑๒. นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๓. นางราตรี  แทนค า  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๔. นางสาวชยานี  ธีระภูวนตัถ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

๑๕. นางรุ่งนภา  งามสง่า  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 

 
มีหน้าที่   
๑. ให้ค าชี้แจงหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับ เรื่องสถานที่แข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน    

ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ให้ค าชี้แจงหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการทราบเก่ียวกับเรื่องสถานที่พักในเขตสาระที่รับผิดชอบ 
 

/3. ประสานงาน... 



๔๒๖ 
 

๓. ประสานงาน ก ากับ ติดตาม กับเขตพ้ืนที่หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้การ     
แข่งขัน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย 

 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.ว่าที่ร้อยตรีสุรจิต เอ่ียมธรรม       นายอ าเภอเบญจลักษ์ 
๒.นายโสภา  มะเครือศรี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๓.นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 
๔.นายสิทธิพงษ์  ยอดสิงห์   สาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ 
๕.พลต ารวจเอกสิราวิชญ์ นวมดี  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเบญจลักษ์ 
๖.นายบัณฑูร ลวรัตนากร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
๗.นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี   สาธารณสุขอ าเภอกันทรลักษ์ 
๘.พลต ารวจเอกพร้อมทัณฑ์  อุตมัง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกันทรลักษ์ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.ว่าที่ร้อยตรีสุรจิต เอ่ียมธรรม  นายอ าเภอเบญจลักษ์ 
๒.นายโสภา  มะเครือศรี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
๓.นายสุทัศน์  ชัยศรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสียว 
๔.นางสาวณฐมล นวลศิร ิ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
๕.นายมงคล  สิงห์ค า   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
๖.นายแสวง อินทะพันธ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 
 

๑. นายเพชร  วงพรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวรวิทย์  ทรัพย์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล)                              รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

  
/3. นางสาวบุญร่วม... 



๔๒๗ 
 

๓. นางสาวบุญร่วม  วชิาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายอัศวิน เกษสร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖. นายเลิศวรรธน์  จรรย์ทะสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗. นายสุนทร  ทองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘. นายวชิระ ฉวีวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่ ๑)  กรรมการ        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙. นายไพสงค์  แซ่เตีย ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโนนไหล่หนองเลิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐. นายบัวลอน ค าศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑. นายวรุตม์ มั่นจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒. นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓. นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

   
 

/14. นายพิสิษฐ์... 



๔๒๘ 
 

๑๔. นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๕. นางรัฐอนงค์ อินโหงว
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖. นางสาวปิยะพร ท าบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๗.ว่าทีพั่นตรีรุ่งศิริ สุระถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

 
๑๘. นายตรีเพชร สุนสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ-         

โพนสูงนาค า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๙. นายจิตกร ป้องกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวกุลนิษฐ์  จุลเหลา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา 
                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                       ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๑. นายปราโมทย์  โคตพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๒. นายประมาณ ประสานพันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๓. นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
  

 
 

 
/24. นายวิชญคฌาณภ์... 



๔๒๙ 
 

๒๔. นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๒๕. นายพยนต์  สืบเสน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๒๖. นายปัญญา ศิลากูล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๒๗. นายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๒๘. นางทิยานรรท์ คนรู้  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรรมการ 

๒๙. นางสาวประพิณ จินตวรรณ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓๐. นางมาริสา  พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๑. นางสาวนฐมนภรณ์ เครือค า 
 
 

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๒.นางปรมาภรณ์  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๓.นางรุ่งนภา  หลักเพชร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกุดผักหนามค าน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
มีหน้าที่ 
 

๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

/5. ตรวจสอบ... 



๔๓๐ 
 

๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป  สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น       

การประกวดแข่งขัน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน 
 

๑. นายเลิศวรรธน์ จรรย์ทะสงิห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวรวิทย์  ทรัพย์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม            รองประธานกรรมการ 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล)                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔. นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาน 
ทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕. นายประมาณ  ประสานพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖. นายวิชญคฌาณภ์  กสาเลศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๗. นายพยนต์  สืบเสน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

   
/8. นายปัญญา... 



๔๓๑ 
 

๘. นายปัญญา ศิลากูล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๙. นายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กรรมการ 

๑๐. นางอุรา กรมพะไมย คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑. นายธีรพัฒน์ มุ่งหมาย คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒. นายประทิน  หัสดี คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓. นายทะนงศักดิ์ โภธิพัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๔. นายกันชิต สถิตสุข คร ูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๕. นายวันดี  พรมสุข ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖. นายจิตกร  ป้องกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๗. นางอ่ินอ้อย บุษบงก์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๘.นายพิทักษ์ ทางทอง คร ูโรงเรียนบ้านอนุบาลเบญจลักษ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

/มีหน้าที่ 
 

 



๔๓๒ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การแข่งขันงาน    

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันทุกรายการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการ

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. จัดท าจุดเช็คอินในสถานที่แข่งขันทุกรายการใน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (ที่พัก) 
 

๑. นายวชิระ ฉวีวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฏร์วิทยา          ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒.นายวรุตม์ มั่นจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนาม  
ค าน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางประยงค์ สายะสมิต คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๖.นายถาวร  ครองยุติ คร ูโรงเรียนบ้านเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นายสมบูรณ์ บัวแสน คร ูโรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

  
 

/8. นายวสันต์... 



๔๓๓ 
 

๘.นายวสันต์ ค าเพราะ คร ูโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายพัฒนชัย ชิณวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองคับคา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐.นายทินกร นามแสง คร ูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นายสุชาติ ดวงมาลา คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นายวีรวัฒน์  ด าล ี คร ูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓.นางสาวปาริษา สมบัติ คร ูโรงเรียนบ้านโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๔.นางณิชา บุญสถิต คร ูโรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฎร์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๕.นายจันทร์ทร ปัญญาวัน คร ูโรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฎร์วิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖.นายเพิ่มศักดิ์ พละศักดิ์ พนักงานพัสดุโรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๗.นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๘.นายภานุรัตน์ สายหงส ์ คร ูโรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฎร์วิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

             /19. นายเรืองชัย... 
   



๔๓๔ 
 

๑๙.นายเรืองชัย  พ้ืนผา ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ส ารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานด้านที่พัก จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สถานศึกษาต่าง ๆ และวัด  
๒. จัดท าสารสนเทศด้านที่พักในจังหวัดศรีสะเกษ / แผนผังที่ตั้งระหว่างที่พักกับสถานที่จัดงาน สถานที่     

แข่งขันและประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ให้ทราบก่อนการเดินทาง 
๓. จัดประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการ / บุคลากร / และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร่วมกับ    

ฝ่ายธุรการในวันแถลงข่าว วันประชุมกรรมการตัดสิน) 
๔. ส ารวจความต้องการและจัดที่พักให้กับแขกVIPคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเจ้าหน้าที่ บุคลากร 
๕. จัดหาที่พักให้กับครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอน สิ่งอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอ 
๖. ประสานงาน ให้บริการ อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ด้านที่พักทุกที่ทุกคน 
๗. ให้ความสะดวกในการเข้าที่พักและติดต่อประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ   
๘. วางแผน จัดเตรียมผู้รับผิดชอบ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านต่าง ๆ ในสถานที่พัก เช่น บริการ    

เครื่องนอน อาหารเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ข้อมูลข่าวสาร อาสาสมัคร ความ
ปลอดภัยและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

๙. จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายจัดหาที่พักและเบิกจ่าย 
๑๐. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายจัดหาที่พัก 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๑. นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพยนต์  สืบเสน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองประธานกรรมการ 
 

๓. นางสุจิตรา จูมสีมา คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวศศิวิมล  สนทะยา คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

  /5.นางสาวสาลิกา... 
   



๔๓๕ 
 

๕. นางสาวสาลิกา  พันธ์ใหญ่ ครูพ่ีเลี้ยง บ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖. นางวิภาวดี ไชยทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางสาววิภาดา คูหา คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

               กรรมการ 
 

๙.นางสาวนิติยาพร พูลเพิ่ม ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐.นางสาวสุดารัตน์ สุขจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นายนฤปนาถ โครตสาลี คร ูโรงเรียนบ้านโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นางสาวณัฐกานต์ ทองศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓.นางสาวนริศรา อ่อนหวาน คร ูโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๔.นางสาวพรทิวา ไชยจินดา คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

 
  

 
/15. นางสาวอุบลวรรณ... 

   



๔๓๖ 
 

๑๕.นางสาวอุบลวรรณ ทองอินทร์  คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖.นางสาวสุนันทา ช้างสาร คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๗.นางจันจิรา พรมสิงห์ คร ูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๘.นางสาวจิดาภา อ านวยโภชน์ คร ูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๙.นางสุพิญชนันท์  พละศักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฎร์วทิยา (โรตารี่๑) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๐.นางผณิตนุช ทองเทพ คร ูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๑.นางจุฑารัตน์ อินทรโสม คร ูโรงเรียนบ้านเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๒.นางสาวพัธนันท์ จันทร์แก้ว คร ูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๓.นางประกาย มุ่งหมาย คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๔.นางสาวสุพรรณี ลาพรหมมา คร ูโรงเรียนบ้านแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๕.นางสุทธิรัตน์  หายโศรก คร ูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

   
/26. นางอภิรมย์... 

   



๔๓๗ 
 

๒๖.นางอภิรมย์ ธรรมมา คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

 
๒๗.นางสาวจิราวรรณ ลาธลุี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองคับคา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๘.นางสาวปิยะพร ท าบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๙.นางธัญญรัตน์ บุญลิลา  คร ูโรงเรียนบ้านโนนส าโรง                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓๐.นางสาวกฤษณา ค าชัย  คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์การจัดการพิธีการต่าง ๆวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

ในการแข่ งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ   ครั้ งที่   ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒                  
จังหวัดศรีสะเกษ  

๓. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม    
การแข่งขัน 

๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการทุกรายการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขัน    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการทุกรายการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๗. จัดหาของที่ระลึกส าหรับกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน 
๕. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

 

๑.นายสุนทร ทองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

  /2. นายบัวลอน... 



๔๓๘ 
 

๒.นายบัวลอน ค าศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 
 

๓.นายปราโมทย์ โคตพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางศิริลักษณ์ สุขศิริ คร ูโรงเรียนบ้านหนองคับคา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางกนกรัตน์ สายสิงห์ คร ูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางสาวจันทิพย์  ถิ่นถาน ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางล าใพร บุญแซม คร ูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางสาวกิตติยา  พันธ์แก่น คร ูโรงเรียนบ้านค ากลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

                กรรมการ 
 
 

๙.นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย คร ูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามค าน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐.นายธนชัย อุ่นอ้วน คร ูโรงเรียนบ้านค ากลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นายไพฑูรย์ สายพิน คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นางสาววารุณี  ปุกจิตร คร ูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

           /๑๓. นายทวี... 
 

   



๔๓๙ 
 

๑๓.นายทวี โสมชม คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๔.นางสุวิมล เผ่าพันธุ ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๕.นายถาวร  ครองยุติ  คร ูโรงเรียนบ้านเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๖.นางสาวบังอร  ศรีผ่องใส คร ูโรงเรียนบ้านหนองยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๗.นายณัฐธนวรรธน ์ บุดดา ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๘.นายนนทยา ศรีหาบุตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๙.นางสาวพรสุดา สินศิริ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๐.นายตวงสิทธิ์ ค าเคนบ้ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองคับคา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๒๑.นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา          กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๒.นางสาวสุกัญญา มาตราวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๒๓.นางสาวสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไหล่หนองเลิง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

/มีหน้าที.่.. 
 
 



๔๔๐ 
 

มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันและน าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายเทคโนโลยี 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. คณะกรรมการจัดหากรรมการตัดสินและจัดการการตัดสิน 
๑.นายเพชร  วงพรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวชิระ   ฉววีงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค าตื้อจตุราษฏร์วิทยา  รองประธานกรรมการ 
(โรตารี่๑)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓.นายวรวิทย์  ทรัพย์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล)                              รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๔.นายอัศวิน  เกษสร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางรัฐอนงค์  อินโหงว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

   
 

/๗. นายสุนทร... 
 

   



๔๔๑ 
 

๗.นายสุนทร  ทองสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

                    กรรมการ 
 
 

๘.นางมาริสา  พละสูรย์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายบัวลอน  ค าศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
๑๑.นางสาวนฐมนภรณ์  เครอืค า  ศึกษานิเทศก ์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดเวลาแข่งขัน 
๒. ก าหนดสถานที่รับรายงานตัว 
๓. ก าหนดสถานที่แข่งขัน 
๔. จัดเตรียม – จัดหาเครื่องมือ 
๕. ด าเนินการจัดการแข่งขัน  
๖. ตัดสินกิจกรรม 
 

๗.คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑.ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายตรีเพชร สุนสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธากรรมการ 

  /๔. นายจิตกร... 
 
 
 

  



๔๔๒ 
 

๔.นายจิตกร ป้องกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นายวิชาญ พุทธวงค์ คร ูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นายทองค า บัวจูม 
 
 

คร ูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นายธีระพจน์ ทองสลับ คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นายวัฒนา แม่นทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายทัศนพงษ์ โคพนา คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๐.นายประนอม  ชาวนา คร ูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๑.นายจรัส  ทานะมัย คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓.นายประนอม ธรรมนิยม ช่างไฟฟ้า ๔ โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

   
 
 
/ ๑๔. นายไพสงค์... 



๔๔๓ 
 

๑๔.นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อ านวยการบ้านไหล่หนองเลิง                   กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๕.นายมลศักดิ์ หลักดี คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๖.นายทินกร งามแสง 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดการจราจรในการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันงาน    

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความสะดวก     

ด้านการจราจรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันงาน    
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะในการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดหาคณะกรรมการจราจรจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสนับสนุน 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล 
 

๑.นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 
 

๒.นายปัญญา ศิลากูล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 รองประธานกรรมการ 

๓.นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านโนนจักจั่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.ว่าทีพั่นตรีรุ่งศิร ิสุรถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

   
/๕. นางเด่นดวง... 



๔๔๔ 
 

๕.นางเด่นดวง บุญชาลี คร ูโรงเรียนบ้านค าสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางร าไพ กล้าหาญ คร ูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางยุวพินพูลสุขโข คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางชิโณรส ดวงงอก คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นายสุนทร กัดกุมภา คร ูโรงเรียนบ้านหนองยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐.นายสิทธิชัย  พันธ์ศร ี คร ูโรงเรียนบ้านค าสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นางสาวชระริน พันธ์สวัสดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านไหล่หนองเลิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นางทิพรัตน์ วงศ์รักษ์  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓.นางสาวสุพัฒรา ปานเหลา คร ูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๔.นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๕.นายเอกพจน์ สิงห์ค า คร ูโรงเรียนบ้านโนนค าตื้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

 
/๑๖. นางวิภาวด.ี.. 



๔๔๕ 
 

๑๖.นางวิภาวดี ไชยทอง ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๗.นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก                  กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๘.นางสาวนุชนาฎ นามฮุง คร ูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๙.นางสาวส าอาง ศรีทองธรรม   คร ูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                         ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
มีหน้าที่  
๑. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการแข่งขัน

กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ        
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลเบญจลักษ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล 
๓. จัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานพยาบาล 
๔. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
๕. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือน าผู้บาดเจ็บหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพส่งโรงพยาบาล 
๖. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระบบเว็บไซต์การแข่งขัน 
 

๑. นายอัศวิน เกษสร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นางสุจิตรา ภูมิภาค  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๓.นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองประธานกรรมการ 
 
 

/๔. นายสุนทร... 



๔๔๖ 
 

๔.นายสุนทร ทองสวัสดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นางสาวปิยธิดา อ าภาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นายสิทธิพงษ์  วอทอง  คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางประยงค์ สายะสมิต คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางสาวศศิธร สลับเชื้อ  คร ูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาค า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางประกาย มุ่งหมาย  คร ูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๐.นางสาวศิริลักษณ์ ค ายุธา คร ูโรงเรียนบ้านดอนเขียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นางรัชนีกร ธรรมษา  คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓.นางประไพจิตร พร านัก คร ูโรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฏร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๔.นางแพรวพรรณ วงพรมมา คร ูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

  
 

/15. นางรัตนา... 



๔๔๗ 
 

๑๕.นางรัตนา นันทพานิช  คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 

๑๖.นางสาวจิราวัลย์ รักชาต ิ คร ูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๗.นางปรมาภรณ์ ทองสุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๘.นายอินทวา นันทะสาร
  

คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๙.นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองหว้า                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปแผ่นพับหรือเอกสารอื่น ๆ แนะน าสถานที่แข่งขัน  
๔. จัดหาพิธีกรและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๑. นายภานุวัฒน์ บุญแซม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายเลิศวรรธน์  จรรย์ทะสงิห์
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าโรง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

 
/๓. นายสรวิศิษฎ์... 



๔๔๘ 
 

 
๓.นายสรวิศิษฎ์ ทางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

รองประธานกรรมการ 

๔.นางพนาไพร กัดกุมภา คร ูโรงเรียนบ้านค าสะอาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นายพิทักษ์ ทางทอง  คร ูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 
 
 

๖.นางสาวเมธกานต์ มีคุณ  คร ูโรงเรียนบ้านหนองยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางกานต์ติมา เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามค าน้อย     กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๙.นางอิสราภรณ์ ประสานพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพ็ก                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๐.นางปราศรัย อินทร์ค่ า คร ูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
มีหน้าที่  
๑. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒             
    จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓. ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
๔. น าจ่ายเงินงบปะมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

/๕. รายงานการใช้จ่าย.... 
 



๔๔๙ 
 

๕. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. รวบรวมเอกสารส่งใช้ 
 

๑๑.คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ก ากับติดตาม แต่ละคณะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 

๑. นายวรวิทย์  ทรัพย์ศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวบุญร่วม วิชาชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์             รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๓.นายพยนต์  สืบเสน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์         รองประธานกรรมการ 
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๔.นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๕.นายถาวร ครองยุติ 
 

คร ูโรงเรียนบ้านเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๖.นางอุรา กรมพะไม 
 

คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๗.นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม 
 

คร ูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๘.นางรุจิรา  สถิตสุข 
 

คร ูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๙.นางสาวปัญญดา ดวงสา
  
  

คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

/ ๑๐. นางภานุรัตน์.... 
   



๔๕๐ 
 

๑๐.นางภานุรัตน์  สายหงส ์
 

ครูโรงเรียนโนนค าตื้อ (จตุราษฎร์วิทยาโรตารี่ ๑) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๑.นางสาวจิราพร จันทร์จิตร 
 

ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๒.นางสุวรรณี สุนสาย ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๑๓.นายอัศวิน เกษสร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ                  กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔               

๑๔.นายสรวิศิษฎ์ ทางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๕.นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๖.นายปราโมทย์ โคตพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากลาง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๗.นางรุ่งนภา  งามสง่า นักวิชาการศึกษา                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 
 
มีหน้าที่   
๑. ให้ค าชี้แจงหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับ เรื่องสถานที่แข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน    

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ให้ค าชี้แจงหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการทราบเก่ียวกับเรื่องสถานที่พักในเขตกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 
๓. ประสานงาน ก ากับ ติดตามงานจากทุกฝ่าย กับเขตพ้ืนที่หรือเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเพ่ืออ านวย         

ความสะดวกให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
                                                           / ศูนย์สาระการเรียนรู้  ...   
 



๔๕๑ 

 
ศูนย์สาระการเรียนรู้  :  คณิตศาสตร์ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายสุริยา  บุตรจินดา  นายอ าเภออุทุมพรพิสัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ รักษาราชการแทน 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

๓. นายธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    
๔. นายโกวิท  น้อยโคตร  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
                                          จังหวัดศรีสะเกษ    

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
๑. นางวรรณภา  บุตรวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวิทย์  สมบัต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย         รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายวีรวัฒน ์ ธรรมแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อก าแพง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายปริญญา โนนกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุ
น้อยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายวิเชียร  บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางรสรินทร์  ดาแก้ว       ผู้อ านวยการโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๘. นางฉวี ... 
  



๔๕๒ 

๘. นางฉวี  สุรโิย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแข้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นายวันชัย  ปักการะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นายสวัสดิ ์ พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวธัญญรัตน์  บัวพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นายวิชาญ  ค านึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นายสมชัย  สิงหช์ะฎา       ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางเนาวรัตน์  ไตรยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นายปิยะ  ไตรยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นายบุญเพ็ง  พรมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นายสุเพียบ  ทองน า        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๑๘. นายสุนทร  ปุณะปรุง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๑๙. นายเอกสิทธิ์  ...   
  



๔๕๓ 

๑๙. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๐. นายประมวล  สุขอ้วน คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๑. นายวีรพงษ์  พลที           คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๒. นายพิชิต  บรรเทา คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๓. นางคัดนานต์ บรรเทา คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๔. นายพิชิต  ชูลิขิต คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๕. นางสาวสมนึก  แซ่อ้ึง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๖. นางสาวล าใย  สายโงน              
                                       

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๗. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 

  /๔. จัดหาเสนอแต่งตั้ง … 
 



๔๕๔ 

๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

๒.  คณะกรรมการประมวลผลกลางสาระคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย   
  
๑.  นายสุนทร  ปุณะปรุง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวธัญญรัตน์  บัวพันธ์ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประสบโชค  ภาคค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง                     กรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายวันชัย  ปักการะสังข์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายประมวล  สุขอ้วน  คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการแข่งขัน น าส่งสถานที่แข่งขันในแต่ละจุดแข่งขัน 
๒. รับผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมในการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์ 
๓. รายงานผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมในการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์ 
๔. จัดเตรียมเกียรติบัตรแต่ละกิจกรรมในการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์ 
 
 

/๔. คณะด าเนินงาน ... 
 



๔๕๕ 

๓. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๓.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสุวิทย์  สมบัติ           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุมิตรา  พวงศรี   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวทัศนีย์  ชิณวงศ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธนู  อ๊อดพันธ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางเอมอร  ส าราญ   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายประมวล  สุขอ้วน   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
                                                                                          /๘. ตรวจสอบรายละเอียด …                           
 



๔๕๖ 

๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๓.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางพยอม  หลักหาญ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล                    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางณัฐกานต์   สุทธิ คร ูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาครินทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางนภัสภรณ์  จอดนอก คร ูโรงเรียนบ้านหนองผือ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

         
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๓.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายสุเทพ  รุ่งเรือง คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดา  สีหาบุตร คร ูโรงเรียน อนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายชาญณรงค์  รองเมือง คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอ านาจ   ปะนาโท  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๕. นายเทอดศักดิ์ ...   



๔๕๗ 

๕. นายเทอดศักดิ์  เพิ่มบุญ
  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสุนทรา  พรหมทา   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางศิริพร  เศรษฐบุตร   คร ูโรงเรียน อนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาววราศิริ อินทวัฒน์ คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางลัดดาวัลย์  วันทา     คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุข   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

                                                                              

/๓. นางสาววาจา ...   



๔๕๘ 

                                                                                                                               

๓. นางสาววาจา  แขมค า   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด  

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. ดาบต ารวจประจวบ 
    โสภากุล   

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

ประธานกรรมการ 

๒. ดาบต ารวจมานิตย์   
    แสงแก้ว  

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ  

๓. สิบต ารวจโทอภิเชษฐ์  
    วันประเสริฐ  

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

๔. สิบต ารวจโทปริญญา   
    มูลเกษ  

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

๕. นายสมชาย  ตั้งตรง   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 
 
 
 

/๓.๙ คณะกรรมการพยาบาล … 



๔๕๙ 

๓.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางเข็มพร  ศรีมาศ      คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวปิยะพร  ทองสิงห์    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง    คร ูโรงเรียน อนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย        

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๓.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางทิพากร  เชิงหอม   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญชนก  กงกัญญา   คร ูโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

/มีหน้าที่ ...   



๔๖๐ 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
 

๔. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔-๖ 
๔.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสุวิทย์  สมบัติ           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุมิตรา  พวงศรี   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวทัศนีย์  ชิณวงศ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธนู  อ๊อดพันธ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางเอมอร  ส าราญ   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายประมวล  สุขอ้วน   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
/๓. วางแผน … 

 



๔๖๑ 

๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๔.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางสิรพจนา สีนวนจันทร์   คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล                    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางระวีวรรณ บุญปัญญา  คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางศิริมาศ   พวงพินิจ  คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายภูริชกานต์   งามศิริ  คร ูโรงเรียนบ้านโนนลาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๔.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายสุเทพ  รุ่งเรือง คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดา  สีหาบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

/๓. นายชาญณรงค์ ...    



๔๖๒ 

๓. นายชาญณรงค์  รองเมือง คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอ านาจ   ปะนาโท  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายเทอดศักดิ์  เพิ่มบุญ
  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย       

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสุนทรา  พรหมทา   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางศิริพร  เศรษฐบุตร   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาววราศิริ อินทวัฒน์ คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 
 
 
 

/๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ... 
 



๔๖๓ 

๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางลัดดาวัลย์  วันทา     คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุข   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาววาจา  แขมค า   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒             

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     
     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. ดาบต ารวจประจวบ   
โสภากุล   

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

ประธานกรรมการ 

๒. ดาบต ารวจมานิตย์   
แสงแก้ว  

 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ  

๓. สิบต ารวจโทอภิเชษฐ์  
วันประเสริฐ  

 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

๔. สิบต ารวจโทปริญญา   
มูลเกษ  

 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

๕. นายสมชาย  ตั้งตรง   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 

 
/๒. ประสานงานกับต ารวจ … 



๔๖๔ 

๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  
ความปลอดภัย 

๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๔.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางเข็มพร  ศรีมาศ      คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๔.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวปิยะพร  ทองสิงห์    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธีรนุช  พุกซ่ือตรง    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์
 
 
 

/๔.๙ คณะกรรมการ... 



๔๖๕ 

๔.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางทิพากร  เชิงหอม   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญชนก กงกัญญา   คร ูโรงเรียนบ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
 

๕. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๕.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสุวิทย์  สมบัติ           ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุมิตรา  พวงศรี   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางประภาภรณ ์ ไพบูลย์มั่นคง    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวทัศนีย์  ชิณวงศ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธนู  อ๊อดพันธ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางเอมอร  ส าราญ   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

                                                                                                     /๗. นายประมวล ...    



๔๖๖ 

๗. นายประมวล  สุขอ้วน   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๕.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางสาวบังอร แหวนหล่อ    คร ูโรงเรียนบ้านหว้านรัฐราษฎร์นุกูล                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพงศกร  นาชัยนาค   คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายอานัติ  จันทร์เทศ   คร ูโรงเรียนบ้านหนองหว้า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวมยุรี  ชาภักด ี     คร ูโรงเรียนบ้านหนองโง้ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 

/๒. จัดเตรียมเอกสาร … 
 



๔๖๗ 

๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๕.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายสุเทพ  รุ่งเรือง คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดา  สีหาบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายชาญณรงค์  รองเมือง คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอ านาจ   ปะนาโท  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายเทอดศักดิ์  เพ่ิมบุญ
  
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย      

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสุนทรา  พรหมทา   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางศิริพร  เศรษฐบุตร   คร ูโรงเรียน อนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 

/๓. นางสาววราศิริ ...   



๔๖๘ 

๓. นางสาววราศิริ อินทวัฒน์ คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๕.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางลัดดาวัลย์  วันทา     คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุข   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาววาจา  แขมค า   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด  

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. ดาบต ารวจประจวบ  โสภา
กุล   

 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

ประธานกรรมการ 

๒. ดาบต ารวจมานิตย์  แสงแก้ว   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ  

๓. สิบต ารวจโทอภิเชษฐ์         
วันประเสริฐ  

 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

๔. สิบต ารวจโทปริญญา        
มูลเกษ  

 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

   
/๕. นายสมชาย ...   



๔๖๙ 

๕. นายสมชาย  ตั้งตรง   
 

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๕.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางเข็มพร  ศรีมาศ      คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวปิยะพร  ทองสิงห์    คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง    คร ูโรงเรียน อนุบาลอุทุมพรพิสัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 

/๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ … 



๔๗๐ 

๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย          
ณ สนามแข่งขัน 

๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์
๕.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางทิพากร  เชิงหอม   คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญชนก กงกัญญา   คร ูโรงเรียนบ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการหรืออ่ืน ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
 

๖. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ป.๓ 
๖.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวกรวลัย  พนาศิลป์        
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวปราณี    ดวงขันธ์          คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวนิตยา  แพงศรี         คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิชาญ  ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

                                                                                                                                

                                   /๖. นางสาวศรัณย์ธิษณ์ ...                               



๔๗๑ 

๖. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์      คร ูโรงเรียนเคียวน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุมาลี สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  
    ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม  
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๖.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางสุนทรา   พรหมทา       คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพะยอม   หลักหาญ            คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางณัฐกานต์   สุทธิ                คร ูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจุฬาลักษณ์   
    นาครินทร์       

คร ูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 /มีหน้าที่ ...  
 



๔๗๒ 

มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๖.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิชาต  ไตรพรม         คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายสันติ  บุญมนัส         คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบุญหลาย ค าผุย          
 

นักการภารโรงเรียนเคียวน า                                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิชาญ   ใยขันธ์         
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย        

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวสุมาลี     สมใจ  
   

คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

                                           

/๒. นางสาวสุกัญญา ...                                                                    



๔๗๓ 

๒. นางสาวสุกัญญา โสภาสุข        คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวอักษรารักษ์  ฤทธเิดช  คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๖.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางสาวปราณี    ดวงขันธ์         คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัทยา   ราชรักษา      คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวสุกัญญา  วันทอง        คร ูโรงเรียนเคียวน า                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด  

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายพิชาญ     ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

                                                               /๒. นายณรงค์ชัย ...    



๔๗๔ 

๒. นายณรงค์ชัย  สายแก้ว      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายกฤษฎ์    นาคมณี          คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายอัครพงศ์  ดาวเรือง      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการ 

๕. นายสันติ      บุญมนัส        
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๖.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางสาวนิตยา     แพงศรี            คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ      คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
/๖.๘ คณะกรรมการ … 



๔๗๕ 

๖.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวกรวลัย พนาศิลป์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนัยนา  โนนสาย             
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด           คร ูโรงเรียนเคียวน า                                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๔. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ          
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นายเกรียงไกร บัวไขย์                
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ  

  
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย        

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๖.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวสุมาลี     สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการหรืออ่ืน ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
/7. คณะด าเนินงาน … 

 



๔๗๖ 

๗. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ชั้นป.๔-ป.๖ 
๗.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกรวลัย พนาศิลป์        
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวปราณี   ดวงขันธ์          คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวนิตยา  แพงศรี         คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิชาญ ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์      คร ูโรงเรียนเคียวน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุมาลี   สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 

/๘. ตรวจสอบรายละเอียด … 
 



๔๗๗ 

๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๗.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางสาวกองวดี ดวงจันทร์
          

คร ูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ                                                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางศิริมาศ   พวงพินิจ                               คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสุจิตรา  อ านวย                                       คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี่    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวกัลยาณี  ทองทับ                      คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๗.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฐวุฒิ   บุตรราช                   คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายสันติ  บุญมนัส                  คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบุญหลาย  ค าผุย                   
 

นักการภารโรงโรงเรียนเคียวน า                                                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
/๕. นายพิชาญ ...      



๔๗๘ 

๕. นายพิชาญ     ใยขันธ์               
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๗.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาววารุณี  สมจิตร   
   

คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวศาริกา  ดวงใจ         คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวระพีพรรณ กันหา        คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

 ๗.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางสาวพชรวลัย์ เอ่ียมสะอาด             คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริวาส  ค าล้วน       คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

                                                                 

                                                                 /๓. นางสาวนภัสนันท์ ...    



๔๗๙ 

๓. นางสาวนภัสนันท์ เกิดกุล               คร ูโรงเรียนเคียวน า                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒       

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๗.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายพิชาญ     ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายณรงค์ชัย  สายแก้ว      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายกฤษฎ์    นาคมณี          คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายอัครพงศ์  ดาวเรือง      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการ 

๕. นายสันติ   บุญมนัส        
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

           กรรมการ       
         และเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล   

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

/7.๗ คณะกรรมการพยาบาล … 



๔๘๐ 

๗.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางสาวนิตยา   แพงศรี     คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ                 คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๗.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวเรไร  คงคารัตน์                  คร ูโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกัลยาภรณ์  พรหมทา                         
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางณิชาภา  รักษาศิริ             คร ูโรงเรียนเคียวน า                                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๔. นางสาวสมประสงค์  สายเพ็ชร               
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นางนวลนภัสสร  บุญช่วย                             
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ  

   
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
 

/๒. ก าหนด … 



๔๘๑ 

๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         
ณ สนามแข่งขัน 

๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์
๗.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางสาวสุมาลี   สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการหรืออ่ืน ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
          ๘. คณะด าเนินงานกจิกรรมการแข่งขันเวทคณิต ชั้นม.๑- ม.๓ 

๘.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกรวลัย พนาศิลป์        
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวปราณี   ดวงขันธ์          คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวนิตยา  แพงศรี         คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิชาญ   ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

                                                                                               

                               /๖. นางสาวศรัณย์ธิษณ์                               



๔๘๒ 

๖. นางสาวศรัณย์ธิษณ์        
    มีพันธ์      

คร ูโรงเรียนเคียวน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุมาลี   สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๘.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นายศุภณัฐ  งามศิริ  
          

คร ูโรงเรียนบ้านบุยาว                                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพุธกานต์   ถาวร                                 คร ูโรงเรียนบ้านผือ     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายนิรุตน์   โสพัฒน์                                        คร ูโรงเรียนบ้านสระภู     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางนิภาดา  มุกดาดี                        คร ูโรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

                                      /มีหน้าที่ ...  
 



๔๘๓ 

มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๘.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิชาต  ไตรพรม         คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายสันติ      บุญมนัส         คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบุญหลาย  ค าผุย          
 

นักการภารโรง โรงเรียนเคียวน า                                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิชาญ   ใยขันธ์         
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๘.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวสุมาลี     สมใจ  
   

คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

                                           

/๒. นางสาวสุกัญญา ...                                                                    



๔๘๔ 

๒. นางสาวสุกัญญา โสภาสุข        คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวอักษรารักษ ์ฤทธิเดช  คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๘.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางสาวปราณี   ดวงขันธ์         คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัทยา  ราชรักษา      คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวสุกัญญา  วันทอง        คร ูโรงเรียนเคียวน า                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙        

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายพิชาญ   ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

                                                               /๒. นายณรงค์ชัย ...    



๔๘๕ 

๒. นายณรงค์ชัย  สายแก้ว      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายกฤษฎ์    นาคมณี          คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายอัครพงศ์  ดาวเรือง      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการ 

๕. นายสันติ  บุญมนัส        
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล    

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๘.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางสาวนิตยา     แพงศรี            คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ      คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
/8.๘ คณะกรรมการ … 



๔๘๖ 

๘.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวกรวลัย พนาศิลป์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนัยนา  โนนสาย             
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวเบญจมาศ   
    ขาวสะอาด           

คร ูโรงเรียนเคียวน า                                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๔. นางสาวพิมพ์สมัย 
    ตุ้ยเจริญ              

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นายเกรียงไกร  บัวไขย์                
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๘.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวสุมาลี   สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
/9. คณะด าเนินงาน ... 



๔๘๗ 

๙. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ชั้น ป.๔-ป.๖ 

๙.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายสมชัย  สิงหช์ะฎา              ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุจิตรา   นวลสาย์           
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวรพีพร   โพธาราม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                          กรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสุพรรณี   บุญเย็น                คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวลัดดาวัลย์ พลอยงาม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

                       
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป     
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
/๙.๒ คณะกรรมการ … 

 



๔๘๘ 

๙.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางสาวอารีรักษ์   โพธิวัฒน์  
          

คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)                                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวทองใส   ยอดนิว                                  คร ูโรงเรียนบ้านนาโนน      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์                                         คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางฉลวย  ภาคค า                        คร ูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๙.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางสุพรรณี   บุญเย็น    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวิทยากร   บุญศักดิ์               คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย           คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอรวรรณ  อเนกบุญ             
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุจิตรา หล้าธรรม            
  
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่ ... 

 



๔๘๙ 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๙.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวผจงพร   อนุพันธ์     
   

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวยุวดี พงค์ษาปาน         คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวศรัญญา  พรมลา        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๙.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นายวัฒนา   เจียงวงค์         คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจิรวรรณ 
    ทองพันชั่ง          

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
 

/๔. รายงานผลการแข่งขัน … 
 



๔๙๐ 

๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒         
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๙.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายทรัพย์วิจิตร ผกากลิ่น            คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษดา หอมไกล       คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายวิทยากร บุญศักดิ์           คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายวัฒนา เจียงวงค์         
  
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๙.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑.นางสาวธิดารัตน์ ทูลภิรมย์             คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิภาภรณ ์
    ผกากลิ่น       

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

/๒. จัดหน่วยพยาบาล … 



๔๙๑ 

๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๙.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวรพีพร   โพธาราม             คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวปิยมาส   กิ่งแก้ว             
    

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าขอ้มูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๙.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสุจิตรา   นวลสายย์        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวลัดดาวัลย์  
    พลอยงาม             

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๐. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

๑๐.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายสมชัย  สิงห์ชะฎา              ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางสุจิตรา ...     



๔๙๒ 

๒. นางสุจิตรา   นวลสาย์           
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวรพีพร   โพธาราม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                          กรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสุพรรณี   บุญเย็น                คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

                       
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๐.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล   
          

คร ูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ                                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนิลาวรรณ์  ทะวิลัย                                     คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒ (หนองศาลา)       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 /๓. นางสาวพรสวรรค์ ...    
   



๔๙๓ 

๓. นางสาวพรสวรรค์  จันดา                                         คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายทินกร บุญสาลี                                คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๐.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางสุพรรณี   บุญเย็น      คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวิทยากร   บุญศักดิ์              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย            คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอรวรรณ   
    อเนกบุญ               
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุจิตรา    
    หล้าธรรม    
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย       

ความเรียบร้อย 
/๖. จัดสถานที่ … 

 



๔๙๔ 

๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
๑๐.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวผจงพร   อนุพันธ์      
   

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวยุวดี พงค์ษาปาน          คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวศรัญญา  พรมลา         คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๐.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางวราวรรณ    พลที                   คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)                                                   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่                คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)                                                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวนิตยา   โนนกอง                 คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)                                                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
    จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     
     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
/๑๐.๖ คณะกรรมการ … 

 



๔๙๕ 

๑๐.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายทรัพย์วิจิตร ผกากลิ่น   คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษดา  หอมไกล        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายวิทยากร  บุญศักดิ์            คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายวัฒนา เจียงวงค์          
  
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล   
ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๐.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางสาวธิดารัตน ์ทูลภิรมย์              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิภาภรณ์   ผกากลิ่น        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

/๑๐.๘ คณะกรรมการ … 



๔๙๖ 

๑๐.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวรพีพร  โพธาราม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว               
    

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๐.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสุจิตรา   นวลสายย์        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวลัดดาวัลย์ พลอยงาม             คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ            

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๑. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ชั้น ม.๑-ม.๓ 

๑๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายสมชัย  สิงหช์ะฎา              ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุจิตรา   นวลสาย์           
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

/๓. นางสาวรพีพร ...     



๔๙๗ 

๓. นางสาวรพีพร   โพธาราม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                          กรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสุพรรณี   บุญเย็น                คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวลัดดาวัลย ์ พลอยงาม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

                       
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

๑๑.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นายสุทัศน์   แซวรัมย์          คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่                                                                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์                                      คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 

/๓. นางสาวกานต์ธีรา ...    



๔๙๘ 

๓. นางสาวกานต์ธีรา  มะโนรัตน์                                           คร ูโรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ                                 คร ูโรงเรียนบ้านแข้                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๑.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางสุพรรณี   บุญเย็น      คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวิทยากร   บุญศักดิ์              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวศิริรัตน์  ศรีผุย            คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอรวรรณ  อเนกบุญ               
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุจิตรา   หล้าธรรม    
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
/๖. จัดสถานที่สุขา … 

 



๔๙๙ 

๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
๑๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวผจงพร   อนุพันธ์      
   

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวยุวดี พงค์ษาปาน          คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวศรัญญา  พรมลา         คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางวราวรรณ    พลที                   คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)                                                   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่                คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)                                                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวนิตยา   โนนกอง                 คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)                                                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

/๑๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร … 
 



๕๐๐ 

๑๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายทรัพย์วิจิตร ผกากลิ่น   คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษดา  หอมไกล        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายวิทยากร  บุญศักดิ์            คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายวัฒนา เจียงวงค์          
  
 

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

  กรรมการและเลขานุการ 
 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล   

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๑.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิภาภรณ์   ผกากลิ่น        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน     

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 



๕๐๑ 

๑๑.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวรพีพร  โพธาราม              คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว               
    

คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย        

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๑.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสุจิตรา   นวลสายย์        คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                                                

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม             คร ูโรงเรียนอุทุมพรวิทยา                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ           

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๒. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการความรู้ 

ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
๑๒.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายปริญญา  โนนกอง 
              

ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองเหล็กธาตุน้อย        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายวิชาญ  ชนะบุตร            
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโนน    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

  /๓. นายชาลี … 
   



๕๐๒ 

๓. นายชาลี  ชาบุญเรือง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเดา                                  กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายสถิตย์  ศรีสุรักษ์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงพาน      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายส าราญ  เลิศรัตนาวดี                   คร ูโรงเรียนบ้านส าโรงน้อยหนองบัว        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นายพงษ์ศักดิ์  ดาสันทัด                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ า       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายวิจารย์  อาจสาลี               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่าม      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

           
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๒.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางอารี   สระทอง           คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นายศุภณัฐ ...    



๕๐๓ 

๒. นายศุภณัฐ  งามศิริ                                       คร ูโรงเรียนบ้านบุยาว                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางวาสนา   แท่นแก้ว                                                    คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง                                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางจันทิมา   อินทร์ตา                                         คร ูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น                                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๒.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายวิชาญ  ชนะบุตร      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโนน                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธนศักด์  รัตรีพันธ์                ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลต าบลก าแพง 

กรรมการ  

๓. นายณภพล  นาจ าปา             นายช่างโยธาอาวุโส 
เทศบาลต าบลก าแพง 

กรรมการ 

๔. นายสุวัจน์  เรืองแสง  
 

คร ูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายอัมพร  หว่านทอง  
 

คร ูโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง                                                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
 

/๕. ประสานงาน … 
 



๕๐๔ 

๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย         
ความเรียบร้อย 

๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
๑๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางจารุณี  ดวงอาจ       
   

คร ูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย                                                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุปราณ ีศรีโพนทอง              จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางกาญจนา ประถมบุตร          คร ูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑.  นายพงษ์ศักดิ์  ดาสันทัด                    ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านอี่หล่ า                                                   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวทองใส  ยอดนิล                 คร ูโรงเรียนบ้านนาโนน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายวิจารย์  อาจสาลี                  คร ูโรงเรียนบ้านโคกหล่าม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

   
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขนัเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

/๕. จัดท าแบบประเมินผล … 
 



๕๐๕ 

๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     
     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสถิตย์  ศรีสุรกษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงพาน      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. สิบเอกวนุชาธิป  วังศรีแก้ว           เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจ 

กรรมการ  

๓. นายสถาพร  ผกาแดง               เทศกิจเทศบาลต าบลก าแพง 
     

กรรมการ 

๔. นายธนนพ  บัวเกษ     
 

เทศกิจเทศบาลต าบาลก าแพง                กรรมการ       
  

๕. นายสมยศ แก้วสมุทร  คร ูโรงเรียนบ้านกงพาน      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแลความ

ปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๒.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางบุญกอง  น้อยพรหม                คร ูโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอรัญญา  สูงเรือง          คร ูโรงเรียนบ้านโคก                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
 

/๓. ประสานงาน … 



๕๐๖ 

๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    
สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  

๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๑๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี               คร ูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทองมา  สมพันธ์                
    

คร ูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์                
    

คร ูโรงเรียนบ้านโคก                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๔. นางสาวสุทธิตา  ไชยปัญญา                
    

คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งไชย                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นายประดิษฐ์  ศรีโนนลาน                   
    

คร ูโรงเรียนบ้านโคก                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นายชาลี  ชาบุญเรือง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเดา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมหวัง  บัวพันธ์               คร ูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
/๒. ด าเนินการเบิกจ่าย … 

 



๕๐๗ 

๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ         
ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๓. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

๑๓.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายฉวี  สุรโิย                ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นแข้         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายปิยะนันท์  เพ็งแจ่ม              
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้ประชาบ ารุง     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเนาวรัตน์  ไตรยงค์                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม                        กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางต้องตา  คล่องตา                           ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางไพจิตร บุดดาวงศ ์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลาง         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นายบุญเยื้อน  สังข์ภักดี                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านโนนกลาง        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสิริกัญญา  โพธิ์วัฒน์
                  

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

     
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 

/๖. จัดท าคู่มือ … 
 



๕๐๘ 

๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๓.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางนันทิยา   เหลื่อมนอก               คร ูโรงเรียนบ้านอนุบาลศิลาลาด                                       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนงค์รักษ์   สวัสดิ์ศรี                                        คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายสุรวุฒิ  พวงสวัสดิ์                                                     คร ูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางวรรษมน   อารีย์                                          คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่                                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๓.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายบุญเยื้อน  สังข์ภักดี         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวิสันต์  เสวะนา                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะอาว                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

/นายส าราญ...  



๕๐๙ 

๔. นายส าราญ ดวนสูง         
 

คร ูโรงเรียนบ้านอะลาง                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕. นายทองหล่อ  ยอดลี   
 

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย        

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๑๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางต้องใจ  คล่องตา         
   

คร ูโรงเรียนบ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์)                                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจิรัชญา  แก้วภักดี                  คร ูโรงเรียนบ้านปะหละ                                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวสุมิตรา  ศิริสุรักษ์     นักวิชาการช านาญการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ  

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นายชาญวิทย์  วงศ์ค า      ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ                                                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

                                                         /๒. นางสุขรดา ...                                                                         



๕๑๐ 

๒. นางสุขรดา  มามีเกตุ                  คร ูโรงเรียนบ้านหนองยาง    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางไพจิตร  บุดดาวงศ์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลาง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. ร้อยต ารวจเอกสุทัศน์ พูลสวัสดิ์        รองสารวัตรจราจร  
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ     

ประธานกรรมการ 

๒. ดาบต ารวจประกอบ   สว่างโสดา              ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม) 
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ   

กรรมการ  

๓. จ่าสิบต ารวจวรรณชนะ  รุ่งแสง     
               

ผู้บังคับหมู่(งานจราจร) 
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ       

กรรมการ 

๔. สิบต ารวจเอกศิวพัน  แสงแก้ว        ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม) 
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ     

               กรรมการ       
  

๕. ร้อยต ารวจเอกวิชัย  โพธิ์งาม     
  

รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธร
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

 

                                                                                       /๑๔.๗ คณะกรรมการพยาบาล 



๕๑๑ 

๑๓.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางมลทา  ทรงศรี                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเพ็ญฤทัย  ภาชู      
          

คร ูโรงเรียนบ้านโพนเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายภิรมย์  สมทอง                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายปิยะ  ไตรยงค์                 
    

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศร
มิตรภาพที่ ๑๖๑  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด                 
    

คร ูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบ ารุง)                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๔. นางสาวกันติยา  รัตนวัน                  
    

คร ูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบ ารุง)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นางสาวบังอร   สุวรรณพันธ์                     
    

บรรณรักษ์ปฏิบัติการ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ  

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
                                                                                                         ๒. ก าหนดจุด … 



๕๑๒ 

๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         
ณ สนามแข่งขัน 

๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์
๓.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางเนาวรัตน์  ไตรยงค์             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี                 คร ูโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ         

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๔. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

๑๔.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายฉวี  สุรโิย                ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นแข้         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายปิยะนันท์  เพ็งแจ่ม              
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้ประชาบ ารุง     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเนาวรัตน์  ไตรยงค์                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม                        กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางต้องตา  คล่องตา                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางบอน(อ าพา
นุสรณ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางไพจิตร บุดดาวงศ์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลาง         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 

                                       /๖. นายบุญเยื้อน ...                                                                                             



๕๑๓ 

๖. นายบุญเยื้อน  สังข์ภักดี                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสิริกัญญา   
    โพธิ์วัฒน ์                  

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ  

     
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๔.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นายเทพ   ไชยเสนา                คร ูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย                

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเกสราณี   แสงดวงตา                                         คร ูโรงเรียนบ้านอีสร้อย                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร                                                      คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสิทธิพงษ์   สุขเสริม                                            คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่                                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                               /มีหน้าที่ ...  
 



๕๑๔ 

มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๔.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายบุญเยื้อน  สังข์ภักดี         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวิสันต์  เสวะนา                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะอาว                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายส าราญ ดวนสูง         
 

คร ูโรงเรียนบ้านอะลาง                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕.  นายทองหล่อ  ยอดลี   
 

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย       

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

 ๑๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางต้องใจ  คล่องตา         
   

คร ูโรงเรียนบ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์)                                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

                                                               /๒. นางจิรัชญา ...    



๕๑๕ 

๒. นางจิรัชญา  แก้วภักดี                  คร ูโรงเรียนบ้านปะหละ                                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวสุมิตรา  ศิริสุรักษ์     นักวิชาการช านาญการ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ  

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นายชาญวิทย์  วงศ์ค า      ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ                                                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุขรดา  มามีเกตุ                  คร ูโรงเรียนบ้านหนองยาง    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางไพจิตร  บุดดาวงศ์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลาง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๔.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. ร้อยต ารวจเอกสุทัศน์ พูลสวัสดิ์        รองสารวัตรจราจร  
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ     

ประธานกรรมการ 

๒. ดาบต ารวจประกอบ   สว่างโสดา              ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม) 
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ   

กรรมการ  

 
                                                                                         /๓. จ่าสิบต ารวจวรรณชนะ ...     



๕๑๖ 

๓. จ่าสิบต ารวจวรรณชนะ รุ่ง
แสง                    

ผู้บังคับหมู่(งานจราจร) 
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ       

กรรมการ 

๔. สิบต ารวจเอกศิวพัน แสง
แก้ว        

ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม) 
สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ     

               กรรมการ       
  

๕. ร้อยต ารวจเอกวิชัย  โพธิ์งาม     
  

รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธร
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๔.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางมลทา  ทรงศรี                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเพ็ญฤทัย  ภาชู      
          

ครูโรงเรียนบ้านโพนเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน  
    สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

๑๔.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายภิรมย์  สมทอง                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

                                                                                                         

                                                                                                         /๒. นายปิยะ ...                     



๕๑๗ 

๒. นายปิยะ  ไตรยงค์                 
    

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
ศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด                 
    

คร ูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบ ารุง)                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๔. นางสาวกันติยา  รัตนวัน                  
    

คร ูโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบ ารุง)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นางสาวบังอร  สุวรรณพันธ์                     
    

บรรณรักษ์ปฏิบัติการ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ  

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๔.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางเนาวรัตน์  ไตรยงค์             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี                 คร ูโรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ           

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
 
 

/๑5. คณะด าเนินงาน … 
 
 



๕๑๘ 

๑๕. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการความรู้ 
ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ชั้น ป.๔-ป.๖ 

๑๕.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นางรสรินทร์  ดาแก้ว   
              

ผู้อ านวยการโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสนอง แสงงาม                
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางร าไพ  พวงค า                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก                                     กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายวิชัย  พุทธวงค์                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นายนิรุตติ์  สาดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระภู       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสารภี  ธรรมบุตร                  คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

     
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 

/๗. ก าหนดและ … 
 



๕๑๙ 

๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๕.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางศิริรัตน์  แขมค า                 คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเพชรรัตน์   สีด า                                          คร ูโรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางแสงเดือน  เดิมท ารัมย์                                                       คร ูโรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.  นางสาวพรนรินทร์   โสภาพ                                            คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๕.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายเชาว์  เอ่ียมทอง           คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางหนูพิน  ธรรมนิยม                  คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายนิรุต  โสพัฒน์                  คร ูโรงเรียนบ้านสระภู                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                                                                                          

                                                              /๔. นายสุรวุฒิ ...    



๕๒๐ 

๔. นายสุรวุฒิ  พวงสวัสดิ์           
 

คร ูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕. นายณรงค์ สิทธิจรรยากุล      
 

คร ูโรงเรียนบ้านสระภู                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป ด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๑๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวขวัญฤดี  อังคะสี       
   

คร ูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า                                                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทนี  ขุขันธิน
                    

คร ูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า                                                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓.  นางสาวพิมพร  จันทา       คร ูโรงเรียนบ้านสระภู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๕.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางอ าพร  วังเอก         คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางมัทนา  ประจ า                   คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

/๓. นางสาวปวริศา ...   



๕๒๑ 

๓. นางสาวปวริศา  เศรษฐบุตร                   คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษชัย  
จารย์คูณ 

คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒       

ประธานกรรมการ 

๒. นายแฉล้ม  ศรีมาศ  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             
เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่    

กรรมการ  

๓. นายสุนันท์  มะนู                     อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             
เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่    

กรรมการ 

๔. นายณรงค์  บุญเกิด    อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             
เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่    

               กรรมการ  

๕.นางสาวบานเย็น แสงพยับ      
  

อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             
เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่    

กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจร 
    และดูแลความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๕.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางพูนทรัพย์  แสงงาม                  คร ูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

  /๒. นางสุวรรณา ...   
   



๕๒๒ 

๒. นางสุวรรณา  แสนแก้ว
                  

คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางนิธินาถ  เรืองนาม                 คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดาดวง  เอ่ียมทอง
                       

คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสุภัทรา  บัลลังค ์                   
    

คร ูโรงเรียนบ้านสระภู                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๔. นางสาววิภาพร  ศรีจักร
                        

คร ูโรงเรียนบ้านพงพรต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นางสาวปิยะพร ไชยเสนา                       
    

คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์
 

 
 

/๑5.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน … 



๕๒๓ 

๑๕.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวสุมาลี  สุหร่าย              คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางดาวรัตน์  ส าแดงภัย                  คร ูโรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๖. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 

โดยใช้โปรแกรม GSP ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
๑๖.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑. นายวิเชียร  บุญมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพยนต์  ธรรมโหร  
                
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางวาสนา  สิงห์โต                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                 กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

๔. นางวิราภรณ์  กุลพัฒน์                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

๕. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

๖. นายสมหมาย  เวียงสิมา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

 

     /มีหน้าที่ ... 



๕๒๔ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๖.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นายณัฐวัฒน์    
    หลักหนองจิก                  

คร ูโรงเรียนบ้านโคกหล่าม                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเกษม   ชัยบ ารุง                                           คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายสุวัฒน์   อาจสาลี                                                        คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. สิบเอกศราวุธ   จิบจันทร์                                              คร ูโรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 
 

/๑6.๓ คณะกรรมการสถานที่ ... 
 



๕๒๕ 

๑๖.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. นายวัฒนา  จันทา                   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘     

รองประธานกรรมการ  

๓. นางสาวสุกานดา  ธานี           
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘     

กรรมการ 

๔. นางสาวสรณี  ศิรินัย        
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการ  

๕. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์                   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายธงชัย  อสิพงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ  
๗. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง  พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ 
๘. นายอินทัช ทองปัญญา  ช่างไม้ ๔  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๙.นายสมใจ  อินหอม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ  
๑๐.นายกฤษณา  อินทร์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ  
๑๑.นายประเทือง  บาศรี  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๑๒.นายมังกร  คุ้มไพฑูรย์  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๑๓.นางสุมาลี  มอพิมาย  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ  

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

 
 

                                                                                  /๑๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม … 
 



๕๒๖ 

๑๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวสุลาลวีัลย์ วรครุธ        
   

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุภาวรรณ  วงค์ภักดี    
                    

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ  

๓. นางจุฬาลักษณ์   ลิขิตวรกุล ครูธุรการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางสุมาลี  มอพิมาย   

       

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๖.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา          คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ                    คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวจันทร์สุดา  สมสุข                    คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแขง่ขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

/๑๖.6 คณะกรรมการฝ่ายจราจร … 



๕๒๗ 

๑๖.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสุวิทย์  ทองปัญญา ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. ว่าที่ร้อยตรบีดินทร์  วงศ์เลิศ   พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
  

กรรมการ  

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๖.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางอ าไพ  วงศ์จันทร์  คร ูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศศิธร  กระสังข์ 
                  

คร ูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๖.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายปอร์ฐวีย์  หนองบัว                   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ า  
                  

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการ  

  /๓. นางสาวกัลป์ยกร ... 



๕๒๘ 

๓. นางสาวกัลป์ยกร  ก้านเพชร 
                  

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๖.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวณัฐณิชา โปร่งจิต               คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจินตรา  แหวนวงษ์                   คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๗. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 

โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
๑๗.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายวิเชียร  บุญมาก              ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพยนต์  ธรรมโหร  
                
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางวาสนา  สิงห์โต                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                 กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

 

                                                  /๔. นางวิราภรณ ์...                  



๕๒๙ 

๔. นางวิราภรณ์  กุลพัฒน์                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

๕. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

๖. นายสมหมาย  เวียงสิมา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๗.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นายศรีประสิทธิ์   ค าพิหล้า                  คร ูโรงเรียนบ้านอีสร้อย                   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกานต์ธีรา  มะโนรัตน์                                            คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฏร์พิทยา
คาร)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา                                                         คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  /๔. นางสาวเสาวนีย์ ...   



๕๓๐ 

๔. นางสาวเสาวนีย์  สลุงใจดี                                               คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๗.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. นายวัฒนา  จันทา                   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘     

รองประธานกรรมการ  

๓. นางสาวสุกานดา  ธานี           
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘     

กรรมการ 

๔. นางสาวสรณี  ศิรินัย        
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการ  

๕. นางสาวจิราณ ี เมืองจันทร ์                  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการและเลขานุการ 

๖.นายธงชัย  อสิพงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ  
๗.นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง  พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ 
๘.นายอินทัช  ทองปัญญา  ช่างไม้ ๔  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๙.นายสมใจ  อินหอม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ  
๑๐.นายกฤษณา  อินทร์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ  
๑๑.นายประเทือง  บาศรี  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๑๒.นายมังกร  คุ้มไพฑูรย์  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๑๓.นางสุมาลี  มอพิมาย  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ  

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 

 
/๒. จัดระบบสัญญาณ 



๕๓๑ 

 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพื่อด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๑๗.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวสุลาลวีัลย ์
    วรครุธ           

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุภาวรรณ   
    วงค์ภักดี                        

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ  

๓. นางจุฬาลักษณ์   
    ลิขิตวรกุล 

ครูธุรการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 

๔. นางสุมาลี  มอพิมาย   

       

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๗.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา          คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ                    คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวจันทร์สุดา สมสุข                    คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต์ 

/๓. ตรวจสอบผล … 



๕๓๒ 

๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๗.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายสุวิทย์  ทองปัญญา คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ   พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
  

กรรมการ  

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๑๗.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางอ าไพ  วงศ์จันทร์  คร ูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศศิธร  กระสังข์ 
                  

คร ูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
 

/๑๗.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ … 



๕๓๓ 

๑๗.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายปอร์ฐวีย์  หนองบัว                   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

ประธานกรรมการ 

๒. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ า  
                  

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการ  

๓. นางสาวกัลยกร  ก้านเพชร 
                  

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต  ๒๘    

กรรมการ  

 
มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๗.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวณัฐณิชา โปร่งจิต               คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจินตรา แหวนวงษ ์                  คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๘. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

๑๘.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายสุนทร  ปุณะปรุง         
              

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

                                     /๒. นายบุญเลิศ ...   



๕๓๔ 

๒. นายบุญเลิศ  โนนสูง   
 

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายพิชิต  บรรเทา                         คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                                       กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางคัดนานต์ บรรเทา                             คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว 
                      

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางประอรรัตน์  โนนสูง   คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ ์                       รก.อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ  
    ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม  
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

/๑๘.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ ...  
 



๕๓๕ 

๑๘.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ  
๑. นางเสริฐหทัย  เขียนวงศ์
                    

คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.นายพิชิต บรรเทา คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางศิรินภา  อุทุม                                                           คร ูโรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางอาภารี   ยืนยงค์                                                คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑๘.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายโกวิท  เนื้อนวล            คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษฎา  กองแก้ว   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายทองใสย์ บุระณะ                   ช่างไม้ ชั้น ๔                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายนพณัฐ  พิมล            
 

ช่างครุภัณฑ์                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕. นายฤทธิชัย  สุภเลิศ       
 

นักการภารโรง                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่ ... 

 



๕๓๖ 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย      

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๑๘.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวศตพร  พวงเพชร          
   

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศรีประพร   ช่างทอง
ค า                         

คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ  

๓. นางนันทิยา  ทองสิงห์  
 

นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒      

กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู  ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๘.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัญญา ดาวเรือง                     คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวภัททิรา  พรหมบุตร                     คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

   
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 

/๒. ส่งให้ฝ่าย ICT ... 
 



๕๓๗ 

๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๘.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายกฤษฎารงค์  พันหอม   คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นายเจนณรงค์  อินทร์ธรรม    คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ  

๓. นายบัญชายุทธ  พลกลาง คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ 

๔. นายโยธิน  ประพาฬ  ยาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ 

๕. นายอภิทักษ์  วุฒิยา ยาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล  

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน  

๑๘.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
   

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิราณี  โพธิ์ชัย  
                  

คร ูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
/มีหน้าที่ ...   



๕๓๘ 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน  

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๘.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางล าใย   พรหมคุณ                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
                     

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒       

กรรมการ  

๓. นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ  
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒        

กรรมการ  

๔. นางสาวสิริภาวรรณ  ผกาแดง  
                  

ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒        

กรรมการ  

๕. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย            

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๘.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพัน                 คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 
/๒. นางสาววิรัลพัชร ...  



๕๓๙ 

๒. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
                     

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๑๙. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

๑๙.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายสุนทร  ปุณะปรุง         
              

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญเลิศ  โนนสูง   
 

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายพิชิต  บรรเทา                         คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                                       กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางคัดนานต์ บรรเทา                             คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว 
                      

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางประอรรัตน์  โนนสูง   คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ ์                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/มีหน้าที่ … 
 



๕๔๐ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑๙.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ  
๑. นางสาวแสงเดือน  ควรชม 
                    

คร ูโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.นางคัดนานต์ บรรเทา                             คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสุกัญญา  สมสะอาด                                                            คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. น.ส.ศศิธร  กระสังข์                                                 คร ูโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 
 

/๑๙.๓ คณะกรรมการสถานที่ … 
 



๕๔๑ 

๑๙.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายโกวิท  เนื้อนวล            คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษฎา  กองแก้ว   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายทองใสย์ บุระณะ                   ช่างไม้ ชั้น ๔                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายนพณัฐ  พิมล            
 

ช่างครุภัณฑ์                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕. นายฤทธิชัย  สุภเลิศ       
 

นักการภารโรง                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย      

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๑๙.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวศตพร  พวงเพชร          
   

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศรีประพร   ช่างทองค า     
                    

คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ  

๓. นางนันทิยา ทองสิงห์  
 

นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒      

กรรมการและเลขานุการ 

   
/มีหน้าที่  … 



๕๔๒ 

มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๑๙.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัญญา ดาวเรือง                     คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวภัททิรา  พรหมบุตร                     คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๙.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายกฤษฎารงค์  พันหอม   คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นายเจนณรงค์  อินทร์ธรรม    คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ  

๓. นายโยธิน  ประพาฬ  ยาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ 

๔. นายอภิทักษ์  วุฒิยา ยาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ 

 

                                                 /๕. นายบัญชายุทธ ...                                                                               



๕๔๓ 

๕. นายบัญชายุทธ  พลกลาง คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล   

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน  

๑๙.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
   

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิราณี  โพธิ์ชัย  
                  

คร ูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๙.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางล าใย   พรหมคุณ                      รก.ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
                     

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒       

กรรมการ  

                                                                 

                                    /๓. นางสาวสภุาวดี …                                  



๕๔๔ 

๓. นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ  
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒        

กรรมการ  

๔. นางสาวสิริภาวรรณ ผกาแดง  
                  

ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒        

กรรมการ  

๕. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย           

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๑๙.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพัน                 คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิรัลพัชร สุตะพันธ์
                     

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๒๐. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๑-๓ 

๒๐.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
   

 ๑. นายสุนทร  ปุณะปรุง         
              

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

                                                                

                                             /๒. นายบุญเลิศ ...    



๕๔๕ 

๒. นายบุญเลิศ  โนนสูง   
 

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายพิชิต  บรรเทา                         คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                                      กรรมการ                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางคัดนานต์ บรรเทา                             คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว 
                      

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางประอรรัตน์  โนนสูง   คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ ์                       รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

/๒๐.๒ คณะกรรมการ ...  
 



๕๔๖ 

๒๐.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ  
๑. นางสาวกัญญ์วราพร  ใยค า                    คร ูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางคัดนานต์ บรรเทา                             คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางจันทรรัตน์  ดีใจ                                                             คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอภิสิทธิ์ พิมพ์ศรี                                                  คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

 
 ๒๐.๓ คณะกรรมการสถานที่ 

๑. นายโกวิท  เนื้อนวล            คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษฎา  กองแก้ว   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายทองใสย์ บุระณะ                   ช่างไม้ ชั้น ๔                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายนพณัฐ  พิมล            
 

ช่างครุภัณฑ์                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕. นายฤทธิชัย  สุภเลิศ       
 

นักการภารโรง                          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่ ... 
 



๕๔๗ 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 

๒๐.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวศตพร  พวงเพชร          
   

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศรีประพร   ช่างทอง
ค า                         

คร ูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ  

๓. นางนันทิยา  ทองสิงห์  
 

นักจัดการทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒      

กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๒๐.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางณิชาภา เรืองฤทธิ์ราวี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัญญา ดาวเรือง                     คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวภัททิรา  พรหมบุตร                     คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 

/๒. ส่งให้ฝ่าย ICT ... 
 



๕๔๘ 

๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒        

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๐.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายกฤษฎารงค์  พันหอม   คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นายเจนณรงค์  อินทร์ธรรม    คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ  

๓. นายบัญชายุทธ  พลกลาง คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ 

๔. นายโยธิน  ประพาฬ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการ 

๕. นายอภิทักษ์  วุฒิยา พนักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒     

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล   

ความปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน  

๒๐.๗ คณะกรรมการพยาบาล 
๑. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ ์  คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิราณี  โพธิ์ชัย  
                  

คร ูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

  
/มีหน้าที่ ...   



๕๔๙ 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย    

ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน

สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  
๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๒๐.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางล าใย   พรหมคุณ                      รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒       

กรรมการ  

๓. นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ  
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒        

กรรมการ  

๔. นางสาวสิริภาวรรณ  ผกาแดง          
          

ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒        

กรรมการ  

๕. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง   
                  

คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและ
เลขานุการ  

 
 มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย          

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๒๐.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพัน                 คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

                                                                 

                                                            /๒. นางสาววิรัลพัชร ...  



๕๕๐ 

๒. นายพิชิต  บรรเทา คร ูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางคัดนานต์ บรรเทา ครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสมนึก  แซ่อ้ึง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวล าใย  สายโงน              
                                       

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน  

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ          

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป 
๒๑. คณะด าเนินงานกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
๒๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกรวลัย พนาศิลป์        
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวปราณี   ดวงขันธ์          คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 

กรรมการ 

๔. นางสาวนิตยา     แพงศรี         คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 
 

/๕. นายพิชาญ ...         
   



๕๕๑ 

๕. นายพิชาญ        ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์      คร ูโรงเรียนเคียวน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุมาลี     สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน /ระหว่าง /หลัง การด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
๔. จัดหาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน 
๖. จัดท าคู่มือ/จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานสถานที่ประกวดแข่งขัน 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงาน 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๑๑. สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๒๑.๒ คณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการ 
๑. นางอริสา   เมืองประทุม
          

ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทิพย์ศุภา   ออไธสง คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางผกามาศ   โกฏแสน คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
 

 
 

 
/๔. นางวราภรณ์ ...   



๕๕๒ 

๔. นางวราภรณ์  โชติรัตนากูล คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน 
๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขัน เอกสารรายงานผล 
๓. และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๒๑.๓ คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นายบุญเพ็ง  พรมศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียวน า                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช         คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นายสันติ      บุญมนัส         คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบุญหลาย  ค าผุย   
 
    
๕. นายพิชาญ     ใยขันธ์         
  
 

นักการภารโรง โรงเรียนเคียวน า                                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผน  การด าเนินงานสถานที่/เวที/อุปกรณ์ 
๒. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๓. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
๔. วางแผนผังของงาน  จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย        

ความเรียบร้อย 
๖. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
 
 

/๒๑.๔ คณะกรรมการ … 



๕๕๓ 

 
๒๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวสุมาลี     สมใจ  
   

คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุกัญญา โสภาสุข        คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวอักษรารักษ์  ฤทธิเดช  คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครู ประชาชนผู้มาร่วมงานและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๒. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการจัดการแข่งขัน 

๒๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางสาวปราณี   ดวงขันธ์         คร ูโรงเรียนเคียวน า                                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัทยา  ราชรักษา      คร ูโรงเรียนเคียวน า                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวสุกัญญา  วันทอง        คร ูโรงเรียนเคียวน า                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่   
๑. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
๒. ส่งให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็ปไซต ์
๓. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
๔. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด  

ศรีสะเกษ เมื่อด าเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๕. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

/๒๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร... 



๕๕๔ 

๒๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายพิชาญ     ใยขันธ์           คร ูโรงเรียนเคียวน า   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายณรงค์ชัย  สายแก้ว      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ  

๓. นายกฤษฎ์    นาคมณี          คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายอัครพงศ์  ดาวเรือง      คร ูโรงเรียนเคียวน า   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการ 

๕. นายสันติ      บุญมนัส        
  
 

คร ูโรงเรียนเคียวน า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ            
 

  
 มีหน้าที่   
๑. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
๒. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแลความ

ปลอดภัย 
๓. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร 
๔. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่แข่งขัน 

๒๑.๗ คณะกรรมการพยาบาล 

๑. นางสาวนิตยา     แพงศรี            คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ      คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

หน้าที่   
๑. ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการจัดตั้งหน่วย   
    ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าจุดแข่งขัน 
 

/๓. ประสานงาน ... 



๕๕๕ 

๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการด้าน    
สาธารณสุข และการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย  

๔. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เร่งด่วน เมื่อมีเหตุจ าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒๑.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางสาวกรวลัย พนาศิลป์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนัยนา  โนนสาย             
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวเบญจมาศ ขาวสะอาด           คร ูโรงเรียนเคียวน า                                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๔. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ          
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นายเกรียงไกร    บัวไขย์                
    

คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย         

ณ สนามแข่งขัน 
๓. ประสานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต ์

๒๑.๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวสุมาลี     สมใจ        คร ูโรงเรียนเคียวน า                                              

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์            คร ูโรงเรียนเคียวน า                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน    

ตลอดการจัดการแข่งขัน  
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารและเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการค่าเดินทาง

ไปราชการ หรือ อื่น ๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขนัให้เป็นไป 
/ศูนย์สาระการเรียนรู้ ... 



๕๕๖ 
 

 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ – ดนตรี 
๑.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

ที่ปรึกษา 
๑. ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร  แข็งขัน  นายอ าเภอราษีไศล 
๒. นายสุทธิพร  ณ นคร   นายอ าเภอบึงบูรพ์ 
๓. พันต ารวจเอกจักรกฤษณ์  โพธิ์กราน ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรราษีไศล 
๔. พันต ารวจเอกสุทธิ  ภู่หริวงศ์สุข  ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรบึงบูรพ์ 
๕. นายแพทย์สมชาย  ภานุมาสวิวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอราษีไศล 
๖. นายแพทย์พิเชฏฐ์  จงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอบึงบูรพ์ 
๗. นายศุภวิชญ์  แซ่จึง   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 
๘. นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์ 
๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประหยัด  กองแก้ว นายกสมาคมผู้บริหาร  
ราษีไศล บึงบูรพ์ ศิลาลาด 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นายวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. นางสุปราณี  แขมค า ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. นางอัมราภัสร์  จันทะแสงโรจน์                                           ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่  ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนการด าเนินงาน และจัดทีมคณะกรรมการ 

                       สนับสนุน 
 
             /๒  คณะกรรมการ… 
 



๕๕๗ 
 

 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกลาง ในเขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอบึงบูรพ์ 
 

๑. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง         ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสิริรัชย์  สิงหกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางดวงตา  ทิพวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านครั่ง                                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางบุศรา  เตรียมสติ คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นางจิตติมา  นาใจคง คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๗. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์ คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๘. นางเพ็ญ  บุญศรี คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๙. นางสุจิตรา  อ านวย คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางสุดใจ  นนทศิลา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๑. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๑๒. นางอริสา...   
 



๕๕๘ 
 

 

๑๒. นางอริสา  เมืองประทุม คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง                              กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๓. นางสาวธัญกมล นึกชอบ คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวอารีรักษ์ โพธิวัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๕. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๖. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นางมณี  ประดับศรี คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๘. นางอทิตยา  ดาวเรือง คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๙. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๐. นางมาลินี  ไชยงาม คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๑. นางสุปราณี  แขมค า ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๒.นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาวธนิษฐา แจ่มศรี คร ูโรงเรียนบ้านคูสระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        /๒๔.นางสาวกฤษณาพร... 



๕๕๙ 
 

 

๒๔.นางสาวกฤษณาพร จันทะพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นางสาวกนิษฐา  จันทะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคูสระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการแข่งขัน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน รายงานผล 
                      การแข่งขัน และจัดเตรียมเกยีรติบัตร 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินส่วนกลาง ในเขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอบึงบูรพ์ 
๑. นางวรรณภา  บุตรวงศ ์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓.นางกมลรัตน์  ปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.นางชญาณิศ  วงศ์สุพรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสุปราณี  แขมค า ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางอัมราภัสร์  จันทะแสงโรจน ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย , ประสานงานการเบิกจ่าย  , น าจ่าย  , รวบรวมเอกสาร 
                      ประกอบการเบิกจ่าย  ,รายงานงบดุลกิจกรรม  และน าส่งใช้เงิน 
 
 
 
         /๔. คณะกรรมการ… 
 
 



๕๖๐ 
 

 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ในเขตอ าเภอราษีไศล 
๔.๑  กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
๔.๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

ที่ปรึกษา 
๑. นายศุภวิชญ์  แซ่จึง  นายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 
๒. นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 
๓. นายพร  บุญราช  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
๔. นายภูสิทธิ์  แจ่มศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
๑. นายเสถียร  พันธ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)        ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายสุรชัย  บัวส่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน      รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายส าราญ  บุญธรรม คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.นางสาววาสนา  กตะศิลา  คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางบุศรา  เตรียมสติ คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางเอ็มอร  พุมมา คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายสิน  ยางงาม คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางนรมล  นึกชอบ คร ูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   

/๑๐. นางสาวอรทัย  … 



๕๖๑ 
 

 

๑๐. นางสาวอรทัย  ค านัล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองคง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(คงคาวิทยา) ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นางสาววิราวรรณ แหวนหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองคง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(คงคาวิทยา) ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

  
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก , วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 

                      สนับสนุน 

๔.๑.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายเสถียร  พันธุ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)        ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายส าราญ  บุญธรรม คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายเจนวิทย์  สุระมิตร คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวเอรินทร์  แสวงสาย คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นายตรีภพ  สีดา ครู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                      กรรมการ 

6. นายศรนรินทร์  ชุมจันทร์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางวาสนา  นิยม คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่ ... 
 



๕๖๒ 
 

 

 มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 
                      การแข่งขัน , จัดหาเครื่องขยายเสียง , จัดท าป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุด 
                      รายงานตัว 

๔.๑.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางนรมล  นึกชอบ คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธันวา  รัตนวัน คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นางสาวอุทัยทิพย์ นามวิชา ครู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)                            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๒ 

4. นางสาวกรกนก  นนท์ศิลา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)              กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

5. นางสาวจรัสศรี  อ านวย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสาวน้ าใจ  ศรีนุเคราะห์ คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ   ต้อนรับ   อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
                      อาหารกลางวัน  จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

๔.๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางบุศรา  เตรียมสติ คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุวรรณี สุนทรธีรกุล คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางส่องศรี  ชูลิขิต คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                                                                                                       /๔. นายปรีชา... 



๕๖๓ 
 

 

๔. นายปรีชา  แจ้งสว่าง คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายทินกร  บุญสาลี คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 

                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายประยูร  รัตนวัน คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายจรินทร์  ทองสุทธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายธีรวัฒน ์ ค านัล ช่างไม้โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นายสมหมาย  ชุมจันทร์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายกฤษฎา  บุญช่วย ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นายเรืองวิทย์  สนิทรัมย์ คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                               /มีหน้าที่... 
 



๕๖๔ 
 

 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อพปร. , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่ 
                      จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๔.๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาววาสนา  กตะศิลา คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอุษาวลี  แก่นจักร คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวสุภาพร  จันทา คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวขนิษฐา จันดาปราบ คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 

                      แข่งขัน ,  จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 

๔.๑.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางเอ็มอร  พุมมา คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางส่องศรี  ชูลิขิต คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางวาสนา  นิยม คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จดัเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
                      กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
 
 
 
         /๔.๑.๘ คณะกรรมการ 



๕๖๕ 
 

 

๔.๑.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม คร ูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางส่องศรี  ชูลิขิต คร ูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายศรนรินทร์  ชุมจันทร์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางศศิวิมล  โสมาลีย์ พนักงานราชการ                          
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  , 

                      จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 

๔.๒ กิจกรรมอังกะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
สถานที่แข่งขันหอประชุมโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 

๔.๒.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายพันธศักดิ์  เตรียมสติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล) 
๒. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ  ข้าราชการบ านาญ 
๑. นายภูวภัณธ์  ยุคตะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล               ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสายชล  ท่าโพธิ ์ คร ูโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)        รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางทองมี  หารไชย คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายพิชิต  ชูลิขิต คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๕. นางอัปสร... 



๕๖๖ 
 

 

๕. นางอัปสร  ราษีบุษย์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางผานิต  ธรรมบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
                      สนับสนุน 

๔.๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่

๑. นายภูวภัณธ ์   ยุคตะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล               ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒. นายสุริยันต์  สายหงษ ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายมนตรี  หลักหาญ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายพิพัฒน์  จารุการ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายบุญถิน  แหวนหล่อ คร ูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นายณภัทร  พิมพ์ทอง คร ูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นายวีระศักดิ์  ประดับศรี คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,   
            จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 

/๔.๒.๓ คณะกรรมการ ...  
 



๕๖๗ 
 

 

๔.๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางพะยอม  หลักหาญ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางนิชญานันท์  แสงภารา คร ูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางธนพร  ศรีละพันธ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวศิวาพร ประมูลทรัพย์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  
            อาหารกลางวัน ,  จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

๔.๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางจิตติมา  นาใจคง คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพรนิชา  สังข์เกิด คร ูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการและเลขานุการ 
                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                           ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

/๔.๒.๕ คณะกรรมการ ...  



๕๖๘ 
 

 

     ๔.๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสุพิชญ์  ค าจันทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพิชัย  ชูเส้นผม คร ูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายศักดิ์ดา  วรรณวงษ์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลราศีไศล                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายจารุวัฒน์  สีทิม คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียมเครื่องหมาย
จราจรและสถานทีจ่อดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

            ๔.๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางเบญจพร  นันทะเสน คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอานนท ์   เดียงสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
  ๔.๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางผานิต  ธรรมบุตร คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนวลมณี  คุณวาที คร ูโรงเรียนอนุบาลราศีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสิรพจนา สีนวนจันทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราศีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                                                                                                   /มีหน้าที่... 



๕๖๙ 
 

 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
                      กิจกรรมและน าส่งใช้งบประมาณ 

  ๔.๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางงามปรางค์  น้ าเงิน คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธัญญธร  รัตนวัน คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางทรงรัตน์  แซ่จึง คร ูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางกาญจนา  คณาพันธ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
           จัดเตรียมยานพาหนะ ,  จัดท าฐานข้อมูล 
 

๔.๓ กิจกรรม การแข่งขันประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑ - ๖ 
สถานที่แข่งขัน  ห้องประชุม/โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 

 

 ๔.๓.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายอภิชิต  การุณ  ข้าราชการบ านาญ 
๒. นางสาวเกษร  ทองดี  ข้าราชการบ านาญ 
๑. นายชิตณรงค์  โรจนทวีทองดี ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง               ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางอุดม  สุระโคตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๔. นางอัมพร ...  
 



๕๗๐ 
 

 

๔. นางอัมพร  คงทอง คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสุมาลี  ธรรมวัตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
  ๔.๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอุดม  สุระโคตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นายสมชาย  ธรรมวัตร ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นายสุภชัย  ผสมสา คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่ ...  

 



๕๗๑ 
 

 

มีหน้าที่  จัดสถานที่แข่งขัน,  จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน , 
           จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
  ๔.๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางอัมพร  คงทอง คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางบังอร  ทองค า คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสุมาลี  ธรรมวัตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม    
            อาหารกลางวัน  จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรต์ คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง             กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

  
/มีหน้าที่ ...  



๕๗๒ 
 

 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
            รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
 ๔.๓.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสมชาย  ธรรมวัตร ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายสุภชัย  ผสมสา คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียมเครื่องหมาย    
           จราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
  ๔.๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสายันต์  แหวนหล่อ คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
  ๔.๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

   
/๒. นางสาวสโรชา ...  

 



๕๗๓ 
 

 

๒. นางสาวสโรชา  ยศรุ่งเรือง คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
  ๔.๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางสุมาลี  ธรรมวัตร คร ูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรรณภา  แก้วภักดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น , จัดเตรียม 
           ยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 

๔.๔ กิจกรรมขับขานประสานเสียง (ทีม ๒๕-๔๐ คน) ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งประเภท  ก  (ทีม ๔๐ คน) ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
สถานที่แข่งขัน  เวทีหอประชุม ๑  และ เวทีหอประชุม ๒   โรงเรียนหวายค าวิทยา 

 

 ๔.๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายค าปลิว   ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา 
๒. นายสง่า  ศรีอนันต์กูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ 
๓. นายแดน  เครือแสง  ก านันต าบลดู่ 
๔. นางปุณณภา  หัสโน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดู่ 
๑. นายบุญล้อม  ทองอาบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา       รองประธานกรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นางกาญจนา  ปุ้งโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

                     /นายสมชัย... 



๕๗๔ 
 

 

๔. นายสมชัย  กะตะศิลา คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสุมาลี  เพ่ิมพูน คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ให้ค าแนะน าปรึกษาและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
๔.๔.๒   คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา            ประธานกรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์ คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                     กรรมการ 

๓. นายเกียรติ์ศักดิ์  ร่วมบุญ คร ูโรงเรียนบ้านดู่ค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                     กรรมการ 

๔. นายพงศ์ศักดิ์  วรสาร คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นายบุญจันทร์  ค าศรี คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๖.  นายเพียรศิริ  เสถียรกลวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านเชือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                     กรรมการ 

๗. นายชาญชัย  สุดสะอาด คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๘. นายเอนก  ค าวัน คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๙. นายกนต์ธร  สมคะเนย์ คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๐. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์ คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑. นายพิฆเนศ  วัจนามัย คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  
         /๑๒.นายสุทธิพจน์...   



๕๗๕ 
 

 

๑๒. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์ คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นายอภิเดช  ผือโย ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นายโรสยานนท์  จันทร์
หอม 

ช่างไม้โรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นางผกามาศ  ศรีโสภา คร ูโรงเรียนบ้านดู่ค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๖. นายสุวรรณ  กมล ครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านเชือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นายชัย  จันโท ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘. นายบุญ  พรรษา นักการภารโรง โรงเรียนหวายค าวิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๙. นายรัตนิกร  แสงงาม ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่ เวที ป้าย เครื่องเสียง ไมค์ จัดโต๊ะเก้าอ้ีให้เพียงพอส าหรับแขก   
             กรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชม 
 
๔.๔.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางศิริพรรณ  ชิดชม คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                          ประธานกรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. นางสาวณัฐภัสสร พิลาสาสน์ พนักงานสนับสนุนฯโรงเรียนหวายค าวิทยา                 กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นางสาวอรวรรณ  ผลอ้อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนหวายค าวิทยา                          กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

๔. นางวัลลภา  กะตะศิลา คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสมร  สภุาพ แม่บ้านโรงเรียนหวายค าวิทยา                                กรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   

  
                    /๖.นางพิสมัย... 



๕๗๖ 
 

 

๖. นางพิสมัย  พาหา ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวกฤตยา  ลี้ลับ คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมน้ าดื่ม  เครื่องดื่ม  อาหารว่าง  อุปกรณ์  ในการให้บริการแก่แขก 
             ที่มาร่วมงาน 
 
๔.๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางเพ็ญ  บุญศรี คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                           ประธานกรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

๒. นางศรีวิไล  ศรีลาชัย คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                     กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นางนิภารัตน์  ชบา คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาลินี  วิรุณพันธ ์ ครพ่ีูเลี้ยงโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕ นางสาวปัฐน์ษภรณ์ ศุภศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสมปอง  วงค์เลิศ คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องพิมพ์ กระดาษ  ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานสรุปผล 
             การประกวด/แข่งขัน 
 
๔.๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายเอนก  ค าวัน คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                           ประธานกรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. นายพงศ์ศักดิ์  วรสาร คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                     กรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  
/๓. เจ้าหน้าที.่..  

 



๕๗๗ 
 

 

๓. เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ต าบลหวายค า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหวายค า 

กรรมการ 

๔. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนหวายค า                                     กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นายชาญชัย  สุดสะอาด ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่จอดรถและคอยแนะน าอ านวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถแก่แขกและ 
            ผู้มาแข่งขัน 
๔.๔.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายรัตนิกร  แสงงาม คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                          ประธานกรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. นายอภิเดช  ผือโย คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นายท่อนจันทร์  อัจฉฤกษ์ คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสมพงษ์  แก้วจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางผกามาศ  โกฏแสน คร ูโรงเรียนบ้านกอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

6. นางทิพย์วรินธร  เหอ คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขัน แนะน าสถานที่ และอ่ืน ๆ  
           แก่ผู้มาแข่งขัน 

 ๔.๔.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางอรทัย  เหล่าพิพัฒน์กุล คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                          ประธานกรรมการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
๒. นางพัชรี  ธิเดช คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                                    กรรมการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
๓. นางวิไลลักษณ์  สมพร คร ูโรงเรียนบ้านกอย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

            /มีหน้าที่... 
 



๕๗๘ 
 

 

มีหน้าที ่ บันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สรุปผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 

๔.๔.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางสาวจีรวรรณ์  เผ่ากันหา คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                          ประธานกรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
๒. นางวัลภา  อัจฉฤกษ์ คร ูโรงเรียนบ้านกอย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางลลนา  แซ่หาง คร ูโรงเรียนบ้านดู่ค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุภัทรา  ผ่าโผน คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลพร้อมให้บริการแก่ผู้มาแข่งขัน   
           รวมทั้งน าส่งโรงพยาบาล 
 

๔.๕ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑- 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนราษีไศล    

 

๔.๕.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์  อ านวยการโรงเรียนราษีไศล 
๒. นายนพดล  เมืองประทุม ผู้อ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร  ๒ 

 
๑. นายอภิสิทธิ์  อ านวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างปี่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุรชัย  การะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                     กรรมการ 

๓. นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                     กรรมการ 

          /๔. นางมาลินี... 



๕๗๙ 
 

 

๔. นางมาลินี  สมทรัพย์ คร ูโรงเรียนราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า , อ านวยความสะดวก , วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
 

๔.๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นางสาวกิตติยา  ศรีสงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล                 ประธานกรรมการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นายรุ่งโรจน์  เขียวศร ี คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๓. นายสิริชัย  แรงรอบ คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๔. นายชัยวัฒน์  พรหมมา คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๕. นางหฤทัย  เชื้อชาญ คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๖. นางสาวศิริพร  สายส ี คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๗. นางสาวอมลวรรณ คุณมาศ คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๘. นายสมหมายถาวร  นักการภารโรง โรงเรียนราษีไศล                              กรรมการ        

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๙. นายวิจิตร  ไชยงาม  นักการภารโรง โรงเรียนราษีไศล                              กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๐. นายสมพงษ์  วงจันทร์  นักการภารโรง โรงเรียนราษีไศล                              กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๑. นายสุจินต์  สมศร ี  นักการภารโรง โรงเรียนราษีไศล                              กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๒. นางสาวล าไย สวดใหม่  แม่บ้านโรงเรียนราษีไศล                                       กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๓. นางแจ๋ว วงศ์จันทร์  แม่บา้นโรงเรียนราษีไศล                                       กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๔. นายรังสรรค์  พลอาจ คร ูโรงเรียนราษไีศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
          /๑๕. นางสาว… 



๕๘๐ 
 

 

๑๕. นางสาวกัญญารัตน์ ไชยประโคม คร ูโรงเรียนราษไีศล                          กรรมการและเลขานุการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  

                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 

๔.๕.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นายทิวา  ทรายทวีป ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองสรวง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวฒัน์ คร ูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

3. นางพรพิมล  พัศดร คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

4. นางสาวกนกวรรณ สมสร้าง คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

5. นางนิราวรรณ  ทะวิลัย คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

6. นางสาวพัชรี  ศรีไหม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

7. นางสาววิลาวัลย์  วายอดรกัษ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒                               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นางสาวรัศมี  ช่อค า ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านคูสระ                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นางภาสินี  พรหมโสภา คร ูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
         /มีหน้าที่... 



๕๘๑ 
 

 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ , จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ , ต้อนรับ , อาหารว่าง เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน  จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

 
๔.๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสุจิตรา  อ านวย คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางปารวี  นครพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาววิจิตรา  อายุยืน คร ูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศรี  กมล คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

     กรรมการ 

5. นายธัชธรรม์  ทองเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางรัชนีกร  คงคูณ ครู โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางกาญจนา  แรงรอบ ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวปุณิกา  ประสานค า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสร้างปี่                        กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗.  นายภราดร  ปัทมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒                 กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นางสาวกนิษฐา  จันทะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคูสระ                          กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

          /๑๑. นางยุพิน... 

 



๕๘๒ 
 

 

๑๑. นางยุพิน  ค าด า คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน,  
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๔.๕.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสกุลวัฒน์  จันทร์ชัยภกัดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราศีไศล                  ประธานกรรมการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๓. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนราศีไศล                            กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๔. นายบันเทิง  อรรคบุตร ยามโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๕. นายวิทยา  วรรณวงษ ์ ยามโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๖. นักศึกษาวิชาทหาร ๑๐ นาย นักเรียนโรงเรียนราษีไศล                                      กรรมการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๗. นายวรวุฒ ิ ประจุทรัพย์ คร ูโรงเรียนราษีไศล                          กรรมการและเลขานุการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม

เครื่องหมายจราจรและสถานที่ 
            จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

 
๔.๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ คร ูโรงเรียนบ้านไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายเสน่ห์  แสนค า คร ูโรงเรียนบ้านหนองสวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

          /๔. นางสุวิดา... 



๕๘๓ 
 

 

๔. นางสุวิดา  ภูมิภาค คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๔. นางอุไรลักษณ์  ศรีรักษา คร ูโรงเรียนราษีไศล                          กรรมการและเลขานุการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
                      แข่งขัน , จดัท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 

๔.๕.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นายแสนพล  วรโคตร คร ูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกาญจนา  แรงรอบ คร ูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางนภัส  แตงชัยภูม ิ คร ูโรงเรียนบ้านไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายชัยรัตน์  พัศดร คร ูโรงเรียนบ้านสร้างปี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสุภาพ  อ านวย คร ูโรงเรียนบ้านคูสระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
                      กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 

๔.๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางพิกุล  วรโคตร คร ูโรงเรียนบ้านไผ่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอนงค์  รัตนวัน คร ูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

               /๔. นายรังสรรค์... 



๕๘๔ 
 

 

๔. นายรังสรรค์  พลอาจ  คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นางหฤทัย  เชื้อชาญ คร ูโรงเรียนราษีไศล                                           กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นางรัศมิ์กันทภา  ค าเคณ คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลพร้อมให้บริการแก่ผู้มาแข่งขัน   
            รวมทั้งน าส่งโรงพยาบาล 

 

๔.๖ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น  ป.๑-ป.๖ 
สถานที่แข่งขัน   หอประชุม  โรงเรียนบึงบูรพ์ 

๔.๖.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายสุทธิพร  ณ นคร  นายอ าเภอบึงบูรพ์ 
๒. พันต ารวจเอกวรพจน์  ชูเชิด ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบึงบูรพ์ 
๓. นายแพทย์พิเชฎฐ์  จงเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ 
๔. นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์ 
๕. นายเพิ่มศักดิ์  พรหมคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 
๖. นายเสรี  แดงงาม  ก านันต าบลบึงบูรพ์ 
๗. นายทองแถม  ตาดไทสง ก านันต าบลเป๊าะ 
๑. นายวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมยศ  หลักบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐวัฒน์  โลนุสิทธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านค้อ )                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายพิชิต  รัตนะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
 
 
 

/๕.นางม่านฟ้า ...   



๕๘๕ 
 

 

๕. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน                           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นายวีรเดช  บุญเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์        กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๖.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายสมยศ  หลักบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชูชัย  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นายวีระยุทธ  กิ่งวิชิต คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบุญทอง  นนท์ศิลา ช่างไม ้๔ โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางไพรวัลย์  จ่าอินทร์ แม่บ้าน โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นายศิกานต์  วงศ์จอม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นายยุทธศักดิ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่ ...  

 
 



๕๘๖ 
 

 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน  ,  จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  ,  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 
           การแข่งขัน  , จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม   
           และจัดท าจุดรายงานตัว 
๔.๖.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุวรรณศรี  กล้าใจ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นางสาวกฤษณา  พวงจ าปา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสุวชิรา  แก่นนาค า คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสาววนิดา  ปรางศร ี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวรัตติกาล  วิรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
 
๔.๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสุดใจ  นนท์ศิลา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางทิพมอญ ...  
 
 



๕๘๗ 
 

 

๒. นางทิพมอญ  มณีวงษ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบึงบูรพ์ 
                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                            
                                           มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางนงลักษ์  ไชโยรักษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวดารณี  ห้วยจันทร ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
           รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
๔.๖.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายสุทัศน์  สาระขันธ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระยุทธ  กิ่งวิชิต คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นายกฤษฎา  เจริญมาก คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม 
           เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะ   
           จราจรสนับสนุน 

๔.๖.๖  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายสมบัติ  จินาวัลย ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นายอานนท…์ 



๕๘๘ 
 

 

 

๒. นายอานนท์  นามลาด คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นายกฤตชนะ  ฤาชา พนักงานราชการ โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๖.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายนริศ  พรหมทา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฉวี  ธรรมธร คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นางมยุรี  บุญปัญญา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย,ประสานงานการเบิกจ่าย,น าจ่าย,รายงานงบดุลกิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๖.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายธีรวัฒน ์ อุ่นทรัพย์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุวชิรา  แก่นนาค า คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓. นางสาวเกษริน  ศรีลาวงศ์ คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงานกับโรงพยาบาล, จัดเตรียมเวชภัณฑ์,ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
   /๔.๗ กิจกรรม... 



๕๘๙ 
 

 

 

๔.๗ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน  หอประชุม  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 

 

๔.๗.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายสุทธิพร  ณ นคร  นายอ าเภอบึงบูรพ์ 
๒. พ.ต.อ.วรพจน์  ชูเชิด  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบึงบูรพ์ 
๓. นายแพทย์พิเชฎฐ์  จงเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ 
๔. นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์ 
๕. นายเพิ่มศักดิ์  พรหมคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 
๖. นายทองแถม  ตาดไทสง ก านันต าบลเป๊าะ 
๑. นายวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมยศ  หลักบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐวัฒน์  โลนุสิทธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านค้อ )                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายพิชิต  รัตนะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายวีรเดช  บุญเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์        กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
                /๔.๗.๒ คณะกรรมการ... 
 



๕๙๐ 
 

 

 
๔.๗.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู            ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางอรนุช  นนท์ตา คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางวารุณี  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางนารีนาถ  สมพงษ์ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายปิยวัฒน์  สาสังข์ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางฐานิกา  พรหมทา คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางยุภาพร  งามเจริญ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองค ู
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

         /๑๒. นางสาวล าธาร... 



๕๙๑ 
 

 

 

๑๒. นางสาวล าธาร  มาพบ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาววราภรณ์  โชติ
รัตนากูล 

คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวนงรักษ์  นนท์ตา คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นางกุญช์ชญา  พรหม
คุณ 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นางสาวชลธิดา  งามศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๗. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน,  จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 
๔.๗.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นายวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญล้น  วิเศษ คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางนุชิตรา  กาฬภักดี คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางวิราพร  วงศ์จอม คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                   /๕. นายอุทัย... 



๕๙๒ 
 

 

 

๕. นายอุทัย  ทุมพัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางเพ็ญประภา  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางยุพา  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางนงนุช  พิมพ์ศรี คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นายสมยศ  สมนึก คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางจินตนา  สมนึก คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางชูชาติ  พรหมอุ่น คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวกฤติยา  ค าปลิว คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุธารัตน์  จันทร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วใส พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นายสมเกียรติ  เย็นใจ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

         /๑๖. นางสาววิรญา … 



๕๙๓ 
 

 

 

๑๖. นางสาววิรญา  หวัดอน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นายณัฐภูมิ  บัวส่อง บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วง                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๘. นางศิริวิมล  มูลสาร คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๙. นางสรญา  มนตรีโพธิ ์ คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
                      อาหารกลางวัน จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

๔.๗.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู            ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางฐานิกา  พรหมทา คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางยุภาพร  งามเจริญ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

         /๗. นางสาวล าธาร… 



๕๙๔ 
 

 

 

๗. นางสาวล าธาร  มาพบ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางกุญช์ชญา  พรหมคุณ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นางสาวชลธิดา  งามศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๗.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายณัฐวัฒน์  โลนุสิทธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)         ประธานกรรมการ 

เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๒. นายธนนชัย  จันล่องค า คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 

เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๓. นางกันตพร  ค าหอม คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 

เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๔. นางวริศรา  นันตะกุล คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 

เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๕. นางพัชนี  บุญลี คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 

 เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๖. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 

 เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๗. นางศิริวิมล  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 

 เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
๘. นายอภิชาต  นามวงศ์ คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)          กรรมการและเลขานุการ 

 เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อพปร. , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่ 
            จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 



๕๙๕ 
 

 

        /๔.๗.๖ คณะกรรมการ… 
๔.๗.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายปิยวัฒน์  สาสังข์ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางฐานิกา  พรหมทา คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางยุภาพร  งามเจริญ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๗.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางวารุณี  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางกันตพร  ค าหอม คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                            กรรมการ 
เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 

๕. นางสรญา  มนตรีโพธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

         /มีหน้าที่... 
 



๕๙๖ 
 

 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
            กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๗.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางนุชิตรา  กาฬภักดี คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวิราพร  วงศ์จอม คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางเพ็ญประภา  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางยุพา  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางนงนุช  พิมพ์ศรี คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางมยุรี  บุญเย็น คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางจินตนา  สมนึก คร ูโรงเรียนบ้านม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
                      จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

๔.๘ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สถานที่แข่งขัน  โรงอาหาร  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 

๔.๘.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายทองพันธ์  ทองกลม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายสุบรรณ  การะเกษ ข้าราชการบ านาญ อดีต ผอ.ร.ร.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 
๑. นายธวชัชัย  สีหะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม        ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

/๒. นางรจนา… 



๕๙๗ 
 

 

๒. นางรจนา  ทองทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี                     กรรมการ 
องค์การบริกหารส่วนต าบลหนองหมี        

๓. นางสาวปิยรัตน์  อุปพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาต าบลหนองหมี                   กรรมการ 
องค์การบริกหารส่วนต าบลหนองหมี        

๔. นายสมพร  บุญยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหนองหมี                         กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล        

๕. นางค ากล  ทองกลม คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
 

๔.๘.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายสุทธิโรจน์  อินทะเสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนองหมี               ประธานกรรมการ 

อ าเภอราษีไศล 
๒. นายสุรพล  แพงศรี คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุคน  จิตมั่น นักพัฒนาชุมชน ต าบลหนองหมี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี 

กรรมการ 

๔. นายสุรพล  กิ่งแก้ว ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นายจักรี  นามวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลหนองหมี                  กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล 

๖. นางสาวสุภาวดี  กิ่งแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวกนกวิภา  ใจดี คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายสมภาร  ทองกลม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหมี 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน , 
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
         /๔.๘.๓ คณะกรรมการ… 
 



๕๙๘ 
 

 

๔.๘.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางทองปอน  ภูมิกาล คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุเพ็ญ  แพ่งพนม ครูศูนย์เด็กเล็กบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม                         กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี 

๓. นางทองสา  ทองกลม เจ้าหน้าที่งานอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งฯ         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางลัดดาวัลย์  จิตมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้านหมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหมี                     กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล 

๕. นางศิริรัตน์  ทิพรส ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้านหมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหมี                     กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล 

๖. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
           อาหารกลางวัน , จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน    
๔.๘.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธีรพล  บิดาวงเดช ธุรการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม                                 
กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวอุไรวรรณ นันทะสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน,  
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๘.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายอนุชา  รัตนวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหมี 

อ าเภอราษีไศล 
ประธานกรรมการ 

  /๒. นายถวัลย์... 
   



๕๙๙ 
 

 

๒. นายถวัลย์  นันทะสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเห็ดผึ้ง
หนองก่าม อ าเภอราศีไศล 

กรรมการ 

๓. นายทองดา  สมสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเห็ดผึ้ง
หนองก่าม อ าเภอราศีไศล 

กรรมการ 
 

๔. นายส าเนียง  มีศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเห็ดผึ้ง
หนองก่าม อ าเภอราศีไศล 

กรรมการ 
 

๕. นายสิวิต  ค านึง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลหนองหม ี                      กรรมการ 
 อ าเภอราษีไศล 

๖. นายสมศักดิ์  พรมวงษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลหนองหม ี                      กรรมการ 
 อ าเภอราษีไศล 

๗. นายทวี  บูรพา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ต าบลหนองหม ี                    กรรมการ 
 อ าเภอราษีไศล 

๘. นายอเนก  การะเกษ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเห็ดผึ้ง
หนองก่าม อ าเภอราศีไศล 

กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม  
           เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะ 
           จราจรสนับสนุน 
๔.๘.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายสุรีเยศร์  สุระโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี ประธานกรรมการ 
๒. นายอภินันท์  สุโพธิ ์ นักวิชาการศึกษา ต าบลหนองหมี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี 
กรรมการ 

๓. นายจุฬา  ทองกลม รองประธานสภา ต าบลหนองหมี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี 

กรรมการ 

๔. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๘.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายธวชัชัย  สีหะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม        ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางปิ่นอนงค์ ดีทั่ว คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๓. นางสมใจ… 



๖๐๐ 
 

 

๓. นางสมใจ  รัตนะวัน คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรม และน าส่งใช้ งบประมาณ 
 

๔.๘.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางยวิษฐา  โพธิวัฒน์ ผู้อ านวยการ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหนองหมี 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธนัสนันท์  เพ็ญศิริ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหนองหมี 

กรรมการ 

๓. นางพลทะนาท  นันทะสาร อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเห็ดผึ้ง
หนองก่าม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองหมี 

กรรมการ 

๔. นางสาคร  โนนทอง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเห็ดผึ้ง
หนองก่าม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองหมี 

กรรมการ 

๕. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว คร ูโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,   
           จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

 

๔.๙ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)  

 

๔.๙.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายชัยณรงค์  โพธิวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายยศพนธ์  ศรีใสย์  กรรมการสถานศึกษา 
 

๑. นายพงษ์สิทธิ์   อรรคบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

         /๒. นายโสภณ... 



๖๐๑ 
 

 

๒. นายโสภณ   เถระพันธ์ กรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 

 กรรมการ 

๓. นายไพรัตน์  นารีย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหมี  หมู่ ๑ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายวิชัย  อ่อนศรี ผู้ใหญ่บ้านหัวดง  หมู่ ๑๐ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นายธานตะวัน  จิตมั่น ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๖. นายยศสรัล  โพธิ์งาม ครูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๙.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายชัยณรงค์  โพธิวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจ านงค์  อ่อนศรี ผู้ใหญ่บ้านหนองหมี  หมู่ ๘ 
อ าเภอราษีไศล 

 กรรมการ 

๓. นายสุริยันต์  จิตมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองหมี หมู่ ๑๕ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นางร าไพ  จิตมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวดง  หมู่ ๒ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นายบุญเทียม  ศรีทนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดงงาม  หมู่ ๑๓ 

กรรมการ 

๖. นางเสน่หา   หารไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายสังวาลย์  ผงกุลา ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสุดใจ   อ่อนหวาน ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นายอรรถพล  จันทพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง             กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

/๑๐. นางสาว… 



๖๐๒ 
 

 

๑๐. นางสาวจารุวรรณ ประสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวเพชรัตน ์ ผันผ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวพูนศิริ  จันทรมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุชานาถ บ ารุงญาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นายเอกวิทย์  นารีย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 

๔.๙.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางเสน่หา  หารไชย คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสมยงค์  ทองเลิศ คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจารุวรรณ ประสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                 /๕. นางสาว… 



๖๐๓ 
 

 

๕. นางสาวเพชรรัตน์  ผันผ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวพูนศิริ  จันทรมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุชานาถ บ ารุงญาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายอรรถพล  จันทรพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง                กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นางสุลัดดา  ดาวเรือง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม    
            อาหารกลางวัน ,  จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
 
๔.๙.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางอริสา  เมืองประทุม คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดใจ  อ่อนหวาน คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสุภาวดี  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอรวรรณ  จัน
ทะแจ่ม 

คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

         /มีหน้าที่... 



๖๐๔ 
 

 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานทีแ่ข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๙.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายวิชัย  อ่อนศรี ผู้ใหญ่บ้านหัวดง  หมู่ ๑๐ 

อ าเภอราษีไศล 
ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญมี  ดีบุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวดง หมู่ ๒ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๓. นายไชยเชษฐ  โทนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวดง หมู่ ๑๐ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายสังวาลย์   ผงกุลา คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๔.๙.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายยศสรัล  โพธิ์งาม คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายภัคพล  บุญเหลือง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางจิราภรณ์  เถาว์โท พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขันจัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๙.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายสังวาลย์   ผงกุลา คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์   แก้วภักดี คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                     /๓ นางสาวอรวรรณ ... 



๖๐๕ 
 

 

๓. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรมและน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๙.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางยวิษฐา  โพธิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุขภาพ
ประจ าต าบลหนองหมี 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวรันทร  ใจนวล คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางพิไลลักษณ์  พละศักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  , 
                      จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 

๔.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนบ้านยาง  

๔.๑๐.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายท านอง สิงห์ค า ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยาง 
๒. นายบุญมา ปิยะวงค์  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยาง 
๑. นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นน้ าอ้อมน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอุทิศ โพธิ์งาม คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายทรงศักดิ์ เจนการ คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางเบญจภรรณ ภูผาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านหนองโง้งหนองขี้นก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



๖๐๖ 
 

 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
           สนับสนุน 
๔.๑๐.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายอุทัย  สิงห์ทอง คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพวง   กตะศิลา คณะกรรมการสถานศึกษา                                    กรรมการ 
โรงเรียนบ้านยาง   

๓. นายบุญเรือง  แสงแก้ว คณะกรรมการสถานศึกษา                                    กรรมการ 
โรงเรียนบ้านยาง   

๔. นายสมบัติ  ศรีนวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ ต าบลแสงเมืองแคน                       กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล         

๕. นายสุนทร  ยางงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต าบลแสงเมืองแคน                        กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล                 

๖. นายค ารณ  ชุมจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษา                                     กรรมการ 
โรงเรียนบ้านยาง   

๗. นายวิลัย  นราวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลแสงเมืองแคน                  กรรมการ 
อ าเภอราษีไศล          

๘. นายสัมพันธ์ ทองด้วง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 

๔.๑๐.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต คร ูโรงเรียนบ้านยาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมยุรี  ชาภักด ี คร ูโรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวชนกนันท์  บุตรพรม ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

         /๔. นางสาวจริญรัตน์  ... 



๖๐๗ 
 

 

๔. นางสาวจริญรัตน์  ธรรมวตัร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวมลิดา  แหวนหล่อ ธุรการโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวยุพิน  ยางงาม แม่ครัว โรงเรียนบ้านยาง                                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางปรียา  ถมค า คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยาง                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นางสาววรรณภา  สอนศรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ , จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ , ต้อนรับ , อาหารว่าง เครื่องดื่ม   
           อาหารกลางวัน , จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๐.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายปัญญา  มากมูล ครู โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสุมลทา  สืบเพ็ง คร ูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายปรัชญา  ถ้ ากลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก        กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวอภิญญา  นิลวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๖. นายณัฐพงษ์  แหวนหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านยาง         กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

/มีหน้าที่... 



๖๐๘ 
 

 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน  
                       รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
 ๔.๑๐.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายทรงศักดิ์ เจนการ คร ูโรงเรียนบ้านยาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพวง   กตะศิลา กรรมการสถานศึกษา                                           กรรมการ 
โรงเรียนบ้านยาง 

๓. นายวาท ทรงอาจ คร ูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอ่อนสา  จันทศิลา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
อ าเภอราษีไศล  

กรรมการ 

๕. นายท านอง  สิงห์ค า ประธานกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านยาง 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๔.๑๐.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายอุทิศ  โพธิ์งาม คร ูโรงเรียนบ้านยาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววณิชยา  โชตึก คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสารทสุข  ทรงพระ คร ูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน ,  จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
 
 

/๔.๑๐.๗ คณะกรรมการ… 



๖๐๙ 
 

 

๔.๑๐.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางเบญจภรรณ  ภูผาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก     ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายเทพ  ไชยเสนา คร ูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางกัลยาณี  บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางวนิดา  บุญราช คร ูโรงเรียนบ้านยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย , ประสานงานการเบิกจ่าย , น าจ่าย ,รายงานงบดุลกิจกรรม  
                      และน าส่งใช้งบประมาณ 

๔.๑๐.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางนิ่มนวล  ทรวงโพธิ ์ ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลเมืองแคน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางฉวีวรรณ  ทองสุทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลเมืองแคน 

 กรรมการ 

๓. นางนงลักษณ์  สุตะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลเมืองแคน 

กรรมการ  

๔. นางประสิทธิ์  แหวนหล่อ คร ูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อมน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสุดาพร  ร่วมบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
            จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 

 

                          /๔.๑๑ กิจกรรม… 



๖๑๐ 
 

 

 

๔.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
และกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)  
 

๔.๑๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายตรีเพชร  หารไชย  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายค าดี  ทองเลิศ  รองประธานกรรมการสถานศึกษา 
๑. นายประหยัด  กองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย 

(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมเกียรติ  นามเสนา กรรมการสถานศึกษา                                          กรรมการ 
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 

๓. นายอิศรา  ราษฎร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย  หมู่ ๑๑ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายพิชัย  บุญอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย  หมู่ ๑๕ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นายวิโรจน ์ พิสมัย สมาชิกเทศบาลต าบลส้มป่อย 
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๖. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๑๑.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายแสงอาทิตย์ สุตะพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย  หมู่ ๑๗  
อ าเภอราษีไศล 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประภาวิษณ์ุ โพธิ์วัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านแก้ง หมู่ ๑๔ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๓. นายชวน  โพธิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย  หมู่ ๑๗ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายรังสรรค์  กมล ผู้ใหญ่บ้านเปือย  หมู่ ๗ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

         /๕. นายประจวบ... 



๖๑๑ 
 

 

๕. นายประจวบ  แสงใส ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย  หมู่ ๑ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๖. นายศุภชัย  จันทร์แดง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายบรรพต  โพธิ์งาม ช่างไม ้๔ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 
(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายสุวัฒน์  ธรรมวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย  หมู่ ๒ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน,  

                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
๔.๑๑.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นายสมเกียรติ  นามเสนา กรรมการสถานศึกษา                                ประธานกรรมการ 
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 

๒. นางเฉลิมรัตน์  พรรณโรจน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๕ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๓. นางเกษศิรินทร์  ศรีวิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นางอลงกรณ์  บานเย้น คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวลัดดา  ผมพันธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๖. นางมยุรา  จันทศรี คร ูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)    กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางอรทัย  ศรศรี แม่ครัว โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

                       /๘. นางปิติยาพร... 



๖๑๒ 
 

 

๘. นางปิติยาพร  อินค าแหง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านส้มป่อยฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ , จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ , ต้อนรับ , อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)      ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางวิไลพร  ทีน้ าค า คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางประยูร  ล ายงหอม คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านส้มป่อย                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสาวสุภาพร  แสงใส ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านส้มป่อย          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสุภารัตน์  นามแสง ธุรการโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน,  
           รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๔.๑๑.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายเสาวพงษ์  มูลศิริ ผู้ใหญ่บ้านดอนตุ่น  หมู่ ๕ 

อ าเภอราษีไศล 
ประธานกรรมการ 

๒. นายนายกาญน์ โพธิ์วัฒน์ อพปร.  
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

   
         /๓. นายทองด า... 



๖๑๓ 
 

 

๓. นายทองด า  อ่อนศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย หมู่ ๑ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายไพบูลย์  ค าเกิด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๕. นายทองหล่อ  ไชยปัญญา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๖. นายวสัน  ทองกลม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๗. นายโกศล  ทองเลิศ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๘. นายธีรภัทร ค าเอ่ียม หัวหน้าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อพปร. , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่ 
           จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
๔.๑๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายวิทยา  อินค าแหง ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลส้มป่อย 

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญเติม  พรมเทศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส้มป่อย 
เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๓. นายส ารวย  อ านวย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โรงเรียนบ้านส้มป่อย  

กรรมการ 

๔. นายสุรัตน์  โพธิ์วัฒน์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านส้มป่อย  

กรรมการ 

๕. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาววิภาวี  มีชัย คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายชลวิทย์  วงษ์สุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสุวรรณ  กองแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



๖๑๔ 
 

 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
 

๔.๑๑.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นายอารมย์  ดาวเรือง คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทันสมัย  กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส้มป่อย หมู่ ๑ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๓. นางประยูร  ล ายงหอม คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
 

๔.๑๑.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางพัทยา  โพธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลส้มป่อย 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสมจิตร  เหมือนตา อสม. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๓. นางสุรีรัตน์  ธรรมบุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔  
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นางหนูลักษ์  โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นางเกษร  โสภาสพ คร ูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
           จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 

 
 

/๔.๑๒ กิจกรรม ...  



๖๑๕ 
 

 

๔.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
สถานที่แข่งขัน  ลานกีฬา  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 

 

๔.๑๒.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายกรุงไทย ชิณราช  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค 
๒. นายไสว ศรีธรรม  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ 
๑. นายอุทัย  ศรีดาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์    ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายโชคอนันต์ บุญราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายช านาญ ชิณพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลหนองแค 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายอนุชา  สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต าบลหนองแค 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นางเยาวณี แก่นสาร คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
           สนับสนุน 
 

๔.๑๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายโชคอนันต์  บุญราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอุทัย  ศรีดาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแค 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุพิษย์  ไชยงาม คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
 

/๔. นายกฤตวิทย์ ... 
 



๖๑๖ 
 

 

๔. นายกฤตวิทย์  มีบุญ คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายยิ่งยศ  หลาวทอง คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายชัยยุทธ  หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายประสิทธิ์  เสมศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 

๔.๑๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์               ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสาวจันทิมา ดวงมาลา คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวสุดารัตน์  กิ่งเกษ ครูพ่ีเลื้ยง โรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาววิลัยลักษณ์ ทองชุม ครูอาสา โรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวขนิษฐา ทองปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์ พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ , จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ , ต้อนรับ , อาหารว่าง เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงา 

/๔.๘.๖  คณะกรรมการ ...  



๖๑๗ 
 

 

๔.๑๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ คร ูโรงเรียนบ้านตัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายยิ่งยศ  หลาวทอง คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายประสิทธิ์  เสมศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์                        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวเสาวนีย์  สลุงใจดี คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นายชัยยุทธ  หงษ์โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๑๒.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายวีรศักดิ์ แก่นสาร รองปลัด                                                ประธานกรรมการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค 
๒. นายแก๊ช  ศรีพรม ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

อ าเภอราษีไศล 
กรรมการ 

๓. นายเพชร  บุญตา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายค าสอน  สมศรี ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นายนิคม  ศิลาชัย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๔.๑๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายธีระ  มีชัย ข้าราชการบ านาญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

/2. นางส าเนียง...  



๖๑๘ 
 

 

๒. นางส าเนียง  อนุพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุพิษย์  ไชยงาม คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๑๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายอุทัย  ศรีดาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์    ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสาวพิมสิริ   โพธิ์ทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางอุชณี  มายา คร ูโรงเรียนบ้านตัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางเยาวณี  แก่นสาร คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย , ประสานงานการเบิกจ่าย , น าจ่าย ,รายงานงบดุลกิจกรรม  
                      และน าส่งใช้งบประมาณ 

๔.๑๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางเพ็ญศรี  ผาสุก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจ าต าบลหนองแค 
ประธานกรรมการ 

๒. นายธัชพล ค านึง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลหนองแค 

กรรมการ 

๓. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค ์        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล , จัดเตรียมเวชภัณฑ์ , ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ,  
                      จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 
 
               /๔.๑๓ กิจกรรม… 



๖๑๙ 
 

 

๔.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
สถานที่แข่งขัน  ลานกีฬา  โรงเรียนบ้านดงแดง 

 

๔.๑๓.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายทองสุข  สันโสภา  นายก องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
๒. นายด ารง  สาอุดม  รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
๓. นางสมบูรณ์  สิงห์เทพ  รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
๔. นางสมบูรณ์  ศรีค าภา  เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
๕. นายถวิล  สาริดด ี  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๖. นายประสิทธิ์  ไหมพรม ก านันต าบลด่าน  
๑. นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรติ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทองวัน  อาจสาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๓. นายวิศิษฐ์  ควรคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายปัญญา  เชื้อกล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นายอ านวย  สังบัวดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๖. นายบุญส่ง  จันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๗. นายประสงค์  จันทร์ค า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๘. นายสนิท  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๑๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรติ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

         /๒. นายประสงค์... 



๖๒๐ 
 

 

๒. นายประสงค์  ทาโพนทัน คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสนิท  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายโกศล  เกิดสุข คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายอ าพร  หาสุข นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายอลังการต์  มราชสีห์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 

๔.๑๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางเพ็ญศรี  พงไทยสงค์ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนุชรินทร์  ถมค า บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านดงแดง                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านดงแดง                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวธินีนาถ  ร่วมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงแดง                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน คร ูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๖.นางนริญญา... 



๖๒๑ 
 

 

๖. นางนริญญา  ยอดภิรมย์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางมะลิ  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
           อาหารกลางวัน , จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพรรณิภา  สุทธิสนธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายโกศล  เกิดสุข คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวศิมาพร  ศรีตุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชต ิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายปริญญา  ปรางค์รัตนศิลา คร ูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.. นางสาวธินีนาถ  ร่วมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

 
/๔.๑๓.๕  คณะกรรมการ 



๖๒๒ 
 

 

๔.๑๓.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายคงฤทธิ์  กองค า รองปลัด                                                ประธานกรรมการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค        
๒. นายรังสรรค์  บัวพันธ ์ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

อ าเภอราษีไศล 
กรรมการ 

๓. นายเอกชัย  โพธิ์หนองบัว ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นางสาวหนูจันทรื  แก่นที ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราศีไศล 

กรรมการ 

๕. นายบุญส่ง  บุญมา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราศีไศล 

กรรมการ 

๖. นายอมร  แก่นที ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราศีไศล 

กรรมการ 

๗. นางนงค์  เหล็กดีเศษ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อพปร. , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่ 
           จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
๔.๑๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประสงค์  ทาโพนทัน คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางพรรณิภา  สุทธิสนธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางละมัย  พลศักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
 

        /๔.๑๓.๗ คณะกรรมการ... 



๖๒๓ 
 

 

 
๔.๑๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางหนูจันทร์  หาดี คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมชาย  กลางหิน คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสมชาย  ทองอินทร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ คร ูโรงเรียนบ้านดงแดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๑๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายสาธิต  สุทธสินธ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลด่าน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางยุพิน  สันโสภา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลด่าน 

กรรมการ 

๓. นางอนุศรา  กองค า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลด่าน 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
            กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 

๔.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
และกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 
 

๔.๑๔.๑  คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายสมนึก  บุญปัญญา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายประสาท  ประนม  ข้าราชการบ านาญโรงเรียนบ้านเพียมาต 
๑. นายก้านแก้ว  พันอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียมาต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางอุบล... 



๖๒๔ 
 

 

 

๒. นางอุบล  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสุริยงค์  นรสาร คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสุวรรณ  ป้องสีดา คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายวินัย  มณีนิล คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางมณี  ประดับศรี คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 

๔.๑๔.๒  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายสุวรรณ  ป้องสีดา คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริยงค์   นรสาร คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายวินัย  มณีนิล คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสุพิชญ์  นรสาร ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

        /๕. นายสยาม... 



๖๒๕ 
 

 

๕. นายสยาม  ทับปัญญา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเพียมาต                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสุธี  มนัยนิล นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสุนันทา  สายหงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายอนงค์  ชัยธรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียมาต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน  ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 ๔.๑๔.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวอันธิกา  มะลิงาม ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียมาต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางอ านวย  อาจสาลี คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางอมราวดี  ด่านลี คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางลักษณา  เทพชู คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางลิสา ศรีไพล คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                      
กรรมการ 

/๘. นางสาว... 



๖๒๖ 
 

 

๘. นางสาวนงค์ลักษณ์  จันทะพันธ์ ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางสัมฤษดิ์  มนัยนิล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ โรงเรียนบ้านเพียมาต                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นางสาวสรัสนันท์ อาจหาญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียมาต                           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นางศศิธร  หวะสุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ , จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ , ต้อนรับ , อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
           อาหารกลางวัน , จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

 ๔.๑๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางมณี  ประดับศรี คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต ฯ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางศศิธร  หวะสุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางหอมจันทร์  จ าปาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบรรจง  จ าปาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายอนงค์  ชัยธรรม ครู อัตราจ้างโรงเรียนบ้านเพียมาต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวราตรี  แพงมา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเพียมาต                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางสาวสรัสนันท์ อาจหาญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเพียมาต                            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

/๗. นางสาว... 



๖๒๗ 
 

 

๗. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
 ๔.๑๔.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสุริยงค์  นรสาร คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวรรณ  ป้องสีดา คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายบรรจง  จ าปาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสยาม  ทับปัญญา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเพียมาต                            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นายประพันธ์  ภาช ู อพปร.ต าบลหนองแค 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค 

กรรมการ 

๖. นายวิชัย  จ าเริญ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลหนองแค  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค 

กรรมการและเลขานุการร 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร 
            และสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ ,จัดคณะจราจรสนับสนุน 

 ๔.๑๔.๖  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางอุบล  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริยงค์  นรสาร คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางศศิธร  หวะสุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๔. นางสาว... 



๖๒๘ 
 

 

๔. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวราตรี  แพงมา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเพียมาต              กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๑๔.๗  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายก้านแก้ว  พันอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียมาต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอุบล  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางมณี  ประดับศรี คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
            กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ  
๔.๑๔.๘  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางเพ็ญศรี  ผาสุก ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหนองแค 

ประธานกรรมการ 

๒. นางล าไพ  มณีนิล อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านผึ้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหนองแค 

กรรมการ 

๓. นางชุลีพร  มณีนิล คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางลิสา  ศรีไพล คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

       

/๕. นางพิสมัย... 



๖๒๙ 
 

 

๕. นางพิสมัย  โถทอง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านผึ้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลหนองแค 

กรรมการ 

๖. นางนวลจันทร์  ผาสุก คร ูโรงเรียนบ้านเพียมาต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
                      จัดเตรียมยานพาหนะ ,  จัดท าฐานข้อมูล 

๔.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย   ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านโก 

 

๔.๑๕.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายทนัญชัย  วงศ์จอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลส้มป่อย 
๒. นายบุญเพ็ง  ศรีนวล  ก านันต าบลส้มป่อย 
๓. นายเอกชัย  อินทองสุข ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๑. นายวิทยา  ทองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายปานศักดิ์  นนทะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายธวชัชัย  ไพฑูรย์ ผู้ใหญ่บ้านโง้ง หมู่ ๖ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นางดารา  บัวส่อง คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางบัวพันธ์  ขจัดกลาง ธุรการ โรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
 
 
                /๔.๑๕.๒ คณะกรรมการ… 
 
 



๖๓๐ 
 

 

๔.๑๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายวิระชัย  บ่อทอง ผู้ใหญ่บ้านโก หมู่ ๓ 

อ าเภอราษีไศล 
ประธานกรรมการ 

๒. นายราชวัตร  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายระบบ  จันทะแจ่ม ธุรการ โรงเรียนบ้านบึงหมอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายนฤพนต์  แก้วศรีจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึงหมอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายมนตรี  มณีธร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๖. นายพงษ์  วงษ์วิฉาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๗. นายธนาวัฒน์  โพธิวัฒน์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๘. นายสุระ  ดงงาม คร ูโรงเรียนบ้านท่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 
            การแข่งขัน,จัดหาเครื่องขยายเสียง,จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
          ๔.๑๕.๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นายพงษ์ศักดิ์   แสงใส ผู้ใหญ่บ้านโก หมู่ ๑๓ 
อ าเภอราษีไศล 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศศิวงศ์  อันทอง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวสีทอง  นาครินทร์ ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึงหมอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางนารี  เภารัศม ี กรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านโก 

กรรมการ 

/๕. นางเสงี่ยม...  



๖๓๑ 
 

 

๕. นางเสงี่ยม  ประเสริฐ กรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านโก 

กรรมการ 

๖. นางธนกร  โพธิ์งาม คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางอทิตยา  ดาวเรือง คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ บุคลากรวิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายศุภชัย  โสดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึงหมอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                       กรรมการ 

๔. นายจรินทร  ศรศรี ธุรการ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
           รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
๔.๑๕.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายธวชัชัย  ไพฑูรย์ ผู้ใหญ่บ้านโง้ง หมู่ ๖ 
อ าเภอราษีไศล 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุมารี   พรมโสภา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๓. นายส าลี   สิงห์ค า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๔. นายทองจันทร์  บัวภู่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๕. นายสมาน  พลพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย         
พลเรือน เทศบาลต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

๖. นายเด่น  สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

/๗.นายวสันต์... 



๖๓๒ 
 

 

๗. นายวสันต์  ไรกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๘. นายวิชิต  ทองสุทธิ์ กรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านโก 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๔.๑๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายเอกชัย  อินทองสุข ผู้ใหญ่บ้านโก หมู่ ๑๒ 

อ าเภอราษีไศล 
ประธานกรรมการ 

๒. นายศราวุฒิ  พลมาตร์ คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒. นางบัวพันธ์  ขจัดกลาง ธุรการ โรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
         แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๑๕.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางนฤมล  สุตะพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวทนาวรรณ  ส าเนียงนวล คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๑๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายวิทยา  อินค าแหง ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลส้มป่อย 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณัชฐกานต์  เหมือนตา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                                          ต าบลส้มป่อย 

กรรมการ 

/๓. นางสาคร... 

 



๖๓๓ 
 

 

๓. นางสาคร  กองแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านโก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  , 
                      จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

๔.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารเรียน ๕ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 

 

๔.๑๖.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒. นายธวชัชัย  ไชยมณี  นายกเทศมนตรีต าบลบัวหุ่ง 
๑. นางล าดวน  บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสิริรัชย์  สิงหกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่งฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางขวัญตา  ไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๔. นายบุญรักษ์ งามแสง ผู้ใหญ่บ้านอีหนา ม.๒ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๕. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายสุจินต์  งามแสง ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลบัวหุ่ง 

กรรมการ 

๗. นายสมจิตร  ดวงชัย คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นางสาวราตรี  จุลไธสง คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที…่ 
 



๖๓๔ 
 

 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๑๖.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายพิเชฐ  ไชยก้ง คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)            ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายเสถียร  นิยม คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.นางสนธยา  แข็งขัน คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๔. นางสาวบังอร  ศรีค าภา คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวกนกวลัย  ป้องแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่ คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางสาวศิรินภา  บัวเขียว คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นายดนัย  พันธ์ขาว คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นายสมภาร  ภาวงศ์ พนักงานท าความสะอาด 
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานกุูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 
 

/๔.๑๖.๓ คณะ... 



๖๓๕ 
 

 

๔.๑๖.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางระวีวรรณ  สังรวมใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุขสันต์  ไชยก้ง คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสนธยา  แข็งขันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวเกณิกา  ทองค าดี คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางธันยบูรณ์  หนองกก คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางสาวอรษา  แดงงาม คร ูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางร าไพพรรณ  กตะศิลา คร ูโรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางสาวรัชดา  สภุาสอน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววาริณี  รักษาปี้ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวปัทมาวรรณ  ประฉิมมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๑๒. นางสาว… 

 



๖๓๖ 
 

 

๑๒. นางสาวสมคิด  สามไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอีหนา
(รัฐประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
           อาหารกลางวัน , จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสิริรัชย์  สิงหกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง  
(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจันทร์จิรา แพทย์นาดี คร ูโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข คร ูโรงเรียนบ้านอี่หนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๔. นายปฏิพล  ทรัพย์ทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนตุ่น                        กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวเหมือนฝัน  ทองมนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง 
(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                     รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๑๖.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายบุญรักษ์  งามแสง ผู้ใหญ่บ้านอีหนา หมู่ ๒ 

อ าเภอราษีไศล 
ประธานกรรมการ 

๒. นายอาคม  พรมดี ผู้ใหญ่บ้านอีหนา หมู่ ๑๘ 
อ าเภอราศีไศล 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายนิราศ  มูลเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านอีหนา หมู่ ๑๔ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายปรีชา  นันทหมุด สมาชิกสภาเทศบาล 
เทศบาลต าบลบัวหุ่ง 

กรรมการ 

/๕. นายบุญเลี่ยม... 



๖๓๗ 
 

 

๕. นายบุญเลี่ยม  งามแสง สมาชิกสภาเทศบาล 
เทศบาลต าบลบัวหุ่ง 

กรรมการ 

๖. นายอรรถกร  มุลาลินน์ คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)    กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรยีมเครื่องหมายจราจรและ 
            สถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
๔.๑๖.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

๑. นางขวัญตา  ไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนกยูง  ปานุเวช คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาววาริณี  รักษาปี้ ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอนุสรณ์  อาจสาลี คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๕. นายวุฒิชัย  ศรีมะเรือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางลลนา  บุญเย็น คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)    กรรมการและเลขานุการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 

 ๔.๑๖.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นายมนตรี  ภูผาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอ่ึง  ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายสมจิตร  ดวงชัย คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                                                                                         /๓. นางสาวกนกวลัย… 



๖๓๘ 
 

 

๓. นางสาวกนกวลัย  ป้องแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวราตรี  จุลไธสง คร ูโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)    กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรมและน าส่งใช้ งบประมาณ 
๔.๑๖.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายสุจินต์  งามแสง ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบัวหุ่ง 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเบญจวรรณ  ภูล ี นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบัวหุ่ง 

กรรมการ 

๓. นางพรรณงาม  แก้วใส พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบัวหุ่ง 

กรรมการ 

๔. นางสาวยุวธิดา  ศรีนนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบัวหุ่ง 

กรรมการ 

๕. นางสาวณัฐพร  ลือขจร ครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางธันยบูรณ์  หนองกก คร ูโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล , จัดเตรียมเวชภัณฑ์ , ปฐมพยาบาลเบื้องต้น , 
           จัดเตรียมยานพาหนะจัดท าฐานข้อมูล 

๔.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
สถานที่แข่งขัน หอประชุม  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 

๔.๑๗.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายสุทธิพร  ณ นคร  นายอ าเภอบึงบูรพ์ 
๒. พ.ต.อ.วรพจน์  ชูเชิด  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบึงบูรพ์ 
๓. นายแพทย์พิเชฎฐ์  จงเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ 

/๔. นายไอคุ้น... 



๖๓๙ 
 

 

๔. นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์ 
๕. นายเพิ่มศักดิ์  พรหมคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 
๖. นายทองแถม  ถาดไทสงค์ ก านันต าบลเป๊าะ 
๗. นายเสรี  แดงงาม  ก านันต าบลบึงบูรพ์ 
๑. นายวรวิทย์  ทุมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมยศ  หลักบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐวัฒน์  โลนุสิทธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ)                  กรรมการ 
เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 

๔. นายพิชิต  รัตนะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายวีรเดช  บุญเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์        กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
           สนับสนุน 
๔.๑๗.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายวีรเดช  บุญเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์                ประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางมยุรี  บุญเย็ญ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางจิรัชยา  บุญกันหา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๔. นางเยาวลักษณ์... 



๖๔๐ 
 

 

๔. นางเยาวลักษณ์  จินาวัลย์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางจินตนา  พรหมทา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางค าพอง  ศิริบุรี คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางนิภาภรณ์  อาจหาญ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นายเทียนชัย  เกษสร คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววิมลณัฐ มุทุกันต์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวรุ่งตะวัน สังขพงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์                    กรรมการ           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๓. นายณัฐพงษ์  สิมมาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์                    กรรมการ                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๔. นางสาวสุภัทรา  ศรียา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาววิลาวรรณ พรหมทา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   /๑๖. นายพงษ์ศักดิ์... 



๖๔๑ 
 

 

๑๖. นายพงษ์ศักดิ์  งามจิตต์ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗.ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์ งามศิริ ครูโรงเรียนบ้านโนนลาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๘. นายมาณพ  มีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน,  จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                     จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 

๔.๑๗.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางจิรัชยา  บุญกันหา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางค าพอง  ศิริบุรี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๓. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวรุ่งตะวัน  สังขพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายณัฐพงษ์  สิมมาทอง เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนอนุบาลบงึบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสุภัทรา  ศรียา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาววิลาวรรณ  พรหมทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



๖๔๒ 
 

 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๗.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑.  นางระวีวรรณ    บุญปัญญา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวรุ่งตะวัน  สังขพงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรยีนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางมยุรี  บุญเย็น คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายณัฐพงษ์  สิมมาทอง เจ้าหน้าที่ธรุการ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
๔.๑๗.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายมาณพ  มีบุญ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอรุณ  วงศ์จอม คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์ งามศิริ คร ูโรงเรียนบ้านโนนลาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายพงษ์ศักดิ์  งามจิตต์ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

              /๕. นายสงวนศักดิ์ … 



๖๔๓ 
 

 

๕. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นายเทียนชัย  เกษสร คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อพปร. , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่ 
           จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
๔.๑๗.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายพิชิต  รัตนะโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจ ารูญ  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านโนนลาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายวัชชิระ  บุญปัญญา
  

คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสุนารี  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางบัวสอน  ดาแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางอัญจิดา  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

                   /๙. นางบุษรินทร์ ... 



๖๔๔ 
 

 

๙. นางบุษรินทร์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางอทิตยา  พรหมศรี คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวลัดดา  พรหมทา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นายชัชวาล  ศรีระษา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นายอรุณ  วงศ์จอม คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๑๗.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางจินตนา  พรหมทา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางระดาวรรณ  วิเศษ คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสุนารี  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านหาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรมและน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๑๗.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางเยาวลักษณ์  จินาวัลย์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางจิรัชยา... 



๖๔๕ 
 

 

๒. นางจิรัชยา  บุญกันหา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางค าพอง  ศิริบุรี คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางยุพรัตน์  พรหมทา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวรุ่งตะวัน  สังขพงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสุภัทรา  ศรียา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสาววิลาวรรณ  พรหมทา คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางนิภาภรณ์  อาจหาญ คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
                      จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

๔.๑๘ กิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

     สถานที่แข่งขัน หอประชุมโรงเรียนด่านอุดมศึกษา ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๔.๑๘.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายอุดม  ยกพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา 
๒. นายทองสุข  สันโสภา  นายกองค์การบริหารต าบลด่าน 
๓. นายคงฤทธิ์  กองท า  รองปลัดองค์การบริหารต าบลด่าน 

/๔. นายประสิทธิ์... 
 



๖๔๖ 
 

 

๔. นายประสิทธิ์  ใหมพรม ก านันต าบลด่าน 
๕. นายสุพจน์  ขุนชาญชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา 
๖. นายอภิชาต  ใหมพรม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑  
๑. นายวรเนตร  สุระโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประสงค์  ทาโพทัน คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายชัยพร  ชื่นใจ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๔. นายสามารถ  สินธิเสนา คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นางศิริจิตร  ชื่นใจ   คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นางสุขธาทิพย์  รัตนลัย คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๗. นางสาวประวีณา แก้วเมืองกลาง คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๘. นายไพรัช  ก้านเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๑๘.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายสุพจน์  ขุนชาญชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา          ประธานกรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. นางสาวประวีณา แกว้เมืองกลาง คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นายบรรจง  จ าปาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายเกรียงไกร  เกษสร คร ูโรงเรียนบ้านด่านฯ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                       กรรมการ 

/๕. นางสาวเลิศลักษณ์ ...  
 



๖๔๗ 
 

 

๕. นางสาวเลิศลักษณ์  ชื่นงาม คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นายชัยพร  ชื่นใจ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๗. นายสามารถ สินธิเสนา คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๘. นางศิรจิิตร ชื่นใจ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๙. นางสุขธาทิพย์  รัตนลัย คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๐. นางศยามล  ทองเจริญ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑. นายสยาม  สันโสภา คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                   กรรมการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๒. นายสมพาน  สีสดดี พนักงานจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓. นายสุริยันต์  ศรีค าภา นักการภารโรง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                      กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๔. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปลาขาว                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๕. นายภูมิพงษ์  ธรรมบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                        กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖. นายชยพล  เกสร คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง  ,  จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 

๔.๑๘.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางวันวิสาข์  พรมเมือง คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         ประธานกรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
 
 

  

/๓. นางสาวฐิติยา... 



๖๔๘ 
 

 

๓. นางสาวฐิติยา  บุญกันหา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กฯโรงเรียนบ้านปลาขาว                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวศิริพร  พาหา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นางหอมจันทร์  จ าปาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวรัตญา  ศรีอาภรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวชัชฎาภรณ์  นุวรรณ์โน บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านด่าน ฯ                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นางสาวณัฐนิชชา  โคตรดก พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางสาวศิมาพร  ศรีตุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดา่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวประภาภรณ์  บูระณะ บุคลากรสนับสนุน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                  กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๑. นางศยามล  ทองเจริญ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
 

๔.๑๘.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๑. นางมาลินี  ไชยงาม คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยพร  ชื่นใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

                /๓. นางศิริจิตร... 



๖๔๙ 
 

 

๓. นางศิริจิตร  ชื่นใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๔. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวฐิติยา  บุญกันหา ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ โรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวศิมาพร  ศรีตุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านด่านฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายภูมิพงษ์  ธรรมบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๙. นางเรืองอุไร  สีสดดี คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานทีแ่ข่งขัน , รับผลการแข่งขัน, 
                     รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๔.๑๘.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายทองสุข  สันโสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ประธานกรรมการ 

๒. นายประสิทธิ  ไหมพรม ก านันต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๓. นายวิว  ทัพส่วย ผู้ใหญ่บ้านด่าน หมู่ ๗ 
อ าเภอราษีไศล 

กรรมการ 

๔. นายขจร  ทอนสี คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นายสามารถ  สินธิเสนา คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นายไพบูลย์  พงษ์จันโอ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  
                 /๗. นายนวัต... 



๖๕๐ 
 

 

๗. นายนวัต  สวัสดิ์เอื้อ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๘. นางสุขธาทิพย์  รัตนลัย คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, จัดเตรียม

เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
๔.๑๘.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางสาวเลิศลักษณ์ ชื่นงาม คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                          ประธานกรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒. นายขจร  ทอนสี คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นายไพบูลย์  พงษ์จันโอ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๔. นายภูมิพงษ์  ธรรมบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. นางวันวิสาข์  พรมเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
           แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๑๘.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางเรืองอุไร  สีสดดี คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวประภาภรณ์  บูระณะ บุคลากรสนับสนุน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา                  กรรมการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. นายสมชาย   กลางหิน คร ูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวเลิศลักษณ์ ชื่นงาม คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                                    กรรมการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  
                         /๓. นางศิริจิตร... 



๖๕๑ 
 

 

๓. นางศิริจิตร  ชื่นใจ คร ูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
           กิจกรรมและน าส่งใช้งบประมาณ 
๔.๑๘.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นายสาธิต  สุทธสินธิ์ ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลด่าน 

ประธานกรรมการ 

๒. นางหอมจันทร์  จ าปา
พันธ์ 

คร ูโรงเรียนบ้านมะยาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวฐิติยา  บุญกันหา ครูพ่ีเลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางประภาพร  ลีลาภักดี
พงศ์ 

คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางวิราภรณ์  การระเกษ คร ูโรงเรียนบ้านด่านฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางมาลินี  ไชยงาม คร ูโรงเรียนบ้านปลาขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
           จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /๔.๑๙ กิจกรรม… 
 
 



๖๕๒ 
 

 

๔.๑๙ กิจกรรมเครื่องเป่าลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
และกิจกรรมเครื่องเป่าลม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

สถานที่แข่งขัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
 

๔.๑๙.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายโรม  กิจจาวิเศษ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
๒. นายวิสุทธิพล  ก้านศรี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
๑. นายประภาษ  เกษามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจิก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวดวงตา  ทิพวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

 กรรมการ 

๓. นางสมใจ  จันทร์นวล คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายวีระศักดิ์  สีหะบุตร คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายโกวิทย์  นวลใส คร ูโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 
๔.๑๙.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายประภาส  เกษามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิลักษณ์  ขันค า ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรรมการ 

                         /๓. นายกิตต…ิ 

 



๖๕๓ 
 

 

๓. นายกิตติชัย  โชคจันทรา ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรรมการ 

๔. นายวีรศักดิ์  สีหะบุตร คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายสนธิรักษ์  พันธ์แก่น คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน , 
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง , จัดท าป้ายสนามกิจกรรมและจัดท าจุดรายงานตัว 

๔.๑๙.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางสมใจ  จันทร์นวล คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม คร ูโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวกาญจนา  โคตะพันธ์ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางชัญญา  พรมมะลิ คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๕. นางสาวลลิตตา ทีฆะสุข คร ูโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวเสาวลักษณ์ บัวจันทร์ ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
 
 
 



๖๕๔ 
 

 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
           อาหารกลางวัน ,  จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
๔.๑๙.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสาวดวงตา  ทิพวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวรุ่งวิไล  จันโท เจ้าหน้าทีธุ่รการ โรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายสนธิรักษ์  พันแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาววันวสิา  พวงพันธ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน,   
           รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
๔.๑๙.๕  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นายสุทธิพล  ก้านศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชการราษีไศล 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศักดิ์  กะตะศิลา คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายโกวิท  นวลใส คร ูโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายกฤษณา  เพ่ิมพูน ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายเสถียร  นิยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

/๖. นายพิสุทธิ์... 



๖๕๕ 
 

 

๖. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ ,  อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๔.๑๙.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร คร ูโรงเรียนบ้านมะฟัก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปิยะนชุ  เครือแสง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวนกยูง  ปานุเวช คร ูโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 
๔.๑๙.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านจิก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางรัศมี  สมบูรณ์ พนักงานโรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
                      กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 

๔.๑๙.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ คร ูโรงเรียนบ้านจิก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนัฐกานต์  สมหมาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านครั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

มีหน้าที่  ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น , 
           จัดเตรียมยานพาหนะ ,  จัดท าฐานข้อมูล 

/งานมหกรรม...  



๖๕๖ 
 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ-ดนตรี (๒๖ กิจกรรม)  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
***************************** 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายวัฒนา  พุฒิชาต ิ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. พลต ารวจตรีสุรเดช   เด่นธรรม  ผู้บังคับการสถานีต ารวจภูธรจงัหวัดศรีสะเกษ 
๓. นายประกาศิต  อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๔. แพทย์หญิงเพ่ิมศิริ  เลอมานุวรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
๕. นายวิชิต  ไตรสรณกุล    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๖. นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 
๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายธัญญะ  สายหมี ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสุรเชษฐ์  พรมรักษ์ อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายสัณหบุญยงค์  ยอดกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์                        กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นายบ ารุง  บัวไข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน                        กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นายธนสมพร  มะโนรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ                         กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นายสุขชัย  สายทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)        กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

         /๙. นายประสิทธิ์... 

 



๖๕๗ 
 

 

๙. นายประสิทธิ์  พวงอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘)            กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นางพิณยา  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นายสมศักดิ์  วนวาที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดง                        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๒. นายภูวนารถ  ภูมิวรพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ                   กรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๑๓.นายประเสริฐ  สิงห์ภูเขา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้                           กรรมการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๔.ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย  โคตะสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                    กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๕. นายปารณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหลักดา่นหนองจอก                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นายสุรศักดิ์  ลือขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นายวีระพันธ์  พรมค าน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย        กรรมการ    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๘. นางสาววภิาดา บุญประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม                                  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                      กรรมการ 

๑๙. นายธวชัชัย  โหง่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

         /๒๐. นายธีระศักดิ์... 



๖๕๘ 
 

 

๒๐. นายธีระศักดิ์  พรมลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๑. นายบรรจบ  บัวพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๒. นางบานชื่น  อินอุเทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๒๗)                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๓. นายวิมลศักดิ์  ลุนลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา                               กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๔. นายสมพร  พงษ์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือแอ่บัวหล่น             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๕. นางพัชรินทร์  ผาธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๖. นายวิชัย  โพธิ์ศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวอุษณีย์  ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๘. นางนพรัตน์  ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๙. นางสาวธนฏิฐา  นธีนาม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๐. นายมานิต  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         /๓๑. นายวันชัย... 



๖๕๙ 
 

 

๓๑. นายวันชัย  ปักการะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๒.นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๓. นางสาวนครเพชร  สิงหค์ า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. นางนุชรา  นรสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  , อ านวยความสะดวก  ,  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
            สนับสนุน 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๑. นายวันชัย  ปักการะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

บ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๓. นางสาวสกาวเดือน ดวงดาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                      กรรมการ 

๔.นางสาวจิดาภา  ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                      กรรมการ 

๕. นางสาวนัฏฐ์ญานันท์ ชันษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

                           /๖. นางสาว… 



๖๖๐ 
 

 

๖. นางสาวราตรี  บุญเชิด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่บัวหล่น            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางสาวปิยะภรณ์ ศรีสมุทร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นายโคจร  หลาวทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นางสาวเกษมณี เกษสุพะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนทัพควายฯ               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นายธรรมรัตน์  ทองสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกุงขาม                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นายจัตุพร  ช้างพลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๒. นายธีรพงษ์ พิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘)          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๓. นางสาววิลัยพร  จารุการณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห่องวารีฯ                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๔. นายสุริยพงษ์  ศรีละพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแคน                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๕. นางสาวอุทุมพร ฉิมมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นางสาววีระนุช  สมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคก                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๗. นางสาวดวงมณี  ภิรมย ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

           /๑๘. นางสาวกาญจนา… 



๖๖๑ 
 

 

๑๘. นางสาวกาญจนา  เหลาค า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขวา                            กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๙. นางสาวชนกสุดา โยธิคาร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่ม                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๐. นายอัตรพล  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๑.นายอาคม  คงเก่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเก็บงา                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๒.นางสาวสนิทธา   อนุมาตย์ คร ูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง                                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๓. นายภูริวฒัน์  ศรีจันทร์  ลูกจ้าง                                                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๔. นางสาวสุภาวดี  ทวีชาต ิ ลูกจ้าง                                                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒5. นางสาวปิยะพร  ทองสิงห์ คร ูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย             กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน , ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน , รับผลการแข่งขัน,   
            รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๑. นางวรรณภา  บุตรวงศ ์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวกมลรัตน์  ปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางชญาณิศ... 



๖๖๒ 
 

 

๔. นางชญาณิศ  วงค์สุพรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนครเพชร  สิงห์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางพิณยา  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายวีระพันธ์  พรมค าน้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย          กรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๘. นางสาวอุษณีย์  ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางนพรัตน์  ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวธนฏิฐา  นธีนาม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นางเพ็ญธิดา  อินนอก คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ,  ประสานงานการเบิกจ่าย  ,  น าจ่าย  ,รายงานงบดุล 
            กิจกรรม และน าส่งใช้งบประมาณ 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๔.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษา  (๑๓  กิจกรรม)  

สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  
     ๔.๑.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายมานิต  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด             ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

/๒. นายวิชัย... 



๖๖๓ 
 

 

๒. นายวิชัย  โพธิ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายธีระศักดิ์  พรมลาย คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสมพงษ์  สังข์วัง คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวธนพร  คุณาพรม ครอัูตราจ้าง โรงเรียนคลีกลิ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอรทัย  ทัดแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นายปฏิพล  กมล ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสาวสายธาร  บุญเกลี้ยง ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางสาวเจนขวัญ สุภะสร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นายสุรสิทธิ์  โพธิ์ข า นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นายจ าเริญ  หินกอง ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน                                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๒. นายอุดม  แดงเดื่อ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

               /๑๓. นายยอดชาย… 

 



๖๖๔ 
 

 

๑๓. นายยอดชาย  สามไชย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๔. นายพรชัย  บูระพา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโจดม่วง                          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๕. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ านวน  ๓๐  คน กรรมการ 
๑๖. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   จ านวน  ๕๐  คน กรรมการ 
๑๗. นางสาวธนฏิฐา  นธีนาม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางนงค์นุช  นามวิชัย คร ูโรงเรียนบ้านกอกหวาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว คร ูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง , จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
        ๔.๑.๒  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางพิณยา  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางพัชรินทร์  ผาธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับส่วยหนองพอก               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางบานชื่น  อินทุเทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางนฤมล  แดงเดอื คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   /๕ นางภัทร์ธนพร... 



๖๖๕ 
 

 

๕. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์ คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางศุภลักษณ์  นากรณ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโจดม่วง                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางสุภาภรณ์  สายชนะ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโจดม่วง                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นางสาวรจนิจ  สีเสน คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐.นางสาวกุลธิดา หอมยามเย็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑.นางสาวชุติมา  แดงบุญเรือง คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๒. นางสาววารินี โตยะบุตร คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นางจุรีรัตน์  สายสิน คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวศรศรี  บุญชม  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโจดม่วง                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๑๕. นางสาวประภาพร บุญตะนัย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียบ้านแต้มะหลี่นาดี                    กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นางสาวจตุพัฒน์ พิมพา  ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
   

๑๗.นางสาว... 



๖๖๖ 
 

 

๑๗. นางสาววชิุดา วงศ์หงส์  ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก                 กรรมการ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๘. นางสาวนงลักษณ์ เฉิดวาสนา  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองนอก      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๑๙. นางสาววรรณภัทร์ โพธิวฒัน์  ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๓๗)                    กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๐. นางสาวจันทร์ฉาย วรรณวงษ์  ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒๑. นางสาวอัฐภิญญา ไหมพรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              กรรมการ 

 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒๒. นางสาวปณิธาน ศรีศิริ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวดงฯ                      กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๓. นางร าไพ  ค ากัลยา  คร ูโรงเรียนบ้านโนนเมือดแอ่บัวหล่น                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒๔. นางสุดใจ  สุบินทร ์  คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน                                       กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๕. นางรัตนากร โพธิ์ทองวาณิชกุล  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒๖. นางสาววรรษมล  วิรุณพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
 
 
        /๔.๑.๓  คณะกรรมการ… 
 



๖๖๗ 
 

 

 
         ๔.๑.๓  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายวันชัย  ปักการะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี           ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายสมศักดิ์  วนวาที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดง                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญกุศล คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายไชยนต์  สีหาอาจ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน ๖ นาย  กรรมการ 
๗. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน ๖ คน กรรมการ 
๘. นายนรินทร์พร นนทะวงษ์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๓๗)                   กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นายอนุชิต จันทพันธ์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๓๗)              กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นายฉัตรชัย  อบเชย  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้                             กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นายยุทธนา มะโน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกุงขาม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นายสรพลรชต โพธิวฒัน์ คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๑๔. นายสมศักดิ์... 



๖๖๘ 
 

 

๑๔. นายสมศักดิ์  นิยม คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นายอัครเบศร์  หลาวทอง คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร 
            และสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

     ๔.๑.๔  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวนครเพชร  สิงห์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์  คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางดาริกา  ทีพารัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางเตือนใจ  สมสุข คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางเกษมณี โคตรทารินทร์ คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๖. นายธรรมรัตน์  ทองสุทธิ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางวาสนา  พรมศร ี คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายสนั่น  กมล คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางทองนาค  วงษ์มุข คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
                 /๑๐ นางมณีรัตน์... 



๖๖๙ 
 

 

๑๐. นางมณีรัตน์  กมล คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นายยรรยง  มูลลิสาร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ              กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๒. นายวิชัย  บัวทอง คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นายบุญรอด  นิยม คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางศศิธร  นิยม คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นายอภิชาติ  นาห่อม    เจ้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ                   กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน คร ูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชต ิ เจ้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๘. นายปริญญา  ปรางค์รัตนศิลา ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๙. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ านวน ๕ คน กรรมการ 
๒๐. นายสมชาย  ทองอินทร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม  
 
 
        /๔.๑.๕  คณะกรรมการ... 



๖๗๐ 
 

 

     ๔.๑.๕  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางสุราลัย  สันโสภา คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง                         ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสงบ  สิงห์เขาภู คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง                                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๓. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง                                   กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. เจ้าหน้าที่สารธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน ๓  คน กรรมการ 
๕. นางสาวกัลยาณ ี ประดับศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๖. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา  คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวทิพวรรณ ภิมุข คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่ คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางสาวกิตติยา  นาห่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี                กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นางจินตนา  ค าศรี คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี                                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นางอรทัย  เสาวยงค์ คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี                                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๒. นางกฤษฏาพร  บุญศล คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี                                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

              /๑๓. นางสาว… 



๖๗๑ 
 

 

๑๓. นางสาวยุพาพร สัมฤทธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
           จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

           ๔.๒ กิจกรรมการแข่งขันระดับ ประถมศึกษา ( ๑๓  กิจกรรม ) 
                 สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

๔.๒.๑  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายวิชัย  โพธิ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววาสนา  แดงบุญเรอืง บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางปวัลลิ  ชาติเจริญศิลป์สุข คร ูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายทวี  วรรณสุทธิ ์  ครูช่วยสอน ส.๓ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง                        กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวอรพิน  ผาสุข คร ูโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
            อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๒.๒  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายประเสริฐ  สิงห์เขาภ ู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

   
              /๒. นางมธุรส... 



๖๗๒ 
 

 

๒. นางมธุรส  แก้วหลวง คร ูโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน คร ูโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางอาทิตยา  นวลวัน คร ูโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวเอลียาห์  ผลดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้      กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
           อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๒.๓  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายปารณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก     ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสาวมณีรัตน์  พิมมาศ ครู โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางจารุวรรณ  โพธิ์ศร ี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก                  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายเพชรเอก  ภาชู ครูช่วยสอน ส.๓ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก          กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวแสงเดือน  ควรชม ครู โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
           อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 
        /๔.๒.๔  กิจกรรม… 

   



๖๗๓ 
 

 

๔.๒.๔  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายสุรศักดิ์  ลือขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 

กรรมการ 

๓. นางเตือนใจ  สังข์วัง คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางธนัชพร  บุตศรี ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกุงขาม                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางวรันธร  ทองสุทธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านกุงขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
            อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๒.๕  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นางพัชรินทร์  ผาธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก      ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายประดิษฐ์  ร่วมจิตร คร ูโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางไพวรรณ  สุทาวัน คร ูโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางกัญญ์ภัคสร  อาระธนินรชัต์   ครู โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

              /๕. นางสาวสุภาพร… 



๖๗๔ 
 

 

๕. นางสาวสุภาพร  ไชยวงค ์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน 

๔.๒.๖  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายสมพร  พงษ์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียน 

บ้านโนนเหมือแอ่หนองบัวหล่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิตยา  สิมมา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนเหมือแอ่หนองบัวหล่น  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวยอดขวัญ  สุทาวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนเหมือแอ่หนองบัวหล่น       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวจันจิรา  สิงห์ทอง คร ูโรงเรียนบ้านโนนเหมือแอ่หนองบัวหล่น                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน คร ูโรงเรียนบ้านโนนเหมือแอ่หนองบัวหล่น     กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  

๔.๒.๗  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายมานิต  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด               ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายบุรี  อินทรจักร คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
/๓. นางนันทิยา… 



๖๗๕ 
 

 

๓. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวรจนา  หลักด่าน คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางประกายแก้ว  พัฒจักร คร ูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน 
 

๔.๒.๘  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายภูวนารถ  ภูมิวรพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ           ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายไพโรจน์  กมล คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางบัวลา  หนองยาง คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวศิรินภา  พรมเหล็ก ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางไอลัดดา มูลลิสาร คร ูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
                    จัดหาวัสดุอปุกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน 
 
 
          /๔.๒.๙  กิจกรรม...  
 
 
 
 
 



๖๗๖ 
 

 

 

๔.๒.๙  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นางพิณยา  ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวิไลพร  ทองเลิศ คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสมจิตร  นวลใส คร ูโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
๔.๒.๑๐  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายธีระศักดิ์  พรมลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเวนิกา  สมอบ้าน คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายกฤษดา  ค าโสภา คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายนฤนาท  บ่อทอง คร ูโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

         /๕. นายเกษม.. 



๖๗๗ 
 

 

๕. นายเกษม  ชัยบ ารุง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน      กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
           อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๒.๑๑  กิจกรรมการแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสาย วงเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายสมศักดิ์  วนวาที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดง               ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางวาสนา  น้อยอามาตย์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางวินัฏฐา  สิงห์เทพ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางอวยพร  สีหาอาจ คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๒.๑๒ กิจกรรม การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นางบานชื่น  อินอุเทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๓๗)         ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายประมาณ  วิรุณพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๓๗) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

             /๓. นางสาวทิพวรรณ… 



๖๗๘ 
 

 

๓. นางสาวทิพวรรณ  ค าโสภา คร ูโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางนิภาดา  มุกดาดี คร ูโรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.๓๗) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน 
 

๔.๒.๑๓  กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
สถานที่แข่งขัน อาคารบริหารธุรกิจและบัญชี (BAAC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายวันชัย  ปักการะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพิชยา  มุกดาดี คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาววรรณา  ทองตุ้น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุวิมล  สีมุน คร ูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน 
 
 
 
        /๓. คณะกรรมการ… 
 
        



๖๗๙ 
 

 

๔.๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขันในระดับ มัธยมศึกษา (๑๓ กิจกรรม) 
สถานที่แข่งขัน  อาคารศิลปวัฒนธรรม 

      ๔.๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์          ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายประสิทธิ์  พวงอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้ชะบา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายวีระพันธ์  พรมค าน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย        กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายสุพล  สุพิมพ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายอัฒฑ์  สิงโท คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายพงศกร นาชัยนาค คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายชินกร  พิมพ์ทอง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์            กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นายธงชัย  บรรเทิงไพบูลย์ คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘)                        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นายสังเวียน  จันโท คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘)                        กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นายเอกภพ  วันซวง คร ูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นายจงศักดิ์  จ าปี ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านหนองแคน                             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 

  
๑๒. นายมังกร... 

https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=216438&Area_CODE=3302&School_ID=1033530789


๖๘๐ 
 

 

๑๒. นายมังกร  บัวมาศ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘)                 กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๓. นายศักดิ์ศรี  สมพงษ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์                   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๔. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ านวน  ๓๐  คน กรรมการ 
๑๕. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   จ านวน  ๕๐  คน กรรมการ 
๑๖. นางสาวธนฏิฐา  นธีนาม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. นายเทพพิทักษ์ ทาริยะอินทร์ คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์               กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

มีหน้าที่  จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน ,  
                      จัดหาเครื่องขยายเสียง , จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรายงานตัว 
 

        ๔.๓.๒  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
๑. นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธวชัชัย  โหง่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายบรรจบ  บัวพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด           กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายนคร  ช่างไชย ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางทักษิณา  สุจริต ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางธงชัย  สังวรณ์ ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   /๗. นายอลงกรณ์ ... 



๖๘๑ 
 

 

๗. นายอลงกรณ์  ช่างไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสาวศิริพร  ช่างไชย  บุคลากรปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง            กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. นางปราณี  ค าทา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด         กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๐. นางสาวจาตุพร  มหา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด         กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๑. นายประเสริฐ  จานสิบสี ครู โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นางสมพร  ทรัพย์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นายมนตรี  สวัสดิ์ศร ี ครู โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นางนงลักษณ์  สวัสดิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นางเกศกนก  แจ้งสว่าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๖. นางสาวรื่นฤดี  ขันติวงษ์ ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย                     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 

๑๗. นางสาวปรียาภรณ์ เดิมพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘)                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๘.นางสาวน้ าผึ้ง  รามณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.๓๘)                       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

   
/๑๙.นางวิลา… 



๖๘๒ 
 

 

๑๙.นางวิลาวัลย์ แจ้งสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๐.นางสาวนิติญา นามวงศ์ษา  พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒๑.นางสาวศุทธินี  เมืองกลาง  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์                      กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๒. นายอุทัย  อนุพันธ์  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์                      กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒๓.นางสาวอัมพวรรณ งาหอม  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคก                                  กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒๔. นางวรรณลดา สุดเนตร ครู โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ ,  จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ ,  ต้อนรับ  ,  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม   
            อาหารกลางวัน , จดัเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 
 

         ๔.๓.๓  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. ว่าที่ร้อยเอกเกริก โคตสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ          ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายวิมลศักดิ์  ลุนลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา                               กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นายภาสกร   อุค า คร ูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสุรชัย  พวงพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวโชติกา  รัศมีหงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๖. นางสาวภัทราภรณ์ … 



๖๘๓ 
 

 

   
๖. นางสาวภัทราภรณ์ อินทศรี  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเขวา                        กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗. นางอุทัย  ทองดี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘.   เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน ๖ นาย  กรรมการ 
๙. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ านวน ๖ คน กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน คร ูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 
     ๔.๓.๔  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายธนสมพร  มะโนรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห่องวารี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเสาร์  อุตมี  คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวทิพย์วิภา ปัดถาอมรหิรัญ คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายเพชร  พิมพ์น้อย ครอัูตราจ้าง โรงเรียนบ้านห่องวารี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๕. นายวีระศักดิ์  อินตะนัย ช่างไม ้โรงเรียนบ้านห่องวารี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายนายกษิตินาจ  วิเศษศรี คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗. นางนงค์นุช  นามชัย คร ูโรงเรียนบ้านกอกหวาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๘. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ านวน ๕ คน กรรมการ 

/๙.นางสาวธนิฎฐา ... 



๖๘๔ 
 

 

๙. นางสาวธนิฎฐา  นธีนาม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวอุษณีย์  ศรีคราม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน ,  จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน  หรือแผนผังสถานที่ 
            แข่งขัน , จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน , พิธีกร และโฆษกสนาม 

     ๔.๓.๕  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นายบ ารุง  บัวไข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน                ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางปิยะนันท์  สุทนต์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๓. นางวาสนา  มะโนรัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                                    กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นายสุชาติ  เมืองจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสุนทรี  ชูตาลัด คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๖. นางสาวกมลชนก  โคกทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                                    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๗.นางสาวมาลัยรัตน์ ภูนุภา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองแคน                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๘. นายวราวุฒิ  สุทนต์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองแคน                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๙. เจ้าหน้าที่... 



๖๘๕ 
 

 

  
๙. เจ้าหน้าที่สารธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน ๓  คน กรรมการ 
๑๐. นางอารี  สระทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองแคน                   กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล  ,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ,  
           จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

           ๔.๔ กิจกรรมการแข่งขันระดับ มัธยมศึกษา ( ๑๓  กิจกรรม ) 
                 สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

 

๔.๔.๑  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายบ ารุง  บัวไข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพล  เมืองแพน ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางอัญชลี โยธิคาร ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางเหรียญ  อินเตชะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
            อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  

๔.๔.๒  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายธนสมพร  มะโนรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

                /๒. นางบุญเลิศ... 



๖๘๖ 
 

 

๒. นางบุญเลิศ  พวงพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางอัจฉรา  แสงดี คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุภศิริ  ไชยโย คร ูโรงเรียนบ้านห่องวารีฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
            อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๔.๓  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายวิมลศักดิ์  ลุนลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญร่วม  ผลสุข คร ูโรงเรียนบ้านเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายชวน  อินทศรี คร ูโรงเรียนบ้านเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางทวีวงศ์  ทาริยะอินทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวพิชามญธุ์  บุบผา คร ูโรงเรียนบ้านเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน , จัดหาวัสดุ 
           อุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
        /๔.๔.๔  กิจกรรม… 
 
 



๖๘๗ 
 

 

๔.๔.๔  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายวีระพันธ์ พรมค าน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย   ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายสกุล  บุญประถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย                           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางหนูทัย  บุญทรา ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย                           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๔. นางสาวสุธชิา  ค าชาลี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย       กรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางวราดา  พิลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย        กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน   
 

๔.๔.๕ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ              ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางชิดหทัย  บัวพันธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางชนัญชิดา  ภานันท ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                                         กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

             /๕. นายรังสรรค์... 



๖๘๘ 
 

 

๕. นายรังสรรค์  บัวพันธ ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ                     กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  

 

๔.๔.๖  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายสุขชัย  สายทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก็บงา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนางสาคร  อุค า คร ูโรงเรียนบ้านเก็บงา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางประยงค์  บุญประถัมภ์ คร ูโรงเรียนบ้านเก็บงา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวลัดดาวัลย์  บวัเกตุ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรยีนบ้านเก็บงา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางรัตนา  ทรายทวีป คร ูโรงเรียนบ้านเก็บงา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๔.๗  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ คร ูโรงเรียนบ้านโคก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์ คร ูโรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

          /๓. นางสาวนิลนารถ … 



๖๘๙ 
 

 

๓. นางสาวนิลนารถ  เสาเวียง คร ูโรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวจุฬามณี  สุรเสนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางกัญญา  บุรมย์ คร ูโรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
      

๔.๔.๘  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายสัญหบุญยงค์ ยอดกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุพจน์  แจ้งสว่าง คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายประภาส  สุทนต์ คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาววินัย  สัมโย คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางศิริมาศ  พวงพินิจ คร ูโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 
 
        /๔.๔.๙  กิจกรรม… 

 
 
 
 



๖๙๐ 
 

 

๔.๔.๙  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นางสาววภิาดา บุญประสงค ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุพจน์  หล้าธรรม คร ูโรงเรียนบ้านทุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางนิตยา  มะเดื่อ คร ูโรงเรียนบ้านทุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางลาวัลย์  อนุพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านทุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ คร ูโรงเรียนบ้านทุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
 

๔.๔.๑๐  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายประสิทธิ์  พวงอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้ชะบา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกุลธิดา  จินดา คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวนิภารัตน์  ดวงอาจ คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางกานต์ธีรา  มะเค็ง ครูคณิต โรงเรียนบ้านแต้ชะบา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

            /๕. นางสุดากาญจน์ … 



๖๙๑ 
 

 

๕. นางสุดากาญจน์  ไชยเกตุ คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  

๔.๔.๑๑  กิจกรรม การแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสาย วงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์           ประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นางสาวกาญจนา  สาสาย คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางอารีย์รัตน์  มะโนรัตน์ คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางประภา  ทองตัน คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางวรารัตน์  สมพงษ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  

๔.๔.๑๒  กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายบรรจบ  บัวพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทัพควาย           ประธานกรรมการ 

ครั่งน้อยโนนชาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๒. นายปัญญา  ขวัญสง คร ูโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
            /๓. นางสาวสุนันทา  … 



๖๙๒ 
 

 

๓. นางสาวสุนันทา  นาห่อม คร ูโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด           กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๔. นางสาวศิรภัสสร  แผ่นศิลา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านดอนทัพควาย            กรรมการ 
ครั่งน้อยโนนชาด             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๕. นางสาวสรินทร์  กระสังข์ ครู โรงเรียนบ้านดอนทพัควายครั่งน้อยโนนชาด  กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
            จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  
  

๔.๔.๑๓  กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สถานที่แข่งขัน อาคารศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันรายกิจกรรม (ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) 
๑. นายธวชัชัย  โหง่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกฤษณา  เปล่งปลั่ง ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายจันทราทิศ  ค าวันสา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายอภิลักษณ์  โยทร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางพิสมัย  วิรุณพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก , วางแผนการด าเนินงาน , จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ,  
           จัดหาวสัดุอุปกรณ์ , รับรายงานตัว , จัดล าดับการแข่งขัน  

 
         

         /ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๖๙๓ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาพลศึกษา 
๑.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
ที่ปรึกษา 
๑. นายสมัคร  สีหมอก นายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
๒. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ศรีสะเกษ เขต ๒              
๓. พ.ต.อ.สุชาติ ละลี ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ  
๔. นายแพทย์ณัฐพงษ์  โพธิบุตร   ผอ.โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  
๕. นายประดิษฐ์  ไชยสังข์       สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรรณ  
6. นายสมพงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสียว  
๗. นายสมศักดิ์ ชินพันธ์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม้า  
๘. นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
๙. นายอภิสิทธิ์ ติยวรนันท์        นายกเทศมนตรีต าบลผือใหญ่  
๑๐. นายชาญวิทย์  บัวพันธ ์ ปลัดเทศบาลต าบลโดด   
 
๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายแสง  ศรีโสม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายภูวภัณฑ์ ยุคตะวัน     ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายชาญชัย  ค าเครื่อง      ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายทรงพล  สมภาค  ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

6. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า  
  

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัศรีสะเกษ 

กรรมการ 

/๖. นายบุญยัง... 



๖๙๔ 
 

7. นายบุญยัง ดวงชัย         ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

8. นางสาววิชชุตา  ไชยราช   ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านตาโกน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

9. นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม   
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

10. นายบุญยัง  บุรุษ         ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑1. นายสมศักดิ์  โกฏิยี่         ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑2. นายเสถียร  น้อยด า ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑3. นายสมหวัง  หลักบุญ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑4. นางธีร์ธุตา  บุญช ู ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑5. นายอุดร  นางาม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

/๑๕. นางอุบลวรรณ... 



๖๙๕ 
 

๑6. นางอุบลวรรณ  หนองเหล็ก ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑7. นายเสน่ห์  ชนะงาม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฏร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑8. นายวิชาญ  ค านึง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑9. นางรุ่งทิวา  หงส์อินทร์ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

20. นายสากล อ่อนทุม       ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒1. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน       ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒2. นายชัยมงคล  สิมมา ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองม้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒3. นางอัญชลี  พลบุญ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒4. นายดวงตา  บุญชาลี ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 /๒๔. นางระวิวรรณ... 



๖๙๖ 
 

๒5. นางระวิวรรณ สังข์รวมใจ  ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒6. นายอัษฎาวุธ ช้อยชด      ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านคูสระ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒7. นายจ าเริญ  ศรีธร          ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒8. นายถนอมศักดิ์  สมภาค      ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒9. นายสุรศักดิ์  ค าแสน           ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านโคก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

30. นายปฏิภาณ  พุทธวงค์         ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓1. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง       ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓2. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง        ครูช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓3. นายสมพล  เมืองแพน          ครูช านาญการพิเศษโรงเรียน 
บ้านหนองแคน                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 /๓๓. นายพงษช์ัยวัฒน์... 



๖๙๗ 
 

๓4. นายพงษ์ชัยวัฒน์  ศรียงยศ   เจ้าหน้าที่กีฬา 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมการ 

๓5. นายส าราญ  สงวนบุญ        ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขนานุการ 

๓6. นายนพรัตน์  บุญหล้า         ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขนานุการ 

 มีหน้าที ่  ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนการด าเนินงาน และจัดทีมคณะกรรมการ 
                       สนับสนุน 
 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลกลาง  

 

๑. นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพิเชษฐ์  อินทฤทธิ์ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านขวาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวปานวาด รัตนะวัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. สิบเอกศราวุธ  จิบจันทร์  
 

ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

 

/๖. นายสุรวุฒ.ิ.. 



๖๙๘ 
 

๖. นายสุรวุฒิ  พิลัย              ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายนพรัตน์  บุญหล้า ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นายสมพล  เมืองแพน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ  

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการแข่งขัน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน รายงานผล 
                      การแข่งขัน และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินส่วนกลาง  
๑.นางวรรณภา  บุตรวงศ์ รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๓.นางกมลรัตน์  ปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.นางชญาณิศ  วงศ์สุพรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.นายนพรัตน์  บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖.นายส าราญ  สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย, ประสานงานการเบิกจ่าย, น าจ่าย , รวบรวมเอกสาร 
                      ประกอบการเบิกจ่าย, รายงานงบดุลกิจกรรม  และน าส่งใช้เงิน 

 
/๔. คณะกรรมการ... 



๖๙๙ 
 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
 ๔.๑  กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค ชั้น ป.๑ – ป.๖ สถานที่แข่งขันหอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
  ๔.๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
 ๑) นางขวัญตา  คิดดี ปลัดอาวุโสอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
 ๒) นายสมศักดิ์  ชินพันธ์        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม้า     
 ๓) นายชาญวิทย์ บัวพันธ์   ปลัดเทศบาลต าบลโดด  
๑. นายบุญยัง  บุรุษ            ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นายแสง  ศรีโสม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเสถียร น้อยด า          ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นางอุบลวรรณ  หนองเหล็ก     ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๕. นางอาภรณ์  มีบุญ           ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๖. นางเพ็ญศรี  อารีย์           ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๗. นางเยาวลักษณ์ สอนจันดา     ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

 /๘. นางกุลปรีดา... 



๗๐๐ 
 

๘. นางกุลปรีดา แก้วศรีหาวงศ์    ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๙. นายสมคิด  แก้วศรีหาวงศ์      ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๐. นายเอกอนันต์  สมภาค         ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๑. นายส าราญ  สงวนบุญ          ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง       ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า, อ านวยความสะดวก, วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
                      สนับสนุน 

 ๔.๑.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายบุญยัง  บุรุษ    ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมคิด  แก้วศรีหาวงศ์          ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

รองประธานกรรมการ 

๓. นางศิริญญา  ไกรเมฆ             ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

/๔. นางเพ็ญศรี... 



๗๐๑ 
 

๔. นางเพ็ญศรี  อารีย์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

๕. นางชลิตา  พงษ์ประสพ             ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๖. นางวรนุช  สามศรี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๗. นางกุลปรีดา แก้วศรีหาวงศ์        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๘. นายเอกอนันต์  สมภาค          ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและเลขานุการ 

๙. สิบเอกศราวุธ  จิบจันทร์               ครูธุรการ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน, จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน, จัดหา
เครื่องขยายเสียง, จัดท าป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุดรายงานตัว 

 ๔.๑.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางนิภาภรณ์  พิมพ์สังกุล ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

/๒.นางเพ็ญศรี... 

 



๗๐๒ 
 

๒. นางเพ็ญศรี  อารีย์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางวรรณภา  พรหมคุณ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวน้ าฝน    ไชยบุญทัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสมหวัง  สมเผ่า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางจันทะนา  สมภาค ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ และประสานงาน 

 ๔.๑.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางธีร์ธุตา  บุญช ู ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

/๒.นางอุบลวรรณ... 

 



๗๐๓ 
 

๒. นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก         ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทวีศักดิ์  ราษี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวอรัญญา   พันธ์ขาว ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. ส.อ.ศราวุธ  จิบจันทร์                 ครูธุรการ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน, ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน, รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

 ๔.๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสมคิด  แก้วศรีหาวงศ์         ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

/๒.นายสลัก... 

 



๗๐๔ 
 

๒. นายสลัก  พันธ์ขาว ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายจรัญ  ชมภูเทพ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. สิบต ารวจโทพัชรพล กองท า ผู้บังคับหมู่ 
สถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมการ 

๕. สิบต ารวจโทพงศกร  พรมวงค์ ผู้บังคับหมู่ 
สถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมการ 

๖. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน จ านวน 3 คน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโดด กรรมการ 

๗. นายเอกอนันต์  สมภาค            ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, จัดเตรียเครื่องหมาย
จราจรและสถานที่จอดพาหนะ, อ านวยการจอดยานพาหนะ, จัดคณะจราจรสนับสนุน 

 ๔.๑.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายเสถียร  น้อยด า                 ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางชลิตา  พงษ์ประสพ           ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางวรนุช  สามศรี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

 

/๔. นางกุลปรียา... 



๗๐๕ 
 

๔. นางกุลปรียา แก้วศรีหาวงศ์        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน, จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่ 
                      แข่งขัน, จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน, พิธีกร และโฆษกสนาม 

๔.๑.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางอุบลวรรณ  หนองเหล็ก        ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางเพ็ญศรี  อารีย์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางชลิตา  พงษ์ประสพ              ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางประภารัตน์  พรหมทา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย, ประสานงานการเบิกจ่าย, น าจ่าย, รายงานงบดุลกิจกรรม 
และน าส่งใช้งบประมาณ 

 

 ๔.๑.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางวรรณภา  พรหมคุณ ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

ประธานกรรมการ 

/๒. นางสาวกองวดี... 



๗๐๖ 
 

๒. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวสมหวัง  สมเผ่า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางจันทะนา  สมภาค ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล,  จัดเตรียมเวชภัณฑ์,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,จัดเตรียม 
ยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

 
 ๔.๑.๙ คณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสิน  
 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.๑ – ๖ 

๑. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธีระโชติ  พรมล ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายศราวุธ  จิบจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินจัดการแข่งขัน, ประสานงานกับคณะกรรมการ 
ตัดสิน, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน, ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่คณะกรรมการ 
ตัดสินมอบหมาย  

 
/๔.คณะกรรมการ... 

 



๗๐๗ 
 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
 ๔.๒  กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ชั้น ป.๑ –ป.๖ และกิจกรรมทักษะพื้นฐานด้าน

กีฬามวยสากลสมัครเล่น ชั้น ป.๑ – ป.๖ สถานที่แข่งขันโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
  ๔.๒.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
 ๑)นายอภิสิทธิ์  ติยวรนันท์ นายกเทศมนตรีต าบลผือใหญ่  
 ๒) นายพัฒนศักดิ์  พรหมศรี ปลัดเทศบาลต าบลผือใหญ่      
      ๓) นายทอน  หนองคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
  โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม       
๑. นายชาญชัย  ค าเครื่อง ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญยัง  ดวงไชย ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมหวัง  หลักบุญ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๕. นายสากล อ่อนทุม ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๖. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน          ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๗. นายจ าเริญ  ศรีธร ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

 /๘. นายประจวบ... 



๗๐๘ 
 

๘. นายประจวบ  วงศ์รักษ์        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านบ้านหนองหงอก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๙. นายนาวิน  ประทุมข า         ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านบ้านหนองหงอก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๐. นายก าธร ฤทธิเดช ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๑. นางอาภาพัชร์ ธนทรศ์สิริ     ครูช านาญการพิเศษ 
โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางพนิดา  ทุมตา ครูช านาญการพิเศษ 
โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า, อ านวยความสะดวก, วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
                      สนับสนุน 

 ๔.๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
ที่ปรึกษา 
 ๑. นายทอน  หนองคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
๑. นายบุญยัง  ดวงไชย ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมหวัง  หลักบุญ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

           /๔. นายสมัย... 



๗๐๙ 
 

๔. นายสมัย   ธงศร ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๕. นายสายันต์  งามโสม ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๖. นายสมบูรณ์  ใยทอน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นายสมชาย กิ่งแก้ว ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นายชัยยุทธ  เสียงด ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๙. นายก าธร ฤทธิเดช  ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๐. นายอนุชา ศรีวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๑. นายวิชัย  โพธิ์พันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๒. นายสุดสงวน  กันทะพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๓. นายนาวิน  ประทุมข า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

 
/๑๔. นายวรพจน์... 



๗๑๐ 
 

๑๔. นายวรพจน์  ลาเต ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๕. นางอาพัชร์ ธนทรพงศ์สิริ        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. นางพนิดา  ทุมตา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน, จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 
                      การแข่งขัน, จัดหาเครื่องขยายเสียง, จัดท าป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุด 
                      รายงานตัว 

 ๔.๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นายสมหวัง  หลักบุญ ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางพนิดา  ทุมตา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางสาวเหมวรรณ  พันธ์ดี      ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวเพชรรัตน์  สีด า         ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๕. นางนันทนา  ศรีลาชัย ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

 

/๖. นางอรทัย... 



๗๑๑ 
 

๖. นางอรทัย  คนขยัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๗. นางสาวกฤตยา  สอนศรี        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๘. นางสาวพรสวรรรค์  ขอสุข     ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๙. นางสาวฐิติมา เวียงค า   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๐. นางสาวชฎาธาร  สุพรรพ์       เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๑. นางสาวพลอย  โปร่งปัญญา    เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๒. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี        เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๓. นางสุภาวดี  จันทร์แสน      ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นางสาวรจนี  โพธิ์ทอน        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

/๔.๒.๔ คณะกรรมการ... 



๗๑๒ 
 

 ๔.๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายสากล  อ่อนทุม           ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสายันต์  งามโสม ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางด าเนิน  ใยโท ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวพัทธ์ธีรา  สิงห์เจรญิ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี    ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางสาวอัมพร   ไพรเขตต์     ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสาวสมจิตร   เฟื่องบุญ    ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางสาวฉัตรสุดา   วิปุละ      ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

        /๑๐.นางสมจิตร... 



๗๑๓ 
 

๑๐. นางสมจิตร  แขมค า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นางลีนะมน  วันศรี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน, ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน, รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  และจัดเตรียมเกียรติบัตร 

 ๔.๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายก าธร ฤทธิเดช ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายนาวิน  ประทุมข า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายพานิช  คนขยัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสมบัติ  เหล็กดี   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายสมบูรณ์  ใยทอน              ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 /๗. นายชัยยุทธ... 



๗๑๔ 
 

๗. นายชัยยุทธ  เสียงด ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นายวานิช  ธรรมวัตร               ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะ
จราจรสนับสนุน 

 ๔.๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายบุญยัง    ดวงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริยน    บุญเหมาะ     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.๒๓)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสายันต์   สายโสม             ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางอาภาพัชร์  ธนทรพงศ์สิริ     ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวสุชฎาพร  ช านาญ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายเจษฎา  อินทา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายบุญสงค์  โนนสาย ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 /๘. นายสมัย... 



๗๑๕ 
 

๘. นายสมัย  ธงศร ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน, จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่ 
                      แข่งขัน, จดัท าคลิปสถานที่แข่งขัน, พิธีกร และโฆษกสนาม 

๔.๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นายชาญชัย  ค าเครื่อง ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอรทัย  คนขยัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางนันทนา  ศรีลาชัย ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
  

ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนิถินาท  เทพวรรณ       ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์         ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย, ประสานงานการเบิกจ่าย, น าจ่าย, รายงานงบดุลกิจกรรม 
และน าส่งใช้งบประมาณ 

 

/๔.๒.๘. คณะกรรมการ... 



๗๑๖ 
 

 ๔.๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยยุทธ  เสียงด ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางธารินี  ประทุมข า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวยุพรัตน์  แก้ววงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางสุภาวดี  จันทร์แสน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวรจนี  โพธิ์ทอน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางวิภาวี  พานะรมย์      ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล, จัดเตรียมเวชภัณฑ์, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, 
จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 

๔.๑.๙ คณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสิน  
 กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

/๒.นางอิศราวดี... 



๗๑๗ 
 

๒. นางอิศราวดี  จันทพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโคก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 กิจกรรมทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ชั้น ป.๑ – ป.๖ 

๑. นายประภาส  สังข์ทอง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางอ าภา  วาฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายอภิวัตร บุญประสิทธิ์ ครอัูตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.๒๓) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินจัดการแข่งขัน, ประสานงานกับคณะกรรมการ 
ตัดสิน, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน, ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่คณะกรรมการตัดสินมอบหมาย  
 
๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขันโรงเรียนโตรมิตร 
 ๔.๓  กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค ชั้น ม.๑ – ม.๓  
    กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ชั้น ม.๑ –ม.๓   
    กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ชั้น ม.๑ – ม.๓  
    กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นป.๑- ป.๖     
    กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นม.๑ – ม.๓  
  ๔.๓.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
 ๑. นายสมัคร  สีหมอก นายอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
 ๒. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

/๒. นายแพทย์... 



๗๑๘ 
 

 ๒. นายแพทย์ณัฐพงษ์  โพธิบุตร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  
 ๓. นายประดิษฐ์ ไชยวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

 ๔. นายสมพงษ์  บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสียว      
 ๕. นายสุวรรณ  โสดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  
๑. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า           ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนไตรมิตร    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิชชุตา  ไชยราช          ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านตาโกน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

รองประธานกรรมการ 

๓. นายจ าเริญ  ศรีธร ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นายฉลวย   งามแสง รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนไตรมิตร       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางจินตนา  อ่ิมบุญตา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางธีรวรรณ  ทองบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางสุกัญญา  แขมค า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายสมบูรณ์  พิลาวัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นายประยงค์  แก้ววงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายบุณยากร  แก่นจักร             ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

 /๑๑. นางสาวศุภศรี... 



๗๑๙ 
 

๑๑. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า, อ านวยความสะดวก, วางแผนด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ 
                      สนับสนุน 

 ๔.๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นายณรงค์ฤทธิ์   แขมค า ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายฉลวย  งามแสง ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวีระ  สุราวธุ ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านตาโกน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

๔. นายสุนทร   นิยม ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

๕. นายภิรมย์  พรหมทา ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

๖. นายสมพล  เมืองแพน ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

๗. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 
 

 

/๘. นายสมบูรณ์... 



๗๒๐ 
 

๘. นายสมบูรณ์  พิลาวัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๙. นายสุรสิทธิ์  แก้วบุตรด ี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายจักรกฤษณ์  ศรีอินทร์            ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นายพงศกร  มรรยาท ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดสถานที่แข่งขัน, จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน, จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 
                      การแข่งขัน, จัดหาเครื่องขยายเสียง, จัดท าป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุด 
                      รายงานตัว 

 ๔.๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑. นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์ ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรงฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัญญา  แขมค า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางกัญญาภัค  ศรีดี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสุพิศ  บุญราช  ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวเตือนใจ  ไชยโคตร ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 

/๖. นางสาวนันทิยา... 



๗๒๑ 
 

๖. นางสาวนันทิยา  พิมพ์วัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๗. นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๘. นางสาวดรุณี  โพธิสาร ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๙. นางสาวสุดารัตน์  ดีใจ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๐. นางสาวศิริขวัญ  อุดม ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๑. นางราตรี  สุพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๑๒. นางศรีวิไล   ปราศจาก ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวมัณฑนา  ภูมิลา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่พิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  และประสานงาน 

 
 

/๔.๓.๔ คณะกรรมการ... 



๗๒๒ 
 

 ๔.๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายเสน่ห์   ชนะงาม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒. นางกิ่งกาญ   ทองเกลียว     ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางสาวศิริกัญญา  สุวรรณค า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๔. นางสาวสุพิศ  บุญราช ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางอรวรรณ  งามแสง ครูธุรการ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๖. นายณัฐพงศ์  ระดมงาม ครูธุรการ 
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการ 

๗. นางสาวเมทินี   โพธิ์วัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองม้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางขนิษฐา  ส านักนิตย์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน, ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน, รับผลการแข่งขัน, 
                      รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง และจัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

/๔.๓.๕ คณะกรรมการ... 



๗๒๓ 
 

 ๔.๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นายสมศักดิ์  โกฎิยี่           ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอุดร  นางาม ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. ร้อยต ารวจเอกปิยะ   ผาภิมูล รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 
สถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมการ 

๔. ดาบต ารวจสมบูรณ์  หนูน้อย
  

ผู้บังคับหมู่ 
สถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมการ 

๕. สิบต ารวจโทเพลิง  โฮซิน ผู้บังคบัหมู่ 
สถานีต ารวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมการ 

๖. นายธงชัย  สายสมบัติ              ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายบุญเสริม  ปะสุกัง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายณรงค์ศักดิ์  โนนน้อย          ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นายอภิชาติ  วันประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายบุญญากร   แก่นจักร          ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นายสุรัตน์   มุกดาดี  ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นายราเมศ   เขียวศรี  ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 /๑๓. นายฉลวย... 



๗๒๔ 
 

๑๓. นายฉลวย   งามแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นายประยงค์   แก้ววงษ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, จัดเตรียมเครื่องหมาย
จราจรและสถานที่จอดพาหนะ , อ านวยการจอดยานพาหนะ , จัดคณะจราจรสนับสนุน 

 ๔.๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นายวิชาญ   ค านึง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกัญญาภัค  ศรีดี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวนภัสวรรณ  หลาบสีดา        ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวมัณยาภา  สินธุ์ทพิย์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสุปัญญา  แววสว่าง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางศิริวรรณ  ศรชัย ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

 

/๗. นายวิทยา... 



๗๒๕ 
 

๗. นายวิทยา  พรหมทา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางจรัญญา  ทองวิเศษ   ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางกิ่งกาญ   ทองเกลียว     ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน, จดัท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่ 
                      แข่งขัน, จดัท าคลิปสถานที่แข่งขัน, พิธีกร และโฆษกสนาม 

๔.๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางระวิวรรณ  สังข์รวมใจ ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านท่าบอ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกัญญา  แขมค า ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวธมลวรรณ  สุวันทอง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวลฎาภา  ขันติวงษ์
  

ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางจิราพร  พรหมทา ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 /๖. นางวิไลพันธ์... 



๗๒๖ 
 

๖. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์             ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย, ประสานงานการเบิกจ่าย, น าจ่าย, รายงานงบดุลกิจกรรม 
และน าส่งใช้งบประมาณ 

 

 ๔.๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นายดวงตา  บุญชาล ี ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค ์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางธีรวรรณ  ทองบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางจันทิมา  มณี ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสัญญานนทร์   บุญรินทร์       ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางวรรณภา   ศรีอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล, จัดเตรียมเวชภัณฑ์,  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, 
                    จัดเตรียมยานพาหนะ , จัดท าฐานข้อมูล 
 

 ๔.๓.๙ คณะกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสิน  
 

   กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค ชั้น ม.๑ – ม.๓  
๑. นายพงศ์นภา  ทองปัญญา ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองม้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 

/๒. นางหนูนิด... 



๗๒๗ 
 

๒. นางหนูนิด  ค านึง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองม้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 

กรรมการ 

๓. นางสาวตะวันฉาย รักรัศมีมีเย็น ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
  กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายนัฐปกรณ์  ขุนพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางแสงเดือน  เดิมท ารัมย์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นายพีระพงษ์  สีสด ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ชั้น ม.๑ – ม.๓  
๑. นางนิภาพร  วงศ์จอม ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายกิตติพงษ์  ดีด่างคัว ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวไพรมณี  นันทะวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/กิจกรรม... 



๗๒๘ 
 

  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นป.๑- ป.๖     
๑. นางวราภรณ์  สุริพล ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิไลวรรณ  ธรรมวตัร ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเสียว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวสายชล ลุนจันทา ครูธุรการ 
โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นางสาวปิยะพร  เสาศิริ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นม.๑ – ม.๓  
๑. นางสาวอมรพิสมัย  ศรีดี ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนไตรมิตร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชินเทพ  ปรือปรัก ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓. นางสาวชฏาธาร สุพรรณ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านผือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายเกียรติศักดิ์  บัวเขียว ครชู านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินจัดการแข่งขัน, ประสานงานกับคณะกรรมการ
ตัดสิน, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน , พิมพ์ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน , 
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีคณะกรรมการตัดสินมอบหมาย  

/ศูนย์สาระการเรียนรู้...   

https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=781895&Area_CODE=3302&School_ID=1033530861
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=729857&Area_CODE=3302&School_ID=1033530857


๗๒๙ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้  :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่ปรึกษา 
๑. นายพรชัย  วงศ์งาม  นายอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายชูชาติ  ชัยวงศ์  ผอ.โรงเรียนบ้านพงสิม    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวทัศนี  มหาผล        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายจ านงค์ศักดิ์  ธุรีจันทร์       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสนิท  ลีลา        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสุนันทา  ลีลา        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายสานิตย์  ศิละวงษ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑. นายชอบ  สมภาค รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศักดิ์  ดวงนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรจนา  ขอร่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายอุดร  จันทพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายวัฒนา  โคตรเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นายทองรักษ์  พรหมทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายประสพโชค  ภาคค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  

กรรมการ 

๘. นายนิรันดร์  ทองสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง  
(วิทยาราษฎร์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ        

  / ๙. นายสุเทพ… 



๗๓๐ 
 
๙. นายสุเทพ  ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นายวัฒนะ  ขันธเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางฉวี   สุรโิย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแข้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนานวนหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๓. นางวรัชยา  ประจ า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทันทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๔. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๕. นายบุญยศ  ไชยพันธ์   คร ูโรงเรียนบ้านจังเอิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๖. นายสุธรรม  คชพันธ์   คร ูโรงเรียนบ้านสะเดา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๗. นายพานิช  คนขยัน คร ูโรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวสุวิมล  บัวบาล คร ูโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม คร ูโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๐. นายสุวัฒน์  อาจสาลี คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  / ๒๑. นายวชัระ…   



๗๓๑ 
 
๒๑. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ ์ คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๒. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๓. นางไพยวรรณ  มะโนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒๔. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๕. นางสาวพรรษา  พันธ์พัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

๒๖. นางปิยะรัตน์ สาริกา นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

๒๗. นางดาราวัลย์  สุริเตอร์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรม    
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ     
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๔. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรม 
๕. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรม    

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. ด าเนินการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ       

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๗. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแข่งขัน 

/๒.  คณะกรรมการ... 



๗๓๒ 
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
 
๑. นายประภาส  สงค์พิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเกียรติศักดิ์  แก้วมหาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองส าโรงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายจักรภพ  ใสกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายบุญล้อม  ทองอาบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายกิตติกรณ์  ไชยสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายสมศรี  ผาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายบุญยัง  ดวงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ          
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันและจุดเช็คอินบริเวณสถานที่แข่งขันส าหรับรายการ
แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
 
 

/๓.  คณะกรรมการ... 



๗๓๓ 
 

/๒. จัดเตรียมเอกสาร… 
 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศักดิ์  ดวงนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขา ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

 
๔. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู                           

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางวรัชยา  ประจ า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวร าเพย  จังอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

๙. นางสาวชโลธร  บุษบงก์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางเบญจภรณ์  โลนชุ พนักงานธุรการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์การจัดการพิธีการต่าง ๆ วางแผนการด าเนินงานในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
และมีประสิทธิภาพ 



๗๓๔ 
 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมการแข่งขันในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม      

การแข่งขัน 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการทุกรายการแข่งขันในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการทุกรายการแข่งขัน 
๗. จัดหาของที่ระลึกส าหรับกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
๑. นางธีร์ธุตา  บุญช ู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุนทร  ปุณปรุง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิชัย  พุทธวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายเกียรติศักดิ์  แก้วมหาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองส าโรงน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก(เมืองจันทร์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางไพจิตร  บุดดาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอะลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 
 
  

7. นายเสรี  อุตสาหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
 

/๙. นายนราดร… 



๗๓๕ 
 
8. นายนราดร  บุตรสันติ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย                            

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

9. นายสาโรจน์  เมืองงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑0. นายสมยงค์  บุญพบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา   ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑2. นางสาวถนอมศรี สีตะโกเพชร ครูโรงเรียนบ้านโกทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

๑3. นางสาวสุวิมล  บัวบาล ครูโรงเรียนบ้านบุยาว                
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันและน าผู้เข้าแข่งขันส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. รายงานผลการแข่งขันทุกรายการต่อฝ่ายเทคโนโลยี 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ         

ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 
๑. นายปิยะ ไตรยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย 

ศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

   
/๒. นายสุธรรม…   



๗๓๖ 
 
๒. นายสุธรรม  คชพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิมลศักดิ์  ลุนลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายบุญรักษ์  ขาวแร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายคงศักดิ์  มูลดับ ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายสันทัด  พวงมะเทศ ครูโรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายภาคินัย  อาจสาลี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นายสุรักษ์  อ้วนค าภา นักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นายทองไสย์ บุระณะ ช่างไม้ ชั้น ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายนพณัฐ พิมล ลูกจ้างประจ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 

 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดการจราจรในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ     

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้าน    

การจราจรในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙      
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร สถานที่จอดพาหนะและอ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะ 

/๔.  ประสานงานและจัดเตรียม... 



๗๓๗ 
 
๔. ประสานงานและจัดเตรียมคณะจราจรสนับสนุนเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจรในรายการ    

แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

 
๑. นางดาราวัลย์  สุริเตอร์ รักษาการผู้อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนาพร  สงวนบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนันทิยา  พรหมทา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางธันยพร  บุญเติม          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ล                                  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางศรีอุบล  ราชสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นางลัดดาวัลย์  ศิริสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางปิยรัตน์  สาริกา นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการแข่งขัน    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒     
จังหวัดศรีสะเกษ 

/๒. ประสานงาน… 



๗๓๘ 
 
๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลอุทุพรพิสัยและโรงพยาบาลห้วยทับทัน เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่     

พยาบาล 
๓. จัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานพยาบาลประจ าสถานที่แข่งขันทุกจุดที่มีการแข่งขันใน กิจกรรมพัฒนา    

ผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
๕. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือน าผู้บาดเจ็บหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจากส่งโรงพยาบาล 
๖. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและผู้ เข้าแข่งขัน กิจกรรม      

พัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
๑. นายธนสมพร  มะโนรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห่องวารี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประสิทธิ์  วงศ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวนิภา ประยงค์หอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔. นายเอกสิทธิ์  ใยทอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นางนุชรา  นรสาร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นายมนตรี ภูผาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะ
หนองอ่ึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายสุเทพ  ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสาวรจนา  ขอร่ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  /๙. นายสุรพล…   



๗๓๙ 
 
๙. นายสุรพล  ราชธาน ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง                            

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางไพยวรรณ มะโนรัตน์   ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. ว่าที่ ร้อยตรีสัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ ์  ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางอิสรีย์  สกุณีธีรภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรม    
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขัน หรือแผนผังสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกิจกรรม           
พัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. จัดท าคลิปประชาสัมพันธ์สถานที่ กิจกรรมการแข่งขันและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในกิจกรรม    
พัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. จัดหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พิธีกร และโฆษกสนามเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ณ จุดแข่งขัน    
ทุกจุดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒    
จังหวัดศรีสะเกษ   

 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 
๑. นายสมศักดิ์  ดวงนิล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสิริรัชย์  สิงหกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง 
(รัฐราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโง้งหนองข้ีนก                         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  /๔. นางเนาวรัตน์…   



๗๔๐ 
 
๔. นางเนาวรัตน์  ไตรยงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับฝางฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕. นายสุรชาติ  ส่งแสงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗. นายเบญจรัตน์  พวงค า คร ูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๙. นางปิยะรัตน์  สาริกา นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๐. นางดาราวัลย์  สุริเตอร์ นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๑. นางไพยวรรณ มะโนรัตน์   ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวณัฏฐิกา สมบูรณ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา    นักวิชาการเงินและบัญชี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกิจกรรม      
พัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
/๓. ประสานงาน… 



๗๔๑ 
 
๓. ประสานงานการเบิกจ่ายและน าจ่ายเงินงบประมาณ 
๔. รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายรายการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ  
๕. รายงานการใช่จ่ายงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ      ครั้ง

ที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. น าส่งใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๑ 

กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
สถานที่แข่งขัน  ณ  สนามที่ว่าการอ าเภอห้วยทับทัน 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายพรชัย  วงศ์งาม นายอ าเภอห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๒ นายชอบ  สมภาค รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
ประธานกรรมการ 

๑.๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว ผู้อ านวยการโรงเรียนนานวนหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๔ นายประภาส  สงค์พิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๕ นายจักรภพ  ใสกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุยาว   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๖ นายสุริยา  ดวงตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๗ นายชิด  ประดาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข ้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๘ นายคงศักดิ์  มูลดับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 
 

  

   

/๑.๙ นายราวุธ…   

 



๗๔๒ 
 
๑.๙ นายราวุธ  สืบสิงห ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสมิรังสรรค์วิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๑๐ นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๑ นายไสว  สาล ี ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

๑.๑๒ นายสุริยันต์  สายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

 
๒.๑ นายชัยยนต์ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีต าบลห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๒ นายเรืองเดช  หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๓ นายประภาส  สงค์พิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๔ นายสุพัฒน์ อนุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านจังเอิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๕ นางสาววชัราภรณ์  แก้วค า ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๖ นางล าดวน  สายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๗ นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดงาม ครู โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๘ นายณัฐพงษ์  นรสาร ครู โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  /๒.๙ นายสิริชัย… 
 



๗๔๓ 
 
   

๒.๙ นายสิริชัย  บุญสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๐ นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน ครู โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๓.๑ นายจักรภพ  ใสกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวแววมณี  สมบัต ิ ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางสาวกนกอร  ค านึง ครู โรงเรียนบ้านจังเอิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔ นางสาวชโลทร  บุษบงก์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๕ นางนงพร  ใสกระจ่าง ครู โรงเรียนบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๖ นางนิชานันท์  ทองบุตร ครู โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๗ นางสาวจินตหรา แหวนวงษ ์ ครู โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๘ นางปรานี  ดวงนิล ครู โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๙ นางสาวร าเพย  จังอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/๔. คณะกรรมการ... 



๗๔๔ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑ นายสุริยา  ดวงตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายศักดิ์สิทธิ์  จันทเขต ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นายศุภณัฐ  งามศิริ ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔ นางลักขณา  สุขอ้วน ครู โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๕ นายอิทธิ  สารรัตน ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
๕.คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

 
๕.๑ พ.ต.อ.วิฑูลย์ ขุนบุญจันทร์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.๒ นายคงศักดิ์  มูลดับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรพะยอม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๕.๓ นายธีรวฒัน์  แก้วอุดม ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕.๔ นายอุดร  ศรีผุย ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๕ นายอัศวศักดิ์  เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๖ นายไสว  สาล ี ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  /๕.๗ นายสุริยันต์…   



๗๔๕ 
 
๕.๗ นายสุริยันต์  สายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 
๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว ผู้อ านวยการโรงเรียนนานวนหนองแคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางเสาวลักษณ์  แอนเดอร์สัน ครู โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางสาววชิุดา  อ านวย ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ นายชินวร  ชูก าแพง ครู โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๕ นางสมานจิตร  หมื่นสุข ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
๗. คณะกรรมการการเงิน 

 
๗.๑ นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางยุพา  สินศิริ ครู โรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางสาวณัฐณิชา  โปร่งจติร ครู โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔ นางสาลินี  แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/๘.  คณะกรรมการ... 



๗๔๖ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 

8.๑ พันต ารวจเอกวิฑูลย ์ขุนบุญจันทร์ ผู้ก ากับการสถานีต าตรวจภูธรห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.2 นายประมวล สุตะพันธ์ สาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.3 นายสุรเดชช  ชวะเดช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.4 นายชิด  ประดาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.5 นางสุเพียร  ดวงนิล ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๘.6 นางสาวธารทิพย์  จันทมาศ ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.7 นางบังอร  สาลี ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๒ 

กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย  ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ) 
สถานที่แข่งขัน  สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑  นายสมศักดิ์  ดวงนิล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายบุญยัง  ดวงไชย   ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศกึษาศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นายนิรุต  โสพัฒน์   คร ูโรงเรียนบ้านสระภู 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔  นายพานิช  คนขยัน   คร ูโรงเรียนบ้านหนองหงอก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   

/๑.๕  นายเอกภพ…    



๗๔๗ 
 
๑.๕  นายเอกภพ   วันซวง   คร ูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๖  นายสมศักดิ์   สมอ   คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑.๗ ว่าที่ร้อยตรสีัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ ์  ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๘ นายสุธรรม  คชพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านสะเดา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๒.๑  นายบุญยัง  ดวงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายนิรันดร์  อ่อนสังข์ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นายสาคร  สุแก้ว คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒.๔ นายสนธิเดช  สิงห์กุรัง ภารโรง โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒.๕  นายธนงค์  หันประดิษฐ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒.๖ นายพานิช  คนขยัน คร ูโรงเรียนบ้านหนองหงอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๒.๗ นายอลงกต…   



๗๔๘ 
 
๒.๗ นายอลงกต  โยธิคาร์ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน  จัดหาเครื่องเสียง   
จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรับรายงานตัว 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑  นางณัฎฐกานต์  ไชยพิมพ์ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒  นางสาวอรทัย  เสนาเทพ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓  นางสมหมาย  อุดม คร ูโรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง 
(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔  นางสาวสุดารัตน์  กุลชาติ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓.๕  นางสาวตุลามาส  บัวงาม   คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ให้การต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม   
อาหารกลางวัน  จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 

 

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวนผล 
 

๔.๑  นายวิจารย์  อาจสาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโคกหล่าม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายอภิวัฒน์  นามปัญญา ครู โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง
(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

/๔.๓  นางสาวสายชล…   



๗๔๙ 
 
๔.๓  นางสาวสายชล  ลุนจันทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสามขา 

หนองส าโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔  นางสาวศศิมาพรรณ  บุญจวง คร ูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านสามขา 
หนองส าโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  น าส่งสถานที่แข่งขัน  รับผลการแข่งขัน  

รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑  นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายเพชร  ผามณี คร ูโรงเรียนบ้านโนนเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕.๓  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เทศบาลต าบลก าแพง กรรมการ 
๕.๔  นายไกรสิทธิ์  บุตรบุราณ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ  อ านวยการจอดพาหนะ  จัดคณะจราจร
สนับสนุน 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๑  นายสมศักดิ์  สมอ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายกฤษฎา  ทิพวงค์ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

   
/๖.๓  นางสาวพรธิภา… 

 



๗๕๐ 
 
๖.๓  นางสาวพรธภิา  อ่วมวงศ์เปรม คร ูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามขา 

หนองส าโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔  นางสาวพรรธิภา  โชติชว่ง คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน จัดท าแผนผังสนามที่แข่งขัน จัดท าสคิปสถานที่แข่งขัน  

พิธีกร โฆษกสนาม 
๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 
6.๑  นายบุญยศ  ไชยพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านจังเอิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

6.๒  นางสาวพรรษา  พันธ์พัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านไพรพะยอม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

6.๓  นางสาวสวุิมล  บัวบาล คร ูโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

6.๔  นางสาวนิภา  ประยงค์หอม คร ูโรงเรียนบ้านบุยาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่ง 

ใช้งบประมาณ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

7.๑  นายสมรักษ์  อุปพงษ์ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

7.๒  นางถนอมศรี  สุภาพ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

  /7.๓  นางกัลป์ยาวีร์…   



๗๕๑ 
 
7.๓  นางกัลป์ยาวีร์  เอกวารีย์ คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7.๔  นางสาวจงจิตร  สุขเสริม คร ูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล  จัดเตรียมเวชภัณฑ์  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จัดเตรียม

ยานพาหนะ  จัดท าฐานข้อมูล 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๓ 
กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม  ( ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ) 

สถานที่แข่งขัน  สนามกีฬากลางอ าเภอห้วยทับทัน (สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ) 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑  นายวัฒนา  โคตรเนตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายสกุล  หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นายชชูาติ  ชัยวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนพงสิม   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔  นายประสิทธิ์  วงศ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๕  นายนราดร  บุตรสันต์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๖  นายประสิทธิ์  ปิตะสิงห์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๑.๗  นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๑.๘  นายสุวฒัน์..   



๗๕๒ 
 
๑.๘  นายสุวฒัน์  อาจสาลี คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๒.๑  นายวัฒนา  โคตรเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒  นางสาวธิดา ใจมั่น  คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางนันทิยา สังข์ขาว  คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔  นางสาวสุพิชชา วงศ์ภักดี          คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๕  นางนิสสรณ์ ทวีชาต ิ คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๖  นางจันทรรัตน์ ดีใจ  คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๗  นายวชัระ ศรีวิพันธุ์  คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๘  นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล      คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๙  นางสาวจุรภีรณ์ ทิพย์พันธ์        คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  
/๒.๑๐ นางสาวปฏิญญา… 

 



๗๕๓ 
 
๒.๑๐  นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์          คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๑  นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร    คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๒  นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๓  นางสาวปัทมา สาล ี คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๔  นางสุกัญญา สุพิมพ์ คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๕  นางสาวสมคิด ไชยหงส์ คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๖  นายวิทยา วันเพ็ง คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๗  นางสาวคณิตา เป็งทอง คร ูเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๘  นายทวีศักดิ์ สาลีพันธ์ นักการ โรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๙  นายสวุัฒน์ อาจสาลี คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๒๐  นายธนกร พันวัน คร ูโรงเรียนบ้านพะวร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน  จัดหาเครื่องเสียง   

จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรับรายงานตัว 
 

/๓.  คณะกรรมการ... 



๗๕๔ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
     
๓.๑  นายประสิทธิ์  วงศ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายกนกศักดิ์ ทวีธนวาณิชย์   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓  นายธนนวัฒน์  สิริเตชะวิชากุล       คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔  นายภาวนา  พรรณนา   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๕  นายประยงค์  พรรณนา   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๖  นายปราโมทย์  วิทยายนต์   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๗  นายสุเทพ  มังษะชาติ   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๘  นายสุเทียน  การะเกต  คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๙  นายคงฤทธิ์  ผาธรรม    คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๐  นายบูรพา  พันธ์เพชร   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๑  นางสาวผสุรารัตน์ ชัยภา   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
/๓.๑๒ นางสาวศิริรัตน์… 



๗๕๕ 
 
๓.๑๒ นางสาวศิริรัตน์ มังษะชาติ   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๓ นางปัทมวรรณ บัญชาเมฆ  คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๔  นายจักรพล  สมบัติวงษ์   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๕  นางสาวพัชรี  วิเศษชาติ   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๖  นายสมพร  ชัยวงศ์   คร ูโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๑๗  นางสาวนทร์สุดา  สมสุข   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ให้การต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม   

อาหารกลางวัน  จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑  นายนราดร  บุตรสันต ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางสุนันทา  จันทบุตร   คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓  นายประทีป  บุญเสริม  คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔  นางชลลดา  ธรรมโหร    คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

    /๔.๕ นางสาวพิชชานันท์… 



๗๕๖ 
 
๔.๕  นางสาวพิชชานนัท์ เพ็งแจ่มตระกูล  คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๖  นายพิศาล  ครุฑเครือ   คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๘  นายพิชิตพล  ธรรมโหร   คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๙  นายนัฐพล  รักษาธนะรัตน์   คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๑๐  นางสุฤดี  อาจสาลี  คร ูโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๑๑  นางพัฑฒิดา  คุณมาศ   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  น าส่งสถานที่แข่งขัน  รับผลการแข่งขัน  

รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑  นายประสิทธิ์  ปิตะสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางสาวกุมาริกา วรรณวงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕.๓  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  สถานีต ารวจภูธรห้วยทับทัน กรรมการ 
๕.๔  นายอนุชา ช่องวารินทร์ คร ูโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๕  นางสมทรัพย์ คงครบ คร ูโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
/๕.๖  นางสาวจิรณัฐ… 



๗๕๗ 
 
๕.๖  นางสาวจิรณัฐ กุลพัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียมเครื่องหมาย

จราจรและสถานที่จอดพาหนะ  อ านวยการจอดพาหนะ  จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๑  นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายประเสริฐ  แหวนวงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓  นายเถกิงภพ แสนพันธุ์    คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔  นางอนัญชิตา สมศรี  คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๕  นางสุภาพันธ์  สุนทร  คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๖  นางพัชรินทร์ ตรีกุล  คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๗  นางสาวรัตนาพร  ยอดกุล   คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๘  นายวรวิย์ ยายรัมย์  คร ูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๙  นายวิศิษฏ์  โดรัมย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  /มีหน้าที่ ...  



๗๕๘ 
 

 
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน จัดท าแผนผังสนามที่แข่งขัน จัดท าสคิปสถานที่แข่งขัน  

พิธีกร  โฆษกสนาม 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑  นายสกุล  หมื่นสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางพุทธชาติ ไชยสุนทร               คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓  นางสุภาวรรณ มะณีล้ า คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔  นายบ ารุง โพธิ์งาม  คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๕  นางปัทมาศ จันทสิทธิ์  คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๖  นายประสงค์ เพ็งแจ่ม คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๗  นางณิชกานต์ ชินบุตร   คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๘  นางยุภาพร บัวพันธ์  คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๙  นายศรายุทธ เชื่อชัย คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๐  นายสังวาลย ์ตันนารัตน์    คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๑  นางอายุวัฒน์ เพียรภูเขา  คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

/๗.๑๒ นางนวนันท์… 



๗๕๙ 
 
๗.๑๒ นางนวนันท์ รอดคืน  คร ูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม  

น าส่งใช้งบประมาณ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

๘.๑  นายชชูาติ  ชัยวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.๒  นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางกนกกาญจน ์รัตนะเวฬุ คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๔  นางภัทรภาดา  บัวสาย คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ  

๘.๕  นางอุทัย  ทิพมนต์ คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๖  นางหัสดาภรณ์  มีกุล คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๗  นายสามารถ  สุริเทศ คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๘  นางสาวหมิวดี  วรรณวงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๙  นางสาวภาวิณี  จิตมั่น คร ูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   /๘.๑๐ นายกฤษณะวรรณ... 



๗๖๐ 
 
   
๘.๑๐  นายกฤษณะวรรณ  หงส์งาม ครูโรงเรียนบ้านพงสิม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๑๑  นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๑๒  นางสุพรรณ  ไกรยสวน ครูโรงเรียนบ้านพงสิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม 
ยานพาหนะ  จัดท าฐานข้อมูล 

 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๔ 
กิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ป.๔ – ป.๖ 

สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน  อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑ นางวรัชยา  ประจ า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายเสรี  อุตสาหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายกิตติกรณ์  ผ่านพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔ นายสุรชาติ  ส่งแสงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๕ นางสาวอุบลรัตน์  โนนนอ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๖ นางอาภัสสร  เจริญศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 



๗๖๑ 
 
  /๑.๗ นางสาวนวลอนงค์…   
๑.๗ นางสาวนวลอนงค์  ค านันต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๘ นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๒.๑  นายสุรชาติ  ส่งแสงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางนงฤดี  ค านันต์ ครู โรงเรียนบ้านอีสร้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔  นางสาวนิภาวรรณ  สมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๕ นายนิกร  จังอินทร์ นักการภารโรง  
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๒.๖ นางสาวพิมพ์ชนา  มาโปร่ง นักศึกษาฝึกสอน  
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๗ นางสาววภิารัตน์ พันธพัฒน์ นักศึกษาฝึกสอน  
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรรมการ 

/๒.๘  นายสงวน…   



๗๖๒ 
 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๒.๘  นายสงวน  จังอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน จัดหาเครื่องเสียง จัดท า

ป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุดรับรายงานตัว 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑ นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวชฎาพร  บุตสง่า ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางสมภาร  ลุนภูงาน คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองสิมใหญ่) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรรมการ 

๓.๔ นางสาวดารณี  สมัครผล พนักงานราชการ 
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๕ นางสาวกมลวรรณ กระจาย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๖ นางสาวจิราภรณ์ บุญสะโต ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๗ นางสาวรัตนา  ปัญญา นักศึกษาฝึกสอน  
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๘ นางอรสิริ  แซ่จึง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 



๗๖๓ 
 

มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ให้การต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน  จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑ นางวรัชยา  ประจ า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวอุบลรัตน์  โนนนอ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางปราณี  แสงมณี ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔ นางสาวยุพิน  สายสิม ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๕  นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์ คร ูโรงเรียนบ้านขะยูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๖ นางอัมพวรรณ  ศรีวิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านปราสาท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๗ นางสาวศินิทรา  บุญเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๘ นางสาวจันทร์สว่าง  วงค์ษา นักศึกษาฝึกสอน  
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๙ นางสาวนวลอนงค์  ค านันต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน 

รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

/๔.  คณะกรรมการ... 

/๕.  คณะกรรมการ... 



๗๖๔ 
 
 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑ นายกิตติกรณ์  ผ่านพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายสมพร  สินงาม ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นายอโนทัย  ผิวเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการ 

๕.๔ นักเรียน สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๕ นายเศกสันติ์  แสงใสแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ  

อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๑ นายเสรี  อุตสาหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางเบญจพร  เรืองมณีนพ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางเกสราณี  แสงดวงตา ครู โรงเรียนบ้านอีสร้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ นางสาวยุภาวรรณ จวงพันธ์ พนักงานราชการ 
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรรมการ 



๗๖๕ 
 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  /๕. นางสาวปาณิศา…   
๖.๕ นางสาวปาณิศา  กันยา เจ้าหน้าที่ธุรการ  

โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน จัดท าป้ายสถานที่การแข่งขัน จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  

จัดท าคลิปสถานที่การแข่งขัน  พิธีกร โฆษกสนาม 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑ นางเบญจรัตน์  พวงค า ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางเทียนไทย  ดวงตา ครู โรงเรียนบ้านหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางบุญหนา  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔ นางนรินสุดา  ศรีเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านหว้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๕ นางสาวจุฬาลักษณ์   
      นาครินทร์ 

ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้

งบประมาณ 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

 
๘.๑ นางอาภัสสร  เจริญศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสอาด  เชื้อทอง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รองประธานกรรมการ 



๗๖๖ 
 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
  /๘.๓ นางสาวอโณทัย… 
๘.๓ นางสาวอโณทัย  ธรีะสุขประสาน   ลูกจ้างชัว่คราวโรงเรียนอนบุาลห้วยทับทัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๔ นางธันยพร  หงส์งาม คร ูโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองสิมใหญ่) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรรมการ 

๘.๕ นางอารีรักษ์ ไตรบัญญัติกุล ครู โรงเรียนบ้านขะยูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๖ นางขนิษฐา  จังอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทนั 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๗ นางสาวพรรณนิภา  ค าแท่ง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมยานพาหนะ  
จัดท าฐานข้อมูล 

   
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๕ 

กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ม.๑-๓ 
สถานที่แข่งขัน (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนบ้านโทะ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑ นายวัฒนะ  ขันธเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายสุเทพ  ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายบุญญรักษ์  ขาวแร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔ นายสมหมาย  บัวจูม ผู้อ านวยการโรเรียนบ้านนาทุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 



๗๖๗ 
 
  /๑.๕ นางธันยพร…   
   

๑.๕ นางธันยพร  บุญเติม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนการด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วย

กรรมการสนับสนุน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
 

๒.๑ นายสมหมาย  บัวจูม ผู้อ านวยการโรเรียนบ้านนาทุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายวีระศักดิ์  พวงค า ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓. นายศุภกฤต  แก้วใสย์ ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔ นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๕ นายส าราญ  วงค์จอม ครู  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๖ นางรตพร  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๗ นายอรุณ  ลาภูตะมะ นักการฯ โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง ป้ายสนามการแข่งขัน และจุดรับ

รายงานตัว 
 
 

/๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิง... 



๗๖๘ 
 
 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนานวนหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางพนัชกร  รักษาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางสาวสุทธินัน  ศรีหวาด ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔ นางสาวกรรณิกา เถระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๕ นางสาวศริญญาพร พระศรีธร ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๖ นางสาวสุภาพร  อินตา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๗ นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ท าบัตรประจ าตัวคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เตรียมอาหารว่าง 

เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และให้การต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขันทุกโรงเรียน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑ นายสุเทพ  ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางอินทุอร  กัญญาชาติ ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 



๗๖๙ 
 
   

/๔.๓ นายโภคโชติ…   
๔.๓ นายโภคโชติ  ก้านเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔ นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๕ นางศิรินภา  อุทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๖ นางสาวณัฐกฤตา พะนิรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๗ นางณัฐปภัสร  ไชยบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งคณะกรรมการแข่งขัน รับและรายงานผล

การแข่งขัน ให้ฝ่ายประมวลผลกลาง และจัดเตรียมสถานที่มอบเกียติบัตร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการจราจร 
 

๕.๑ นายบุญญรักษ์  ขาวแร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายนิติธร  ดารากรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง รองประธานกรรมการ 
๕.๓ เจ้าหน้าที่ ชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน/อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง  กรรมการ 

๕.๔ นายทวีศักดิ์  ผักไหม ครู โรงเรียนบ้านกระสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๕ นายนิรันต์  สาสังข ์ ครู โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๖ นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโทะ กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที…่   

 



๗๗๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ชรบ./อพปร.ของหน่วยงานในต าบล จัดเตรียม
เครื่องหมายจราจร สถานที่จอดพาหนะ และอ านวยความสะดวกการจราจรในการ
แข่งขันทุกวัน 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 
๖.๑ นายชรินทร์  สุขศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ นางสาวอรุณี  รัตนวัน ครู โรงเรียนบ้านานวนหนองแคน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๕ นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๖ นางพัณณ์ชิตา หัสดินทร ณ อยุธยา  ครู โรงเรียนบ้านกระสังข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๗ นายอภิชัย  บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายในการแข่งขัน ป้ายสถานที่แข่งขัน แผนผังสถานที่แข่งขัน คลิปสถานที่

แข่งขัน พิธีกร โฆษกสนาม และอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและสถานที่แข่งขันภายใน
จังหวัด 

 
 
 
 

/๗. คณะกรรมการ... 



๗๗๑ 
 
 
 
 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑ นายวัฒนะ  ขันธเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางหญิงวดี ลาภูตะมะ ครู โรงเรียนบ้านกระเต็ล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางวิไลลักษณ์ ไชยบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔ นางบัวเรียน  เป็งค า ครู โรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย แบบจัดซื้อจัดจ้าง น าจ่าย รายงานงบดุล น าส่งใช้งบประมาณ 

 
๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

 
๘.๑ นางธันยพร  บุญเติม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางภัทรภร  สุขศิริ ครู  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางวันทนา  สมภาค พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโทะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๔ นางพิสมัย  โสภากุล ครูพ้ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๕ นางเนตรนภา  ลาภจิตร ครู โรงเรียนบ้านโทะ กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที…่   



๗๗๒ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อจัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดท า
ฐานข้อมูลผู้ป่วยและเตรียมพาหนะในการรับส่งต่อไป 

 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๖ 

กิจกรรมการแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษา  YC  ชั้น ม.๑ – ๓ 
สถานที่แข่งขัน  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองห้าง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑ นายประสพโชค  ภาคค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายชนินทร์  เชื้อแสดง คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานการรมการ 

๑.๓  นายสุรพล  ราชธาน ี คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๔ นางรุ่งนภา  ระย้าทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๕ นางประภาศรี  ผมพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๖ นายชัยพิพัฒน์  เกศาหอม กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๑.๗ นายอภิสิทธิ์  พิมพ์ศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นางสาวศศิวิมล  มั่นเจริญ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก  วางแผนด าเนินงาน  และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 

/๒. คณะกรรมการ... 

 

 



๗๗๓ 
 
 

 
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๒.๑ นายชมภู  ระย้าทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายเศรษฐพล  ผมพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นายมงคล  สองบุญ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔  นางจินตนา  สมบัต ิ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๕ นายเจริญ  ไชยโยธา กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๒.๖ นายประดิษฐ์  วิจิตร กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๒.๗ นายอภิสิทธิ์  พิมพ์ศรี คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒.๘ นายประวิทย์  ภักดี พนักงานขับรถ  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน  จัดหาเครื่องเสียง  
จัดท าป้ายสนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรับรายงานตัว 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑ นางสไบทิพย์  สินงาม คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางส าอาง  จังอินทร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางสาวสุจิราพร  สะอ้ิงทอง คร ูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔ นางจิราพร  สองบุญ คร ูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองห้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

  /๓.๕ นางปรีชาวุฒิ…   



๗๗๔ 
 
๓.๕ นางปรีชาวุฒิ  รัตติพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองห้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๖ นางวิจิตร  ทองมี ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ 
๓.๗ นางสายฝน  สุไผ่โพธิ ์ ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ 
๓.๘. นางสาวศศิวิมล  มั่นเจรญิ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ พิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร  แผ่นพับ  ให้การต้อนรับ  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  

อาหารกลางวัน  จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑  นางประภาศรี  ผมพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางอนุรดี  แสงพยับ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นายสมศรี  ผาพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔ นางสาวสุวรรณา  งามแสง คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๕ นายรัฐกร  แผ่นแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๖ นางราตรี  จันทะแจ่ม   คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๗  นายชัยพัทธฺ  ธงชัย คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
/๔.๘  นางสาวอุดร…   



๗๗๕ 
 
๔.๘  นางสาวอุดร  ไชยปัญญา คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการเลขานุการ 

๔.๙ นางสาวสุจิราพร  สะอ้ิงทอง คร ูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน  

รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑  นายนิคม  ทาศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายทนงศักดิ์  อ้ึงไชยพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายเหลือ  วรเลิศ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๕.๔ นายประเสริฐ  เชื้อตาพระ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 
๕.๕ นายประเสริฐ  พรหมพิลา ผู้ใหญ่บ้านหนองแคน กรรมการ 
๕.๖ นายสัญญา  ปิ่นแก้ว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   
กรรมการ 

๕.๗ นายแสง  พอใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   

กรรมการ 

๕.๘ นายดูล  บุตรราช อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   

กรรมการ 

๕.๙ นายสมเกียรติ  พันธ์เพชร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   

กรรมการ 

๕.๑๐ นายสมศักดิ์  ประดาห์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   

กรรมการ 

๕.๑๑ นายสมศักดิ์  เสาร์ศรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   

กรรมการ 

๕.๑๒ นายพรหมมินทร์ แสงย้อย  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง   

กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียม

เครื่องหมายจราจร  และสถานที่จอดพาหนะ  อ านวยการจอดพาหนะ  จัดคณะจราจร
สนับสนุน 

 
 

/๒. คณะกรรมการ... 



๗๗๖ 
 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๑  นางรุ่งนภา  ระย้าทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสไบทิพย์  สินงาม คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นายบัญชา  พรหมทา คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ นายชัยพัทธ์  ธงชัย คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๕ นางศิริรัตน์  ไพพงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๖ นางสาวสุวนันท์  หลงชิน คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดหา  จัดท าป้ายแข่งขัน  จัดท าป้ายสถานที่การแข่งขัน  จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  

จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน  พิธีการ  โฆษกสนาม 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑  นางสิริรักษ์  สองบุญ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสไบทิพย์  สินงาม คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางอนุรดี  แสงพยับ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

/๗.๔ นางจิราพร…   



๗๗๗ 
 
๗.๔ นางจิราพร  สองบุญ คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๕ นางศรีอุบล  ราชสมบัติ คร ูโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๖ นางสาวสุจิราพร  สะอ้ิงทอง คร ูโรงเรียนบ้านหนองห้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย  ประสานงานการเบิกจ่าย  น าจ่าย  รายงานงบดุลกิจกรรม  

น าส่งใช้งบประมาณ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

๘.๑  นายพัฒนา  พิมเทพา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหนองแคน 

ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวกัญชลิตา  สายลาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสาวรุ่งอรุณ  วราพุฒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการ 
๘.๔ นางสาวอารีรัตน์  ศรีสุข แพทย์แผนไทย กรรมการ 
๘.๕ นางนารี  บุราณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  กรรมการ 
๘.๖  นายบุญเลิศ  ทะวะบุตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรรมการ 
๘.๗ นางวิลัยพร  แซ่เบ้ พนักงานทั่วไป  กรรมการ 
๘.๘ นางสาวณิชาพร  เรืองนาม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล  จัดเตรียมเวชภัณฑ์  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จัดเตรียม

ยานพาหนะ  จัดท าฐานข้อมูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการด าเนินงาน... 



๗๗๘ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๗ 
กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.๔-๖ 

สถานที่แข่งขัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระก าแพงใหญ่ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 
๑.๑  นางทัศนาพร  สงวนบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเอือด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒  นางวาสนา  โสระพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางเสาวนีย์  ช านิกุล   คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔  นางสาวปนิดา  ทองเปลว คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕  นางนารีรัตน์  หารไชย
  

คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก  วางแผนด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๒.๑  นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายสันทัด  พวงมะเทศ    ครู โรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นายสมพร  เสถียรกุลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   
/๒.๔  นายเทวฤทธิ์…   



๗๗๙ 
 
๒.๔  นายเทวฤทธิ์  จ าป ี ครู โรงเรียนบ้านหอย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕  นางสาวสุพัฒทา  วงค์ค า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน จัดหาเครื่องเสียง จัดท า

ป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุดรับรายงานตัว 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑ นางนันทิยา  พรหมทา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสมปอง  อัปมะนัง   ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางสาวผกาวรรณ  แป้น
จันทร์ 

ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔ นางจินตนา  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ นางสุภาวดี  เพ็งพันธ์   คร ูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ  จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ให้การต้อนรับ  อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน  จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑ นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา   คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

  /๔.๒  นางสาวถนอมศรี… 



๗๘๐ 
 
   

๔.๒  นางสาวถนอมศรี  สีตะโกเพชร ครู โรงเรียนบ้านโกทา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓  นางสาวสลิลทิพย์  อาจศิริ ครู โรงเรียนบ้านโกทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔  นางสาวนิภาพร  ปัดสาโย   คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕  นางสาวสุพาภรณ์ จันทร์ค า คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  น าส่งสถานที่แข่งขัน  รับผลการแข่งขัน รายงานผล
การแข่งขันให้ฝ่าย   ประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑ นายบุญยัง   ส าแดงภัย นายกเทศมนตรี 
เทศบาลสระก าแพงใหญ่ 

ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายสราวธุ   ศรีวัง ปลัดเทศบาลสระก าแพงใหญ่ รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๕.๔ เจ้าหน้าทีอ่าสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  

เทศบาลสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 

๕.๕. นายเชาวณัฐ  สุขขา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

       
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียมเครื่องหมาย

จราจรและสถานที่จอดพาหนะ อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 
 
 
 

/๖. คณะกรรมการ... 



๗๘๑ 
 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๑ นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
(ราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒.  นางเนียรนิภา พวงมะเทศ คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางพิชญา  โพธิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ นางสาวมณี  สุทธสนธ ์ คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๖.๕ นายเชาวณัฐ  สุขขา คร ูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านยางเอือด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ จัดท า  จัดหาป้ายการแข่งขัน  จัดท้ายสถานที่การแข่งขัน จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  
จัดท าคลิปสถานที่การแข่งขัน พิธีกร โฆษกสนาม 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑ นางพุทธิตา  ค าเหลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง
(ราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางชลชนก  หินพราย คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔ นางสาวสุดารัตน์  ปัดถา คร ูโรงเรียนบ้านยางเอือด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 



๗๘๒ 
 
  /๗.๕ นายเชาวณัฐ…   
๗.๕ นายเชาวณัฐ  สุขขา คร ูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านยางเอือด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้

งบประมาณ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

8.๑ นางวิไลวรรณ  ประพาฬ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลตาเกษ   

ประธานกรรมการ 

8.๒ นางสาวพรพิมล  ไชยภักดิ์ คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

8.๓ นางสาวนันทนา  คันศร   คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

8.๔ นางอนงค์ลักษณ์ ปราศจาก นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ ต าบลตาเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

8.๕ นางสาวดาราวรรณ  เสมศรี ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
(ราษฎร์พัฒนา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมยานพาหนะ  

จัดท าฐานข้อมูล 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๘ 
กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.๑-๓ 

สถานที่แข่งขัน  ห้องประชุม มจร.วัดสระก าแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑ นางสาวรจนา  ขอร่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

/๑.๒ นางวรางคณา…   



๗๘๓ 
 
   
๑.๒ นางวรางคณา  นามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสาวศิริรัตน์   วรรณวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔ นางสมจิตร   นวลใส ครู โรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕ นางวิไลยพรรณ  ทองเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโจดม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๒.๑ นายกิตติกรณ์   ไชยสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางจันทร์จิรา  ค าจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสาวธิดารัตน์  วงษาไชย ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔ นางสาวรังสินี  วรพุฒ ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๕ นายบุญมา  ค าอุดม ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน จัดหาเครื่องเสียง จัดท า

ป้ายสนามกิจกรรม และจัดท าจุดรับรายงานตัว 



๗๘๔ 
 
 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑ นางรุ่งทิวา   หงษ์อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามขาหนอง
ส าโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางสาวมณีกาญ  ไชยมณี ครู โรงเรียนบ้านห้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔ นางสาวธิดารัตน์  พิมศร ครู โรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๕ นางสาวกุลนวดี   ไชยมณ ี ครู โรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓.๖ นางสาวปุณรดา   ทองสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโกทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ  จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ให้การต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน  จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑ นางชุติกาญจน์ ประทุมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 
 

๔.๓ นางสาวสลิลทิพย์  อาจศิริ ครู โรงเรียนบ้านโกทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรรมการ 

/๖. คณะกรรมการ... 

/๔.๔ นางสาวจารุวรรณ… 



๗๘๕ 
 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๔.๔ นางสาวจารุวรรณ วงษ์สาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองกก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๕ นางสาวถนอมศร ี สตีะโกเพชร ครู โรงเรียนบ้านโกทา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน 

รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑ นายบุญยัง   ส าแดงภัย นายกเทศมนตรีเทศบาลสระก าแพงใหญ่ ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายสราวธุ   ศรีวัง ปลัดเทศบาลสระก าแพงใหญ่ รองประธานกรรมการ 
๕.๓ เจ้าหน้าทีอ่าสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน  
เทศบาลสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 

๕.๔ นายบัญญัติ บุญอินทร์  คร ูโรงเรียนบ้านเปือยขาม  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียมเครื่องหมาย
จราจรและสถานที่จอดพาหนะ อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 
๖.๑ นางสาวรจนา  ขอร่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองกก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายอาธร  วิมลสุข ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางสาวดวงกมล  ศรีสมุทร ครู โรงเรียนบ้านหนองกก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

   



๗๘๖ 
 
 /๖.๕ นางสาววินิดตา…   
๖.๕ นางสาววินิดตา  ศรีราชา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน จัดท าป้ายสถานที่การแข่งขัน จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  

จัดท าคลิปสถานที่การแข่งขัน พิธีกร โฆษกสนาม 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑ นางสิริรัชย์    สิงหกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง 
(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายปิยพงษ์  แก่นจักร ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางสาวเกณิกา  ทองค าดี ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔ นางสาวเหมือนฝัน ทองมนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง 
(รัฐราษฎร์สามัคคี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้

งบประมาณ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

๘.๑ นางสาวสุทธิดา   เกตุจรญู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางจารุพร  บุตรศรีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

   



๗๘๗ 
 

/๘.๓ นางสาวณภารัตน์…   
๘.๓ นางสาวณภารัตน์  ยางงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๔ นางสาวรัตนา แท่นทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๕ นางทองรัก สัมดี  ครู โรงเรียนบ้านเปือยขาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมยานพาหนะ  

จัดท าฐานข้อมูล 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๙ 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  ( ส่งเสริมการอ่าน ป.๔ – ๖ ) 

สถานที่แข่งขัน ห้องสีเขียว โรงเรียนบ้านบ้านส าโรง (วิทยาราษฎร์) 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑  นายนิรันดร์  ทองสาย         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง 
(วิทยาราษฎร์)    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒  นางธีร์ธุตา  บุญช ู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานการรมการ 

๑.๓  นางจตุพร  ปัทมะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๔ นางอุบลวรรณ  หนองเหล็ก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๑.๕  นายดวงตา  บุญชาล ี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

  /มีหน้าที…่   



๗๘๘ 
 

มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า อ านวยการ วางแผนด าเนินงาน ตัดสินใจ สั่งการ และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ
สนับสนุน 

 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

 
๒.๑  นายประสาท  จันทนา ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒    

ประธานกรรมการ 

๒.๒  นางสุจิตรา ใจมนต์                  ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒                 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางรุ่งนภา  เทียบคุณ               คร ูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔  นางสาวพัชรี ศรีวิชัย  ลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๕  นายเสนอ  วรเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน จัดหาเครื่องเสียง จัดท าป้าย

สนามกิจกรรม และจัดท าจุดรับรายงานตัว 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑  นางสุจิตรา ใจมนต์                  ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒              

ประธานกรรมการ 

๓.๒  นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว         พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

   
/๓.๓  นางลภัสรดา… 



๗๘๙ 
 
๓.๓  นางลภัสรดา เกณฑ์ทวี              พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านโซงเลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔  นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปญัญา       พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนบ้านโซงเลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๕  นางสาวสวุนันท์ ชุ่มเย็น                ลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดการต้อนรับ อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน จัดท าบัตรคณะกรรมการ

ประสานงาน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวนผล 
 

๔.๑  นางธีร์ธุตา  บุญช ู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายดวงตา  บุญชาล ี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา
ประชาสรรค์   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓  นางสาวพรชนก  ทองสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔  นางสาวรังสิยา  สุกิจวัฒนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโซงเลง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒                  

กรรมการ 

๔.๕  นางอุบลวรรณ   หนองเหล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒                        

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน  

รายงานผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง  จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

/๕. คณะกรรมการ... 



๗๙๐ 
 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑  นายประสาท  จันทนา ครู โรงเรียนบ้านส าโรง (วิทยาราษฎร์)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายเพชร  ผามณี ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕.๓  เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง กรรมการ 

๕.๔  นายเสนอ  วรเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียมเครื่องหมาย

จราจรและสถานที่จอดพาหนะ อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 
๖.๑  นายนิรันดร์  ทองสาย               ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านส าโรง 

(วิทยาราษฎร์)         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายสุจินต์  สมบัติวงศ์                 ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓  นางสาวพรชนก ทองสาย  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์)       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔  นางสาวสวุนันท์ ชุ่มเย็น                ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์)       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

/๖.๕  นางสาวมะลิวัลย์…   



๗๙๑ 
 
๖.๕  นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปญัญา       พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนบ้านโซงเลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน จัดท าแผนผังสนามที่แข่งขัน จัดท าสคิปสถานที่แข่งขัน 

พิธีกร  โฆษกสนาม 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 
๗.๑  นางธีร์ธุตา  บุญช ู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒  นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโดด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๗.๓  นางสาวพัชรี ศรีวิชัย  ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๔  นางรุ่งนภา  เทียบคุณ                ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้าน
ส าโรง(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๕  นางสุจิตรา ใจมนต์                     ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒               

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้

งบประมาณ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

๘.๑  นางสาวพรชนก ทองสาย  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านส าโรง
(วิทยาราษฎร์)       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

  /๘.๒  เจ้าหน้าที่พยาบาล…    



๗๙๒ 
 
๘.๒  เจ้าหน้าที่พยาบาล    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเอือด   กรรมการ 
๘.๓  นายเสนอ  วรเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านส าโรง

(วิทยาราษฎร์)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม

ยานพาหนะ  จัดท าฐานข้อมูล 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน  ชุดที่ ๑๐ 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  ( ส่งเสริมการอ่าน ม.๑ - ๓ ) ระดับภูมิภาค 

สถานที่แข่งขัน  ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนบ้านค้อก าแพง 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑  นายทองรักษ์   พรหมทา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองส าโรงน้อย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นายสุจินต์   สมบัติวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการ 

๑.๔  นางสาวพุธิตา   ค าเหลอื   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง 
(ราษฎร์บ ารุง)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕  นายชัยวัฒน์   ศาลา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก วางแผนด าเนินงาน และจัดทีมผู้ช่วยกรรมการ

สนับสนุน 
 
 /๒. คณะกรรมการ... 



๗๙๓ 
 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 
๒.๑  นายสุจินต์   สมบัติวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเค็ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายสันทัด   พวงมะเทศ คร ูโรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นายทองปัญญา   โนนสูง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาโนน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔  นายสุพจน์  สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   

กรรมการและเลขานุการ   

๒.๕ นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จดัหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขัน จัดหาเครื่องเสียง จัดท าป้าย

สนามกิจกรรม  และจัดท าจุดรับรายงานตัว 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๓.๑  นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๓.๓  นางสุรีพร  ค าอ้วน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๓.๔  นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

   /๓.๕ นางสาวกองแก้ว… 



๗๙๔ 
 
๓.๕ นางสาวกองแก้ว  แก้วนารินทร์   ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสายขมิน้หนองแมว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

    
มีหน้าที ่ พิธีการต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ให้การต้อนรับ อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  

จัดท าบัตรคณะกรรมการประสานงาน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๔.๑  นางสาวพุธิตา  ค าเหลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง 
(ราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางศิริรักษ์  กอบศิริกาญจน์ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๔.๓  นางจิตสุดา   บึงไกร คร ูโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง)    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔  นางสาววรรณิสา  พรมมา ธุรการโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๕  นายวีระยุทธ  จิตจง ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน รับผลการแข่งขัน รายงาน

ผลการแข่งขันให้ฝ่ายประมวลผลกลาง จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๕.๑  นายชัยวัฒน์  ศาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายเพชร  ผามณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเค็ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

  /๕.๓  เจ้าหน้าที่อาสา… 



๗๙๕ 
 
๕.๓  เจ้าหน้าที่อาสาสมัค 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
เทศบาลต าบลก าแพง กรรมการ 

๕.๔  นายไกรสิทธิ์  บุตรบุราณ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเตรียมเครื่องหมาย

จราจรและสถานที่จอดพาหนะ อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๑  นายเกียรติศักดิ์  แก้วมหาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองส าโรงน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายวิสุทธิ ์ พิมพ์จันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองส าโรงน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๖.๓  นางบานเย็น  ชะบา คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔  นางสาววลัยพรรณ สอนศรี         เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โรงเรียนบ้านหนองส าโรงน้อย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๕  นางสาวโชติกา  ทบด้าน คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที ่ จัดท า จัดหาป้ายการแข่งขัน จัดท าแผนผังสนามที่แข่งขัน จัดท าสคลิปสถานที่แข่งขัน พิธีกร  

โฆษกสนาม 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๗.๑  นางวาสนา  แท่นแก้ว คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

  /๗.๒  นางระยอง…   



๗๙๖ 
 

/ศิลปวัฒนธรรมอีสาน...  

๗.๒  นางระยอง  ศรีเลิศ คร ูโรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๓  นางฐิตานันท์  นิยมพันธ์ คร ูโรงเรียนบ้านหอย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานการเบิกจ่าย น าจ่าย รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้
งบประมาณ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

๘.๑  นางอัมพร  จอมเกาะ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางสมศรี  อินตะนัย คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๘.๓  นางองุ่น  โนนสูง คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๔   นางส าราญ  แขมค า          พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๕ นางสาวเพ่ิมพูน จันทร์เต็ม 
 

คร ูโรงเรียนบ้านตาโกน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

๘.๖ นางสาวนุชจร ี ผู้มีสัตย์  
 

คร ูโรงเรียนบ้านตาโกน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 

๘.๗  นางวาสนา  พิมพะธรรม คร ูโรงเรียนบ้านตาโกน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๘  นางกิตติยา  โนนสูง คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประสานงานโรงพยาบาล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมยานพาหนะ  
จัดท าฐานข้อมูล                                   



๗๙๗ 
 

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวโปงลาง ป.๑-๖และ ม.๑-๓) 
ที่ปรึกษา 
๑. นางวัชรกาญจน์   คงพูล    ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นายสุชาติ   เทพาอภิรักษ์ ประธานมูลนิธิศรีสะเกษสงค์เคราะห์     
๓. นายวันดี    แซ่จึง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
๔. นางศุภวัลย์   ชินอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนรวมสินวิทยา 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นางศุภวัลย์  ชินอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายธานี  บุศบงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายธีระยุทธ  พ่ึงตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นายทยากร  แก้วภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๗. นายด ารงศิลป์  สมจันทร์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

8. นางวายุพร  บุศบงค์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

9. นางทองใบ  คิ้วแดง คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

10. นางนภาพร  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

11. นายรังสรรค์  ธรรมบุตร คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

12. นายบดินทร์  สีสดด ี คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

  /13. นายธวชัชัย ... 
 
 
 



๗๙๘ 
 

13. นายธวชัชัย  นนท์ตา คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

14. นางกชพร  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

15. นางสาววชิชุดา  กมุทชาติ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

1๖. นาวราภรณ์  ศรีบุญเรือง คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ ก่อน / 

ระหว่าง/หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. วางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙         
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  
    ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  
    ๒๕๖๒ จังหวัดศรสีะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น 
      การประกวดแข่งขัน 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
 

1. นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมปอง  วงศืวิฉาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
 

กรรมการ 

  /๔. นายธนศักดิ์... 



๗๙๙ 
 

๔. นายธนศักดิ์  สมใจ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

6. นายอนันท์  อุไร คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

7. นายกัมปนาท  เข็มท้าว คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. จัดหา จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงส าหรับรายการแข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงาน 
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงาน 
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. จัดท าจุดเช็คอินในสถานที่แข่งขันทุกรายการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

1. นางขนิษฐา  ศิวะรัตน์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทิพยาภา  ค ามานิธิโชติ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวณิชชาภัทร หมายสุขธนาภา คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวมินตรา  สิทธิกุล คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสุริยา  พงษ์ประเสริฐวิไล คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

6. นางสาวประภาภรณ์ เลิศปัญญา คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

   
/๗. นางนันทภรณ์... 

 



๘๐๐ 
 

๗. นางนันทภรณ์  ศรีนอก คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางนรินทร  กรึงไกร คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวฐิติมา  บริบูรณ์เนื้อ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์การจัดการพิธีการต่าง ๆ วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดหรือเยี่ยมชมการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน 
    งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน 
๕. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการทุกรายการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการทุกรายการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๗. จัดหาของที่ระลึกส าหรับกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   
 

1. นายธานี  บุศบงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายรังสรรค์  ธรรมบุตร คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางเทียมจันทร์  กาทอง 
 

คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

 กรรมการ 

๔. นางอมร  ภูทิพย์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางปัณฑวรัตน์  พิมพ์บัวมี คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวภิญญา  พงศ์พีระ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

8. นายเทพศักดิ์ดา  สมาลีย์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

   
/9. นางสาววิชุดา... 



๘๐๑ 
 

/มีหน้าที่... 

9. นางสาววิชุดา  กมุทชาติ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันและน าส่งสถานที่แข่งขัน 
๓. รับผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายเทคโนโลยี 
๕. จัดเตรียมเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๑. นายธีระยุทธ  ผึ่งตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสันติ  ไชยโสต คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสิทธิศักดิ์  ค าแสน คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายวัฒนศักดิ ์ พูลทา คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายสิทธิศักดิ ์ นามฤทธิ์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายประจักษ์  นนท์ศิลา นักการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายเสถียร  เงินห้วยพระ นักการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายช านาญ  ชนะชัย นักการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

9. นายอมร  ชาล ี คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

10.นายณัฐชัย  แสงใส คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



๘๐๒ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดการจราจรในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความ สะดวกด้าน

การจราจรในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. อ านวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. จัดหาคณะกรรมการจราจรจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสนับสนุน 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล   
 

๑. นายทยากร  แก้วภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวายุพร  บุศบงค์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางอุทัยวรรณ  พรหมทา คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

4. นางศรีสุนา  หนองม่วง คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

5. นางสาวพริ้มพราว  ศิริไพสารกีุล คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

6. นางร าไพ  ศรีใสย์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

7. นางปิยะพร  ศรีบุญเรือง คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

8. นายบดินทร์  สีสดด ี คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการแข่งขัน   
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
    จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ประสานงานกับโรงพยาบาลอุทุพรพิสัยและโรงพยาบาลห้วยทับทัน เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่  
    พยาบาล 
๓. จัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานพยาบาล 
๔. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
๕. จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือน าผู้บาดเจ็บหรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพส่งโรงพยาบาล 

/๖. จัดท าฐานข้อมูล... 



๘๐๓ 
 

๖. จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายด ารงศิลป์  สมจันทร์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุริยา  ใยโท คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายไกรวิทย์  ไกรประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางวัชรพล  รันทม   คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

6. นางศรีสุดา  รักธง คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

7. นายมนตรี  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

8. นายเมคิณร์  ธรรมนิยม คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวชุตินันท์  การพัฒน์ คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจัดท า จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดท าป้ายแสดงสถานที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดท าคลิปแผ่นพับหรือเอกสารอื่นๆแนะน าสถานที่แข่งขัน 
4. จัดหาพิธีและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ  

๘. คณะกรรมการการเงิน 

๑. นางศุภวัลย์  ชินอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทองใบ  คิ้วแดง คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

3. นางสาวเบญจมาศ  สอนศรี คร ูโรงเรียนรวมสินวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  /มีหน้าที่... 



๘๐๔ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓. ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
๔. น าจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. รวบรวมเอกสารส่งใช้ 
 
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวพิณและเดี่ยวแคน ระดับ ป.๑ – ๖ และ ม.๑-๓) 
ที่ปรึกษา 
๑. นางวัชกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นายสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ านายการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
                                          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๓. นายธีรภัทร์  ใยแสง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ   
๔. นายอารินทร์ ทองอินทร์   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
๕. นายวิชัย  สีหะวงษ์   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
๖. นายอนุชาติ  พลอินทร์   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
๗. นายเกษม  เหลืองช่อศิริ ไวยาวัจกร วัดหลวงสุมังคลาราม 
๘. นางพวงผกา  ส่องศรี กรรมการวัดหลวงสุมังคลาราม และกรรมการสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑. นายสันติ  เกื้อกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุพล  อุ่นอ่อน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพรรณทวี  อ่ิมวุฒิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางวันเพ็ญ  สุรนารถ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นางเพชรา  โลหะทิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

 
 

  
 

/๖. นายกิติศักดิ.์.. 



๘๐๕ 
 

๖. นายกิติศักดิ ์ มูลตระกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๗. นายกฤติเดช  อ่อนเหลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๘. นางนันทิชา  แสงลับ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางวาสนา  ทองปัญญา คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววรรณิสา  อ่อมแก้ว คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวสมฤด ี เควันดี คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวอัญชลี  หอมหวล คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาววิจิตรา  ไชยพิมพ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวจินตนา  วุฒิสุทธิโชค คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕. นายธัชวรรธน์  สุขตะ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖. นายสุภี  นิลศร ี คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๗. นางมยุรี  บุญมาก คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘. นายวิฑูรย์  บุญหล้า คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๙. นายชัยวุฒ ิ ยุคลคร้าม หัวหน้านักการภารโรง โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวชิดชญา   จันทร์โสภา คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๑. นางสาวจุฑามาศ  ค าผง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นางสาวปริญญาภรณ์  กองแก้ว คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

  
/มีหน้าที่... 



๘๐๖ 
 

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงาน และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ันในการ
ด าเนินการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 

๑. นายกิติศักดิ ์ มูลตระกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุพล  อุ่นอ่อน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจินตนา  วุฒสิุทธิโชค คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสินจัย  การรักษ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายธัชวรรธน์  สุขตะ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวภณิดา  สุทธาบุญ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายวิฑูรย์  บุญหล้า คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายปรีชา  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางสาววิจิตรา  ไชยพิมพ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาววรรณิสา  อ่อมแก้ว คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นางศศิกร  ไชยวิเศษ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นางมยุรี  บุญมาก คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

13. นายชัยวุฒ ิ ยุคลคร้าม หัวหน้านักการภารโรง  
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   

๑ จัดหาสถานที่แข่งขัน จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับแข่งขัน จัดท าป้ายแข่งขัน หรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดหาเครื่องขยายเสียง จัดท าจุดเช็คอิน 

 /๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม... 



๘๐๗ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 

๑. นางวันเพ็ญ  สุรนารถ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเพิ่ม  เมืองจันทร์ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางวาสนา  ทองปัญญา คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นางณัชชา  พลสมบัติ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวฝนทิพย์  สุขส่ง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวอัญชลี  หอมหวล คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางสาวสมฤดี  เควันดี คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางอารีย์  ค าแปล คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางนันทิชา  แสงลับ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวณิชชา  มูลตระกูล คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. ต้อนรับ ประสานงาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน จัดหาของที่ระลึก 
๒. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

๑. นางเพชรา  โลหะทิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชิดชญา  จันทรโ์สภา คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพรพิมล  บานเย็น คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายภานุพงษ ์ บุญพร คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายถาวร  ชัยชนะ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

  /๖. นายปรีชา... 



๘๐๘ 
 

๖. นายปรีชา  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายปรีชา  เทียรคา คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายธัชวรรธน์  สุขตะ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางสาวณัฐณิชา  นวลสังข์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายไทยวัฒน์  ค าผง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวจุฑามาศ  ค าผง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวปริญญาภรณ์  กองแก้ว คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน – น าส่งสถานที่แข่งขัน  
๒. รับผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน จัดเตรียมเกียรติบัตร  
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 

๑. นายฐปนัย  สานทอง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวิชัย  เสียไพร คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นายโชคชัย  บัวส่อง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายสุริยา  เพ็งเภา คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายเกษมสัญ  ดวงมะณี คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายสมบัติ  เจียงเพ็ง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายอนุศักดิ์  ทองบุตร คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายวรวิทย์  ศรีลาชัย  คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

   
/๙. นายอนุชา... 



๘๐๙ 
 

๙. นายอนุชา  สุรารัตน ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นายชัยวุฒ ิ ยุคลคร้าม หัวหน้านักการภารโรง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. ประสานงานกับต ารวจ อปพร. 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมาย จราจร อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน  
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 

๑. นายกฤติเดช  อ่อนเหลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวละมัย  พิมสมาน คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายอ านาจ  เกื้อกูล คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔. นายศรชัย  พรมเวียง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายทรงพล  กะนารักษ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสุมาลี นามโคตร คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางสาวเจวรีย์  อิ่มวุฒิ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวชรัญดา  บัวงาม คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล จัดบุคคลสนับสนุนจัดเตรียมเวชภัณฑ์ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

๑. นายกฤติเดช  อ่อนเหลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายมงคล  พูลสว่าง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุรีภรณ์  รักษาวงค์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

  /๔. นายปรีชา... 



๘๑๐ 
 

๔. นายปรีชา  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายบุญญฤทธิ์  จันทร์แจ้ง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายชัยธชั  อ่อนนิ้ม คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายไทยวัฒน์  ค าผง คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายพชรดนัย  ประชุมชัย คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวอรพันธ์ แก้วลอย คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๒. พิธีกร พิธีการต่าง ๆ และโฆษกสนาม 
๓. จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับ 
๔. จัดเตรียมบัตรกรรมการ  
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๑. นางสาวพรรณทวี  อิ่มวุฒิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวยุพา  สุขวงค ์ คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓. นางสาววรรณญา  จันทร์ซ้าย คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวรวิพรรณ  ทองม้วน คร ูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานงานการเบิกจ่าย 
๒. น าจ่าย รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
๓. รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้งบประมาณ  

 
/ศิลปวัฒนธรรมอีสาน... 

 
 



๘๑๑ 
 

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวโหวด ระดับ ป๑ – ๓ และ ม.๑ – ๓ 
ที่ปรึกษา 
๑. นางวัชกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นายสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ านายการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
                                            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๓. นายธีรภัทร์  ใยแสง ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๔. นายวีรจักร  แสงวงศ์ผู ้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายพรชัย  อินพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายเสรี  แสงลับ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเจือ  นวลสาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวสันต์  เพ่ิมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายถวิล  ประดับสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายประพันธ์  อินทะนัย ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม                กรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางเกศรินทร์  ชินนาค คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางทัศนีย์  บุญมา คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางวงเดือน  พรมดี คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  บุตรไชย 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑. นายดนุพัฒน์  นนท์ตา คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓. นายปฏิภาณ  ปาราชิตัง คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
 

กรรมการ 

  /๑๔. นางส าเนียง... 



๘๑๒ 
 

๑๔. นางส าเนียง  แซ่ตัง คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕. นางบังอร  ปราบภัย คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖. นางจันเพ็ญ  โวอ่อนศรี คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๗. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘. นางวันเพ็ญ  ก้านแสง คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๙. นายนิออน  บัวมาศ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกา 

๒๐. นายอภิชาต  ไก่แก้ว 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๑. นางสุรีรัตน์  ถึงไชย คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นางไพฑูรย์  มุลสุมาลย์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงาน และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการจัด

ประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายเจือ  นวลสาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิชาต  ไก่แก้ว คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายเฉลิมเกียรติ  บุตรไชย คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายนิออน  บัวมาศ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายวีระวัฒน์  พงษ์อารี คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวมาฆมาศ  พงศ์ธณู คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
 

 /๗. นายทิม... 



๘๑๓ 
 

๗. นายทิม  ชาญชิตร นักการภารโรง โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายวีระพันธ์  จันทเขต 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายสุวรรณจิต  วงศ์ทา คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. จัดหาสถานที่แข่งขัน จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับแข่งขัน ท าป้ายแสดงที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงจัดท าจุดเช็คอิน 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นายถวิล  ประดับสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางส าเนียง  แซ่ตัง คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวสุภาภรณ์  บางใบ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาววชริาภรณ์  ทองจัตุ ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวสาวิตรี  ใสกระจ่าง ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางสาวณัฐชยา  พ่ึงสุข 
 

ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางสมพิศ  แซกรัมย์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวนิธินาถ  สิงห์เจริญ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑๐. นางพรทิพย์  บุญอุดม 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. ต้อนรับ ประสานงานอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน จัดหาของที่ระลึก 
๒. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ 

/๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน... 



๘๑๔ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นายเจือ  นวลสาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิชาต  ไก่แก้ว 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางทัศนีย์  บุญมา 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางค าพลอย  เพ่ิมทรัพย์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสาวชญานันท์  ใจดี 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางบวรลักษณ์  ทองปัญญา 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ ์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงห์สวัสดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๙. นางวงเดือน  พรมดี 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางอารดา  ค าโสภา 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางวิลัดดา  พรมวัน 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน-น าส่งสถานที่แข่งขัน 
๒. รับผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน จัดเตรียมเกียรติบัตร 

๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นางเกศรินทร์  ชินนาค 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๒. นายสมใจ  สมจันทร์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายอริยวรรต  เพิ่มทรัพย์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
 

 /๔. นายรัฐพล... 



๘๑๕ 
 

๔. นายรัฐพล  เที่ยงธรรม 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายนิษฐา  บุศบงค์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๖. นายณัฐพล  สมาธิ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นางสาวอรทัย  โพธิ์ขาว 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางเอ้ืองเอม  สมพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางภัทรวดี  หุ่นพานิช คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางทองเทียน  มิ่งขวัญ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเที่ยง  ไกรรักษ์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางขวัญใจ  วันดีรัตน์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๔. นางสุรณี  พิลาสันต์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางชนันท์กานต์  กิ่งสาร คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางแก่นนคร  โพธิสาร 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางสาวเบญจพร  พุดชาติ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางราวรรณ  หอมจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

  /๙. นางชิดชญา... 
 



๘๑๖ 
 

๙. นางชิดชญา  มหัธนโฆษิต 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางอรมัย  นอบน้อม 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล จัดบุคคลสนับสนุน จัดเตรียมเวชภัณฑ์ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นายดนุพัฒน์  นนท์ตา หัวหน้ากองแผนงานโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางวันเพ็ญ  ก้านแสง 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายแสวง  แก้วแสง 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางพรพิมล  ดวงสมร คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายอภิสิทธิ  ทุมแถว คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาวพัชรกัญญ์  วิปุละ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ ์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางวัชราภรณ์  ยาพันธ์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นายไชยา  ศรีภักดิ ์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๒. พิธีกร พิธีการต่าง ๆ และโฆษกสนาม 
๓. จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับ  
๔. จัดเตรียมบัตรกรรมการ 
 

/๘. คณะกรรมการการเงิน... 
 
 
 



๘๑๗ 
 

๘. คณะกรรมการการเงิน 

๑. นายวสันต์  เพ่ิมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุรีรัตน์  ถึงไชย คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางไพฑูรย์  มุลสุมาลย์ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสิริกร  บุญส่ง คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
  

๕. นางบุญสัย  ท่อเจริญ 
 

คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาวศุภัคนันท์ โภคินภทัรวรโชติ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นายวีรพันธ์  จันทเขต หัวหน้าการเงินโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวจันทรจร  โคตะนนท์ คร ูโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานงานการเบิกจ่าย 
๒. น าจ่าย รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๓. รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้งบประมาณ 
 
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
การแช่งขันวงดนตรีพื้นเมืองโปงลางระดับ ป๑ – ๓ และ ม.๑ – ๓ 
ที่ปรึกษา 
๑. นางวัชกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นายสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ านายการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๓. นายธีรภัทร์  ใยแสง ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
๔. นางสาวก้านก่อง  เกื้อกูล ผู้บริหารคณะรักกางเขนประจ าโรงเรียนมารีวิทยา 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

 
 

  
/๒. นางสุดาวัลย์... 



๘๑๘ 
 

๒. นางสุดาวัลย์ วสีเพ็ญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประพันธ์  วามะเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสัมฤทธิ์  เทียมสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายอดุลย์  ธนาคุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางสุนิทรา  คงวิบูลย์เกียรติ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางยุพา  บุญสถิตย์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางอ าไพ  จิตส าราญ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางประยูร  โคตรพันธ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐. นางสุธาสินี  ไชยอุดม คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๑๑. นายบุญรัตน์  บุญงาม คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นายประสูตร์  แก้วประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นางสีนาค  รอดช้าง คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕. นางสุดาพร  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖. นางกรเพชร  นนท์ศิลา คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

17. นายเกียรติชูพงษ์ เถาว์บุญ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘. นายณัฐวัฒน์  จันดาพืช คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๙. นางบุษบง  สมานมิตร คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
 

กรรมการ 

 
 

 /๒๐. นางภัณฑิรา... 



๘๑๙ 
 

๒๐. นางภัณฑิรา  สดสร้อย ครูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๑. นายกรเดชน์  เงาสวรรค ์
 

ครูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง ครูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงาน และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการจัด
ประกวดแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอดุลย์  ธนาคุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสัมฤทธิ์  เทียมสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายประพันธ์  วามะเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายจิรภัทร  ศรีชัย คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายสุนันท์  พิลัย คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

7. นายปกรณ์วุฒิ ภัทรประจันทร์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางจริยา  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นายกรเดชน์  เงาสวรรค ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางประยูร  โคตรพันธ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   

 
 

/มีหน้าที่... 
 



๘๒๐ 
 

 มีหน้าที่ 
๑. จัดหาสถานที่แข่งขัน จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับแข่งขัน ท าป้ายแสดงที่แข่งขันหรือแผนผังสถานที่แข่งขัน 
๓. จัดหาเครื่องขยายเสียงจัดท าจุดเช็คอิน 

๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประพันธ์  วามะเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุดาพร  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางอ าไพ  สอนตะคุ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายปกรณ์วุฒิ  ภัทรประจันทร์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสาวลลิตา  ทองไทย คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาววาสนา  สมจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางประยูร  โคตรพันธ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวมณีวรรณ  พุทธวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. ต้อนรับ ประสานงานอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน จัดหาของที่ระลึก 
๒. จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดาวัลย์  วีสเพ็ญ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

 
 

 /๓. นายประพันธ์... 



๘๒๑ 
 

๓. นายประพันธ์  วามะเกตุ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นางสุธาสินี  ไชยอุดม 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางบุษยา  โพธิ์โสภา 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นายสมบัติ  พานทอง คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นายวิชาญ  หล้าสงค์ 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๙. นายกรเดชน์  เงาสวรรค ์
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายสุระชัย  แจ่มศรี 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - น าส่งสถานที่แข่งขัน 
๒. รับผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน จัดเตรียมเกียรติบัตร 

๕ คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอดุลย์  ธนาคุณ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประพันธ์  วามะเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายสัมฤทธิ์  เทียมสิงห์ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายสุนันท์  พิลัย 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นายบุญรัตน์  บุญงาม คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
 

กรรมการ 
 

  ๗. นายสมคิด... 



๘๒๒ 
 

๗. นายสมคิด  สุรมิตร คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นายณัฐวัฒน์  จันดาพืช 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นายศักดิ์ชาย  จันที 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายอรรถพล  แซ่ต่าง 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายปกกรณ์วุฒิ ภัทรประจันทร์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับต ารวจ อพปร.  
๒. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจร อ านวยการจอดพาหนะ จัดคณะจราจรสนับสนุน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดาวัลย์  วีสเพ็ญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายอดุลย์  ธนาคุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายประพันธ์  วามะเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๕. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถ่ือน คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖. นางสุกัญญา  ปักษา คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗. นางบุปผา  เทียมสิงห์ 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘. นางสาวร าพรรณ  อายุวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางสาวเนตรนภา  สีมา 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายจิรภัทร  ศรีชัย 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
/๑๑. นางสุภาพร... 



๘๒๓ 
 

๑๑. นางสุภาพร  กองเพชร 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ ประสานงานกับโรงพยาบาล จัดบุคคลสนับสนุน จัดเตรียมเวชภัณฑ์ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดาวัลย์  วีสเพ็ญ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประพันธ์  วามะเกตุ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายประสูตร์  แก้วประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕. นายกรเดชน์  เงาสวรรค ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๖. นางสีนาค  รอดช้าง คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวพิชชานันท์  เจือจันทร์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นายสุระชัย  แจ่มศรี 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๒. พิธีกร พิธีการต่าง ๆ และโฆษกสนาม 
๓. จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับ  
๔. จัดเตรียมบัตรกรรมการ 
๕. จัดท ำ จัดหำป้ำยกำรแข่งขัน 
๖. จัดท ำป้ำยแสดงสถำนที่แข่งขันหรือแผนผันสถำนที่แข่งขัน 
๗. จัดท ำคลิปสถำนที่แข่งขัน 
 

/๘. คณะกรรมการการเงิน... 



๘๒๔ 
 

๘. คณะกรรมการการเงิน 

๑. นางสาวบังอร  ประทุมเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดาวัลย์  วีสเพ็ญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประพันธ์  วามะเกตุ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางเพ็ญศรี  ศรบุญทอง คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
  

๕. นางบุษยา  โพธิ์โสภา 
 

คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๖. นางธัญทิพย์  พงษ์ธนาทิพย์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นางสุวรรณรา  ว่องไว คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นางยุพา  บุญสถิต คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๙. นางสาวภรพิรมย์  ธงชัย คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวอภิญญา สอนตะคุ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวมณีวรรณ พุทธวงศ์ คร ูโรงเรียนมารีวิทยา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย ประสานงานการเบิกจ่าย 
๒. น าจ่าย รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
๓. รายงานงบดุลกิจกรรม น าส่งใช้งบประมาณ 
๔. ประสำนงำนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
๕. น ำจ่ำยเงินให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
๖. รวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 
๗. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร และเบิกจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ                   

ค่าเดินทางไปราชการ หรือ อื่นๆ และด าเนินการทางการเงินในการจัดการแข่งขันให้เป็นไป                            
ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 
         /คณะกรรมการจัดการแข่งขัน… 

 



๘๒๕ 
 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายส านวน  เพ็งชัย ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายเดชชัย  ดวงแสง ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอุทัย  สาค าภีร์ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายประสิทธิ์  บัวแย้ม ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายทวี  บุญพอ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

7. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

8. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

9. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร          ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

10. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายชูพงศ์  บรรทะโก   ผู้อ านวยการ โรงเรียนละทายวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นายดาวหยาด  ขันธ์เพชร ผู้อ านวยการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นายไสว มีสติ                  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

14. นายชัยยา  บวัหอม ผู้อ านวยการ โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

15. นางสุมาลี  นาคกระโทก ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

/16. นายบุรินทร์... 



๘๒๖ 
 

16. นายบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

17. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ    รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายพลวัตน์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางวรรณภา  ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายสมพงษ์  ละชั่ว   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสุรจรรยา  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวจารุพร  แก้วลา     คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/27. นายวัลลภ... 



๘๒๗ 
 

27. นายวัลลภ  สุรวิทย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทพิย์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม    คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางวิมลวรรณ  เปี่ยมจาด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/38. นายพีรพล... 



๘๒๘ 
 

38. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

45. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

46. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

47. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที.่. 



๘๒๙ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ    

ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จดัท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ  วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป  สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้น     

การประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายอัครเจตต์  สีหะวงษ์   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/5. นางสุพัตรา... 



๘๓๐ 
 

5. นางสุพัตรา ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

6. นางเด่นดวง ยศวิจิตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวีระชัย พละศักดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางธนาภา ค าผุย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายณฤภง ศรีละพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสุดใจ  วงค์คูณ  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางณภัค  สิมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายไมตรี  ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวิโรจน์ มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/16. นายพลวัตน์... 



๘๓๑ 
 

16. นายพลวัตน์  ประเสริฐศรี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายสมพงษ ์  ละชั่ว  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสุรจรรยา  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทพิย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางวรรณภา ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางพิมพ์พักตร์   ไชยเนตร   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/27. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์... 



๘๓๒ 
 

27. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ค ามา   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายดุริยางค์  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายชัยชนะ  โสภา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นายวัลลภ   สุรวิทย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

35. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

37. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที.่.. 



๘๓๓ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการแข่งขันงาน  
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. วางแผนการท างานทุกข้ันตอนให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันวันที่  
    ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๕ กิจกรรม 
3. จัดทีมผู้ช่วยกรรมการสนับสนุน 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายอัครเจตต์  สีหะวงษ์   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

5. นางสุดใจ  วงค์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางรัตตินนัท์  ไตรจักรปราณ ี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางณภัค  สิมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายไมตรี  ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/10. นายวิโรจน์... 



๘๓๔ 
 

10. นายวิโรจน์  มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายเชาวฤทธิ์  ชินวรรณะ คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายสุชาติ  ศรีภักดิ ์ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายพลวัตน์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายสมพงษ์   ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสุรจรรยา  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวทิพย์ชรนิ  โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/21. นางวรรณภา... 



๘๓๕ 
 

21. นางวรรณภา ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางพิมพ์พักตร์   ไชยเนตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายดุริยางค์  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายชัยชนะ  โสภา  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายวุฒิพงษ์พิมพร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายภักดี  แววด ี นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายประมูล  อัมภรัตน์ นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายสมศักดิ์  แดงเกลี้ยง นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายเอกพล  สุวรรณหงส์   นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางบุปผา  พันธ์วิไล แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/32. นางสายค า... 



๘๓๖ 
 

32. นางสายค า เงาศรี แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางพุทธา  โสภา แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางสาวสมสวัสดิ ์ บุดาหน แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางส าลี  โนนสังข์ แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางบังอร  สาลี แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางจันทร์ค า  ขันบุญ แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

39. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/43. นายก่อโชค... 

 



๘๓๗ 
 

43. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

44. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

45. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

46. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       

 ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน / ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 

9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
10. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
      ทั้ง ๑๕ กิจกรรม 
11. จัดเตรียมการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้พร้อมจัดแข่งขัน GSP  ในห้อง 315  ห้อง 316   
      และห้อง 311 
12. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 
      กันทรารมณ์ ให้พร้อมส าหรับจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว ซูโดกุ และเวทคณิต 
13. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอ้ี ในโดมอเนกประสงค์ ให้พร้อมส าหรับการ  
      จัดการแข่งขันกิจกรรมโครงงานทุกประเภท 
 
 

/14. จัดเตรียมห้องเรียน... 



๘๓๘ 
 

14. จัดเตรียมห้องเรียนอาคาร ๕ ชั้น 1 - 2 ส าหรับด าเนินการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
15. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอ้ี ใน KR. Star ให้พร้อมส าหรับการจัดการ  
       แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A - Math)  
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสุมาลี  นาคกระโทก ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสุดใจ  วงศ์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

5. นางรัตตินันท์ ไตรจักรปราณี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสวลี  บุญมูล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวอ าไพวรรณ บุญยิ่ง   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวอ าภา  จันผาย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นางสาวไอยเรศ... 



๘๓๙ 
 

10. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวนุสรา เงานอ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวกุสุมา  คชแพทย์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางวรรณภา ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางพิมพ์พักตร์   ไชย
เนตร 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสุรจรรยา  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางดารุณ ีอัมภรัตน์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/21. นางสาววชิุกรณ์... 



๘๔๐ 
 

21. นางสาววชิุกรณ์ ทองมา คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางนันทนกา ดลปัดชา คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

25. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นางสาวสิริญาพร  โยธ ี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 

จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
 

/7. จัดหาของที่ระลึก... 



๘๔๑ 
 

7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายชัยยา  บัวหอม ผู้อ านวยการ โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายพลวัตน์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวรรณภา  ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสมพงษ์  ละชั่ว   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 
 

/10. นางสุรจรรยา... 



๘๔๒ 
 

10. นางสุรจรรยา  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวจารุพร  แก้วลา     คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายวัลลภ  สุรวิทย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทพิย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวววิรรธณ์ สหธรรมมิกชาติ   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวมุกชมพู เพชรไกร   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/21. นางสาวเกวลี... 

 



๘๔๓ 
 

21. นางสาวเกวลี  ป่าสนธ ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวอรศิริ ผิวจันทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวรัตติญากรณ์ ทุมแถว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวรัชชาภรณ์ ค าเนตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาววภิาพร  ทองมา คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวลลิตา กอบมณีย์   คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวประไพศรี พุฒพวง คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

29. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางสาวสวิิพรรณ์ บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 

/4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT... 



๘๔๔ 
 

4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดเตรียมเกียรติบัตรให้คณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม 
  
 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายดาวหยาด  ขันธ์เพชร     ผู้อ านวยการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายณฤภง  ศรีละพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายชยพล  ค าสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายบันเทิง  ศิริโท ยามโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายสุวิชาญ  กรไกร ยามโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/9. นายสรศักดิ์... 



๘๔๕ 
 

9. นายสรศักดิ์  สุทธิกรรม ยามโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
อ าเภอกันทรมรารมย์ 

กรรมการ 

11. นายวัลลภ  สุรวิทย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

12. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจ / อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความ

สะดวกของระบบจราจรและดูแลความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร/  
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

 
7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นายชูพงศ์  บรรทะโก   ผู้อ านวยการ โรงเรียนละทายวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางลัดดาวัณย ์ อัมภรัตน์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/5. นางธัญรัศม.์.. 



๘๔๖ 
 

5. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวรรณภา  ศรีไสย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายสมพงษ์  ละชั่ว  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสุรจรรยา  ละชั่ว  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวทิพย์ชรนิ  โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวสิวิพรรณ ์ บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวกาญจนาพร  สืบสิมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
โรงเรียนกันทรารมณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/16. นางสาวธิดารัตน์... 



๘๔๗ 
 

16. นางสาวธิดารัตน์  ปกป้อง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
โรงเรียนกันทรารมณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาวฌัลลิกา  บาอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
โรงเรียนกันทรารมณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันมรารมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่น คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเกตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายไสว มีสต ิ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายแสงทอง  บริสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/4. นายสมลักษณ.์.. 



๘๔๘ 
 

4. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสุดใจ  วงศ์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวิชา  กิ่งทอง คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ   คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายไมตรี  ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวพิสมัย  พันดา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศกึษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นางสาวจารุพร... 



๘๔๙ 
 

15. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวกาญจนาพร  สืบสิมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘   

กรรมการ 

22. นางสาวธิดารัตน์  ปกป้อง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘   

กรรมการ 

23. นางสาวฌัลลิกา  บาอินทร์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘    

กรรมการ 

24. นายวัลลภ  สุรวิทย์  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

25. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที.่.. 



๘๕๐ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน    
    สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT จัดท าคลิปสถานที่แข่งขัน น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ 
4. พิธีกรด าเนินการจัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม และพิธีกรสนาม 
5. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร  ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปฐมาวดี ศรีชนะ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนิลบล  เงินด ี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายชยพล  ค าสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาววรรณภา  แสนทวสีุข คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวลิขิต ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นางสาวทิพย์ชริน... 



๘๕๑ 
 

9. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งค า คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    

 
9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน 

 
1. นายบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/3. นายสมพงษ.์.. 



๘๕๒ 
 

 
3. นายสมพงษ์  ละชั่ว   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายพลวัตน์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางปรียานุช  สงสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวรรณภา  ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสมพงษ์  ละชั่ว   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสุรจรรยา  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวจารุพร  แก้วลา     คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/13. นายวัลลภ... 



๘๕๓ 
 

13. นายวัลลภ  สุรวิทย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทพิย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสุภาวดี  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวศิวัชญา มั่นธรรม    คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาววภิาพร  ทิพย์รักษา คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
3. จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 



๘๕๔ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายบรรจบ  ไชยสาร ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางขนิษฐา  เจริญกิจ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นายบุญแก้ว  กรไกร ผู้อ านวยการ โรงเรียนพยุห์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายวันชัย  วรรณวงษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 
ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นางสาววิไลพร  จันเทพา   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นายสวาสดิ์  อินธิศร ผู้อ านวยการ โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/14. นายฐาปพงศ์... 

 



๘๕๕ 
 

14. นายฐาปพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวีรวฒุิ  นวลศิริ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายศักดา  มุขขันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางยุพดี  พรหมทา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายเฉลิมพล  ยศธแสนย์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์    คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายณัฐพล  พลสมบัติ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายสมจิตร  ขนันแข็ง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายอดุลย์  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางปิยะวดี  จันปุ่ม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/25. นางพรสวรรค์... 



๘๕๖ 
 

25. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชยัสกุล   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวจตุพร  สังธิกุล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสิรินาท  พันธ์รัมย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นายประกอบ  ค าขาว คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นายวีรยุทธ  เชื้อชม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางบังอร กษมาพิศาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/36. นางพรรณพร... 



๘๕๗ 
 

36. นางพรรณพร  บุญทศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

45. นายเนวนิทร์  วสุกาญจนานนท์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

46. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/47. นางสาวสมสกุล... 



๘๕๘ 
 

47. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ 
                                       
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย 
                                       
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 
      ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
2.1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  

 

1. นางยุพดี  พรหมทา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางนุจรี  ศรีประใหม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/3. นายพิทักษ์พงษ.์.. 



๘๕๙ 
 

3. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวศิริพร  นามวงษ์
  

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

2.2 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
 

1. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ    คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางสาวพรกมล  กุฎโพธิ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

  

2.3 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
 

1. นางรัชนี  กมล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเกศสุดา  ก าจัด คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางสาวภรณี  จันทรชิต
  

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

/2.4 กิจกรรม... 



๘๖๐ 
 

2.4 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  
 

1. นางถวิล  วรรณวงศ ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

2.5 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-ม.3  
 

1. นางวิไลรัตน์  มณีนิล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพรปวีณ์  โกศลศิรศักดิ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นายณฤทธิ์  วรงค์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

2.6 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.4-ม.6  
 

1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นายวรวัฒน์  จิราธิวัฒนาณุกุล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

/2.7 กิจกรรม... 
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2.7 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
 

1. นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปทุมพร  พลศักดิ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางอรุณีย์  อรจันทร์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางอุไร  คงเมือง  คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

2.8 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  
 

1. นายสมศักดิ์  วันสุดล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายวิชัย  ลาลุน  คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางสาวอรุณี  สายวงศ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาววีนา  โมทะจิตร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

/2.9กิจกรรม... 
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2.9 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  
 

1. นายรัฐพล  ค าแก่น คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายวัฒนศาสตร์  บุญเหมาะ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ
  

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

2.10 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
 

1. นางบุญฐิตา  ศรีภา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเทอดศักดิ์  นาจ าปา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

3. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวนวรัตน์  โสตศิร ิ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมแบบเกณฑ์การตัดสินของผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ 
2. อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นางสาววิไลพร  จันเทพา      รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

/2. นายธีระยุทธ... 
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2. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอดุลย์  แก้วภักดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายจ านง  พันธ์รัมย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5.นายดวงแดน  วงเดือน  คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6.นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายวีระชัย  สายโส ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายปัญญาศักดิ์  นิลเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายสิทธิเกียรติ ชาวไทย ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายสุพิศ  จิตส าราญ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายนิรันดร จิตส าราญ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/13. นายวีระชัย... 
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13. นายวีระชัย มเหศักกดิ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายณรงค์ฤทธิ์  ผู้ท่วม ช่างไฟฟ้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายศิริ  กิ่งเกษ เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายส าราญ  ฤกษ์อุโฆษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสมจิตร  ทองย้อย แม่บ้านโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางอุไร พุ่มพันธ์ แม่บ้านโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายสมจิตร  ขนันแข็ง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นายวิสุทธิ์  มีปิด คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นายวิชัย  ลาลุน คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /        
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 

/5. จัดวางแผนผัง... 
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5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางซ่อนกลิ่น  พิมเทพา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางศิริรัตน์  แสนใหม่ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวเดือนฉาย  แซ่จึง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางธัญลักษณ์  จิรานันท์ศิริ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวสอ้ิงทิพย์  เทียบคุณ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาววีนา  โมทะจิตร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวศิริพร  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/10.นางสาวธีรัตน์ติกุล... 



๘๖๖ 
 

10.นางสาวธีรัตน์ติกุล  หอมใจ   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวมนฐา  ทองสุข เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายอภิรักษ์  ล าภา เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววชิราภรณ์  ลาลนุ เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวพัชรา  ค ามา ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวนราธิป  ทองแย้ม เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสมจิตร  ทองย้อย แม่บ้านส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายจตุพร  อมรวัฒนานนท์   พนักงานขับรถโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘                                      

กรรมการ 

19. นายอรุณศักดิ์  บรรจงจิตร   พนักงานขับรถโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘                                      

กรรมการ 

20. นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/21. นางเกศสุดา... 



๘๖๗ 
 

21. นางเกศสุดา  ก าจัด คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวพรกมล  กุฏโพธิ์    คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3.นางถวิล  วรรณวงศ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางรัชนี  กมล 
 

คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/5.นายพิทักษ์พงษ.์.. 



๘๖๘ 
 

5.นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายวรวัฒน ์ จิราธิวัฒนานุกุล   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวนวรัตน์  โสตศิร ิ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาววีนา  โมทะจิตร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวศิริพร  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวเนตรนภา  บวัเกษ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวภรณี  จันทรชิต คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวพรวิภา  ตันติเกียรติเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางธนพร  มนึกคา เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

  
/16. นางสาวชนินาถ... 



๘๖๙ 
 

16. นางสาวชนินาถ  มนตรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวฐานิดา  อินทะนา เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช   เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายไกรลาศ  จิบจันทร์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวสมสกุล  นึกชอบ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

22. นายเทอดศักดิ์  นาจ าปา   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นายวัฒนศาสตร์  บุญเหมาะ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

/7. จัดท าแบบประเมินผล... 



๘๗๐ 
 

7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมพล  ยศธแสนย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายวรชาติ  คันศร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายอติวิชญ์  ศรีพวงทอง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายภราดร  อยู่เย็น คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายธนาศักดิ์  สุภาพ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นายชาติกล้า... 



๘๗๑ 
 

10. นายชาติกล้า  ทรัพย์ทรงพล   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12.นายสมชาย  บุญจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายอภิสิทธิ์  ค าเอ่ียม พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายชูชาติ  สุขเกษม พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายประสิทธิ์  เฉลิมชัย พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายวิทยา  รัศมี พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ กรรมการ 
18 .นายประกอบค าขาว คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

19. นายนิเวศน์  เข็มทอง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  /20. พันจ่าอากาศเอก... 
 

 
 

  
 



๘๗๒ 
 

20. พันจ่าอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางรัชนี  นวลศิริ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางพชรมน วิริยะ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย      ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นักเรียนชุมนุมพยาบาล นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวปรีดาพร  รุ่งเรือง ครูพยาบาลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวอาทิตยา  ใบเงิน เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/8. นางสาวสุริษา... 



๘๗๓ 
 

8. นางสาวสุริษา  แนบชิด เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเกตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และมัคคุเทศก์ 

1. นางพิสมัย  รักษาผล คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวชิสาพัชร์   นีลธัญนนัท์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวณัฐหทัย  คูหา  คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสมสกุล    นึกชอบ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายประสิทธิ์  ทองแสน คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/8. นายรัฐพล... 



๘๗๔ 
 

8. นายรัฐพล  ค าแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายไกรลาศ  จิบจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

12. นายชัยกฤต  อินทะโส ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสาวกฤศวรรณ  จนัทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT  น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์    ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นางศิรินนภา... 



๘๗๕ 
 

3. นางศิรินนภา  จวงพลงาม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางพิมลรัตน์  บุญงาม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางบุญฐิตา  ศรีภา คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางนุจรี  ศรีประใหม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 
 
 
 
 

/ศูนย์การแข่งขัน... 



๘๗๖ 
 

ศูนย์การแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : หุ่นยนต์ สพฐ. 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายส านวน  เพ็งชัย ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายเดชชัย  ดวงแสง ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอุทัย  สาค าภีร์ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายประสิทธิ์  บัวแย้ม ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายทวี  บุญพอ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

7. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

8. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

9. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร          ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

10. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายชูพงศ์  บรรทะโก   ผู้อ านวยการ โรงเรียนละทายวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นายดาวหยาด ขันธ์เพชร 
                                      

ผู้อ านวยการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นายไสว มีสติ                  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

14. นายชัยยา  บวัหอม ผู้อ านวยการ โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

15. นางสุมาลี  นาคกระโทก ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

/16. นายบุรินทร์... 



๘๗๗ 
 

16. นายบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

17. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ    รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายศักดนัย  สืบเสน คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวรัตนธร  ชุปวา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางพรรณพร  บุญทศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/25. นางสาววิมลทิพย์... 



๘๗๘ 
 

25. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ 
 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

30. นายเฉลิม  บัวสิงห ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
 

/๔. จัดหา เสนอแต่งตั้ง... 



๘๗๙ 
 

๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ 
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคูม่ือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

 ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร          ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

2. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

3. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

4. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์    รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

5. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

6. นางเด่นดวง ยศวิจิตร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวีระชัย พละศักดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/8. นางธนาภา... 



๘๘๐ 
 

8. นางธนาภา ค าผุย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายณฤภง ศรีละพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสุดใจ  วงค์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางณภัค  สิมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายไมตรี  ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวิโรจน์ มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายอาวิรุทธ์ สีดา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสมรักษ์   เพชรผา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/19. นางจงกล... 
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19. นางจงกล บัวสิงห ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางนฤมล สินธุรัตน ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวรัตนธร  ชุปวา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายศักดนัย สืบเสน คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางจตุพร พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายนุชิต ศุภพินิจ  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ ์  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวปัณณธร  ละโป ้ คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายท านุ   ชาภักดี   คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายดุริยางค์  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายชัยชนะ โสภา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/30. นางสาววรรณสา... 
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30. นางสาววรรณสา แก้วพวง   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางชิดชนก สายบุปผา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางธนาภา  ค าผุย  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางปวีณา  สุร าไพ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางสุธาทิพย์ แสงงาม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายชยพล  ค าสิงห ์  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางรวีวรรณ  สุขสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/41. นายทิว... 
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41. นายทิว  พจนา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นางสาววิรยา  แก่นค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นายเฉลิม  บัวสิงห ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

45. นายวีรวฒัน์  สัตย์ซื่อ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

46. นางนิออนด์  รอบคอบ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

47. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9   นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/10 นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการแข่งขันงาน  
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. วางแผนการท างานทุกข้ันตอนให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันวันที่  
    ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๕ กิจกรรม 
3. จัดทีมผู้ช่วยกรรมการสนับสนุน 
 
 
 
 

/3. คณะกรรมการ... 
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3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร                   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอัครเจนต์  สีหะวงษ์   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสุดใจ  วงค์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสมใจ  ค าศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางรัตตินันท์ ไตรจักรปราณี   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายสมพงษ์  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางณภัค สิมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวจารุพร  แก้วลา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายไมตรี  ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นายวิโรจน์... 
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12. นายวิโรจน์ มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายอาวิรุทธ์  สีดา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายวิชา  กิ่งทอง คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายทิว  พจนา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางกนกวรรณ  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสกุลรัตน์  ทองแสง คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายเทอด  เลิศล้ า  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางจรรยา  เลิศล้ า  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. ว่าที่รอ้ยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายดุริยางค์  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/23. นายชัยชนะ... 



๘๘๖ 
 

23. นายชัยชนะ  โสภา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายวุฒิพงษ์ พิมพร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวรัชนี  พงษ์เกษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายชัยรัตน์  สุขอ้วน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวณัฏฐวรรณ  รอดเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายธีรภัทร  นวลศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสาวนันทกานต์  ป้องอุตทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นายวีรยุทธ  ไชยเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสาวประณิตา  ทาระ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายธัญยพิสิทฐ  กอกหวาน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/34. นายฤทธิเกียรติ... 



๘๘๗ 
 

34. นายฤทธิเกียรติ  ปรืองาม   
 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายนัทพงศ์  เฉลิมพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางสาวปิยธิดา  ทิพย์รักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายทอฝัน  ตากสันเทียะ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายกชกร  เวียงค า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายวรวงศ์  ศรีขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายชัยณรงค์  บุญน า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายอนุชิต  วงคณิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นายสุทธิพงษ์  ทองมุราณ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นางสาวอุบลวรรณ  พันธ์วิไล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นายปิยะณัฐ ธนะศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/45. นางสาวเจนจิรา... 
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45. นางสาวเจนจิรา  ค าศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

46. นายเรวัชร  ค าเคนบัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

47. นายเจษฎา  ลุละ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

48. นางสาวศรีแพ  กงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

49. นายปภัช เหลาส ี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

50. นางสาวทัศวรรณ  จันทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

51. นายภักดี  แววด ี นักการภารโรงโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

52. นายประมูล  อัมภรัตน์ นักการภารโรงโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

53. นายสมศักดิ์  แดงเกลี้ยง นักการภารโรงโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

54. นายเอกพล  สุวรรณหงส์ นักการภารโรงโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

55. นายอดุลย์  สมศิล ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/56. นายบันเทิง... 



๘๘๙ 
 

56. นายบันเทิง  ศิริโท ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

57. นายไชยนต์  คูหา ลูกจ้างประจ าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

58. นางบุปผา  พันธ์วิไล แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

59. นางสายค า เงาศรี แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

60. นางพุทธา  โสภา แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

61. นางสาวสมสวัสดิ ์ บุดาหน แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

62. นางส าลี  โนนสังข์ แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

63. นางบังอร  สาลี แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

64. นางจันทร์ค า  ขันบุญ แม่บ้านโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

65. นายบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

66. นายเฉลิม  บัวสิงห์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/67. นายแสงทอง... 



๘๙๐ 
 

67. นายแสงทอง  บริสาร   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

68. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ 
                                       

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

69. นายศุภโชค  มาสกุล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

70. นายชยพล  ค าสิงห์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

71. นายวีรวฒัน์  สัตย์ซื่อ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

72. นายธนวัฒน ์ ลบบ ารุง คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

73. นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว 
                                       

คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ในหอประชุมชั้น 2 , ห้องสมุด, KR-Star และ KR Dome  
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน จัดท าสนามหุ่นยนต์ 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
 

/4. คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสุมาลี  นาคกระโทก ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายศักดนัย  สืบเสน คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสุดใจ  วงศ์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสมใจ  ค าศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวรัตนธร  ชุปวา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางรวีวรรณ  สุขสาร  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล 
                                       

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางนฤมล  สินธุรัตน ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นางสาวกรณัฐ... 
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12. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ 
                                       
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววิรยา  แก่นค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางนุสรา  เงานอครู คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสุธาทิพย์  แสงงาม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางกนกวรรณ  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางฐิติมาตย์  อุ่นแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาววิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาติ 
                                       

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร 
                                       

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวเกวลี  ป่าสนธิ ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวอรศิริ   ผิวจันทร์ 
                                       

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/23. นางสาวรัตติญากรณ์... 
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23. นางสาวรัตติญากรณ์  ทุมแถว   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวสิริญาพร  โยธ ี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวกุสุมา  คชแพทย์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9  
 

นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 
 

นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางจงกล  บัวสิงห ์  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

31. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นางสาวพัชรวดี บุญมาก   คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นางศุภาวรรณ จุลทัศน์ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/34. นางสาวอคัมร์สิริ... 
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34. นางสาวอคัมร์สิริ  มีดี คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายชัยยา  บัวหอม ผู้อ านวยการ โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางปฐมาวดี  ศรีชนะ      รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายอาวิรุทธิ์  สีดา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางธนาภา  ค าผุย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/6. นางวิมลมาศ... 
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6. นางวิมลมาศ  ประทุมมังค์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางปวีณา  สุร าไพ  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 8. นางธันยภัทร์  เธียรทองอินทร์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางเรณู  ค าวงศ ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาววรรณสา  แก้วพวง 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาววิรยา  แก่นค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางวิมลมาศ  ประทุมมังค์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางนิออนด์  รอบคอบ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
/17. นายอ านวย... 

 



๘๙๖ 
 

17. นายอ านวย  ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวอัญญาณี สายสั้น    คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง    คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางพัชรสุดา อ่างมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์  ก้อนค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาววนิษา จันคะนา คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นางสาวชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 

/6.คณะกรรมการ... 



๘๙๗ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายดาวหยาด  ขันธ์เพชร     ผู้อ านวยการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายณฤภง  ศรีละพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายวิชา  กิ่งทอง  คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายชยพล  ค าสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายบันเทิง  ศิริโท ยามโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายสุวิชาญ  กรไกร ยามโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสรศักดิ์  สุทธิกรรม ยามโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร   สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกันทรารมณ์ กรรมการ 
11. นายวัลลภ  สุรวิทย์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/12. นักศึกษาวิชาทหาร... 



๘๙๘ 
 

12. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสาววนิษา จันคะนา คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย ์ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางชิดชนก  สายบุปผา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสมรักษ์  เพชรผา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/5. เจ้าหน้าที่พยาบาล... 



๘๙๙ 
 

5. เจ้าหน้าที่พยาบาล   เจ้าหน้าที่พยาบาล 
โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

กรรมการ 

6. นางสาวไพริน  ค าศรี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นายคณิต โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายวเรศ  สาระพิชญ์ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายไสว มีสติ                 ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นายแสงทอง... 



๙๐๐ 
 

3. นายแสงทอง  บริสาร คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสุดใจ  วงศ์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวิชา  กิ่งทอง คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางรัตตินันท์  ไตรจักรปราณี 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ 
 

คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายไมตรี  ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวพิสมัย  พันดา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายเฉลิม  บัวสิงห์   คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 
/14. นายทิว... 



๙๐๑ 
 

14. นายทิว  พจนา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายสุกรี  ศรีวงศ์ษา คร ูโรงเรียนละทายวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสุธาทิพย์  แสงงาม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางวรกมล  เรืองฝาง คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางพัชรสุดา  อ่างมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวพิสมัย  พันดา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางนฤมล  สินธุรัตน์      คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

24. นางสาวอาริยา  แสงนิล   คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/25. นางสาววรนชุ... 



๙๐๒ 
 

25. นางสาววรนชุ ศรีภา คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน

สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
5. พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน ก่อนและตลอดการจัดกิจกรรม 
6. ถ่ายทอดสดเผยแพร่การแข่งขันหุ่นยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอดกิจกรรม 
7. จัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปฐมาวดี ศรีชนะ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนิลบล  เงินด ี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายชยพล  ค าสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งค า คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/7. นางสาวรัตนธร... 



๙๐๓ 
 

7. นางสาวรัตนธร  ชุปวา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสุธาทิพย์  แสงงาม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาววิรยา  แก่นค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาววรรณภา  แสนทวีสุข 
 

ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

12. นางจงกล  บัวสิงห ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล 
 

1. นายบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

/2. นายอัครเจตน์... 



๙๐๔ 
 

2. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางธนาภา  ค าผุย คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวรัตนธร  ชุปวา คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสุธาทิพย์  แสงงาม คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางปวีณา  สุร าไพ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางธันยภัทร์  เธยีรทองอินทร์ 
 

ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางเรณู  ค าวงศ ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาววรรณสา  แก้วพวง 
 

ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาววิรยา  แก่นค า คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ 
 

ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางวิมลมาศ  ประทุมมังค์ 
 

ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/13. นางสาวบังออน... 



๙๐๕ 
 

13. นางสาวบังออน  จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางนิออนด์  รอบคอบ คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

16. นายอ านวย  ประเสริฐศรี 
 

คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาวอัญญาณี สายสั้น 
 

คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง 
 

คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางพัชรสุดา อ่างมณี คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์  ก้อน
ค า 
 

คร ูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาววนิษา จันคะนา 
  

คร ูโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวชนิดา ไพบูลย์สวสัดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
3. จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๙๐๖ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสุข  มีกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายสิริพงศ์   อังคสกุลเกียรติ 
 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน     
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายสมบูรณ ์ โพธิ์งาม ประธานชมรมครูและบุคลากรเก่า
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์      ผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นายณัฐวุฒิ  นามวงศ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. นายเทพปทาน  สีแก้ว รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายนิธิศ สายเชื้อ         รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

 

/12. นายวัลลภ... 



๙๐๗ 
 

12. นายวัลลภ  สหธรรมมิกะชาติ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางมยุรี  สาลีวงศ ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายนพพร  ศรปัญญา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายมงคล  ไชยเทพ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางวิรงรอง  วิเศษ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายค าสิงห์  บูรณะศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางอุไรวรรณ เพ้ือก่ า คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายธีระเดช  ทองอินทร์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายประจักษ์  พันธสีมา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายฉัตรชัย  สวุรรณพรหม 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางวาสนา  ทิพย์รักษา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/23. นางเยาว์ลักษณ์... 



๙๐๘ 
 

23. นางเยาว์ลักษณ์  พุทธเสน  
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางวราพร  เจริญยุทธ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางล าใย  ศรีนุกูล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางกิตติยา  ส่งสุข คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางพิสมัย  ทองอาบ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสุกัญญา  ทีงาม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางปิยลดา  หารไชย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสุนทราภรณ์  ธรรมวิเศษ     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/34. นางเยาวรักษ์... 

 



๙๐๙ 
 

34. นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางสาวกัญญาภัค  มูลศรีแก้ว  
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีนา  
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์  
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ์ 
 

คร ูโรงเรียนรัตนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/44. นางสาวเจนจิรา... 



๙๑๐ 
 

45. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

46. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

47. นางปิยาพร  พรหมทา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นางสาวขวญัใจ  ภาพันธ์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙     

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคูม่ือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับและสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 
 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 



๙๑๑ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุพัตรา  ไชยโชต ิ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายประโยชน์ รังษี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายพีรกานต์ หมวดแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายณัฐพงษ ์สาลี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายธีระศักดิ์  ชูแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายประสิทธิ์  โดดเดี่ยว ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางพรประสงค์  นันทวงศ ์   เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายเสริม เสาทอง  เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นายชาญชัย... 



๙๑๒ 
 

12. นายชาญชัย  เหมาะสิงห์ 
 

เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายสายสิทธิ์  พันธ์ศร ี เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางศรีสุดา  นันทโคตร เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางบังอร  ศรีโสดา เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางวิภาว ี บุญธรรม เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางนฤมล  ต้นวงศ์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายเฉลียว  ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายฉัตรชัย  สวุรรณพรหม 
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ 
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์  /      
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 

/3. จัดเตรียมสถานที่... 



๙๑๓ 
 

3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน / ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางวรรณา ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางประสพสุข ระยับศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางเทพา สระแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปัทมา ชลเทพ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวมะติกา สุธาบุญ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาววีระยา  บุญพามา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวพิชญาภา สีนามะ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/8. นางสาวสุวิมล... 

 



๙๑๔ 
 

8. นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวกุลมณี  พรมศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎีกุล 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวกานต์นภัส คดดวง 
 

พนักงานราชการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวชมภู ค าโท พนักงานราชการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชย
ปัญญา 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายศักรินทร์  สุทารส               ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวฐิติรัตน์  โมทะจิตร 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวเมธาวี  พาลาเลศิ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวศิริพร   มีดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวมณีรัตน์  ภูต้องใจ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/19. นางสาวยุวดี... 



๙๑๕ 
 

19. นางสาวยุวดี  คุณสม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางกิ่งแก้ว แดงงาม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน   คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ ่ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปิยาพร  พรหมทา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/5. นางกาญจนา... 



๙๑๖ 
 

5. นางกาญจนา ชิดดี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางวลัย นามวงศ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางศิริพร นามจันทรา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางวิจิตรา บุญเย็น คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวสุภัตรา บุญภามา  คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวจินต์ภาณี  กองจินดา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวสุทธินี  สีกา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายพงศ์วิทย์  มะโรณีย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

  
/16. นายธิปกรณ.์.. 

 



๙๑๗ 
 

16. นายธิปกรณ์  ศิลาวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกานต์ภัส  ฤทธิ์เดช 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร 
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวชุตินันท์   อินทร์ดา  
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางสาวเต็มฤทัย เพ็งพุฒ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายประจักษ์  พันธสีมา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเอกรัตน์ ลับโกษา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นายชาญชัย... 



๙๑๘ 
 

3. นายชาญชัย กุศลคุ้ม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายสถิตย์  ประสาร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายอุทัย จึงสมาน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวัชรา สิงห์ชะฎา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายวิทยา  อินธิมาศ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายสุรชัย ดอกแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายกายสิทธิ์  อาจสาลี ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายวรันต์ ชินทอง ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายธนากร คงขุนทด ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายฉลอง เรืองฤทธิ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายปรีชา อินสุวรรณ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/14. นายสุทิน... 

 



๙๑๙ 
 

14. นายสุทิน ราชมุงคุล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายประดิษฐ์ ส่งสุข คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

17. นายณัฐพร ทองพูน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นายอรรถพล ศรีเลิศ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางมุสิกมาศ  อาษาศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางรัตตินนัท์  อารยะสิทธินนท์   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/4. นางนภสร... 



๙๒๐ 
 

4. นางนภสร เลิศศร ี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวชนิดาพร ดวงแสง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางมนัสนันท์  ละเลิศ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวปราญชลี นนทะวนั 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางศรวณีย์ ลาเต คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวสุกัญญา  โลนุสทิธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางพณิฎาร์ ช านิกุล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวธิดารัตน์  ค าแพง 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวเกศินี  บรรจง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/15. นางสาวภัคศรัณญ์... 

 



๙๒๑ 
 

15. นางสาวภัคศรัณญ์  ค าประภา  
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์  พนักงานราชการโรงเรียนสตรีสิริเกศ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาววภิารัตน์  บุญโต    ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ                                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวกุลนิษฐ์  พรมลา   
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ                                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นายอัศศิริ  ไชยพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายศักดิ์ชาย เกษร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/3. นายเฉลียว... 



๙๒๒ 
 

3. นายเฉลียว ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางบุษกรณ์ พรหมพิลา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาววิภาพร ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวณภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวกานตช์น  ชาวประสา 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวพันิภา  จันทะโสม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวบุญล้อม  กันตรง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวนาฏสินี  โพธิสาร 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางรสสุคนธ์   แก้วคูณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวชุติมา  กิมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/14. นางสาวจุฑารัตน์... 



๙๒๓ 
 

14. นางสาวจุฑารัตน ์ ใยพงษ ์
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายภูเบศ เศรษฐบุตร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

16. นางวณิชยา   รฐัอุบล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน  
    สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางบุญญาพร บูรณะศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางโสภา พิเชฐโสภณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/5. นางเบญจวรรณ... 



๙๒๔ 
 

5. นางเบญจวรรณ โชติกุล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางฐานิตา วฒันพฤกษชาต ิ
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางไพลี  จันทร์นิยม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางวิราวรรณ  ยกพล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันค า 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางพวงเพชร โพธิ์ชัย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

11. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวปวีณ์ธิดา สังข์วัง 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 
 
 

/9. คณะกรรมการ... 



๙๒๕ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน 
 

1. นางสาวนารนิทร์ จนัทราภิรมย ์
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายส าเริง บุญตา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายเกรียงไกร ศรีกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายประยูร  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสมาน อร่ามเรือง เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางดวงเดือน บนพิมาย เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางมารีญา คลธา เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางอ าพร พรหมโสภา เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางพรประสงค์  นันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นางนฤมล ต้นวงศ์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวอุดร บุญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



๙๒๖ 
 

มีหน้าที่ 
1. ดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน 
๒. อ านวยความสะดวกและประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฯ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล 
 

1. นางกาญจนา  ชิดดี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางวลัย  นามวงศ ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. Mr. Norman A Guest Anthony    ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. Mr. Richard  Grand ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. Mr. FransC.De Villiers ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. Mr. Rex Bagui  ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. Mr. Julio Widwidan ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘.  Mrs. Lorna Salasa ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. Miss Charmaine Salasa   ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/10. Miss Jacky... 

 



๙๒๗ 
 

10. Miss Jacky Sudaypan ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. Miss Marilyn Tilos ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. Mr.FreddyBaguilat ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. Ms. Lirajane G. Diana ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. Ms. Irish Jean Lopez ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. Miss Li Kaiyang ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. Miss He Yanxi ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกานต์ภัส  ฤทธิ์เดช   ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

18. Miss Hershie Lopez ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. Miss Laurie Jane Bataclao  ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 



๙๒๘ 
 

ศูนย์จัดการแข่งขัน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายอนุสรณ์   แสงกล้า ประธานคณะกรรมาการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายถวัลย์   สุนทรา ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

6. นายสุรเชษฐ์ วะภา นายกองค์การบริหารสว่นต าบลศรีแก้ว รองประธานกรรมการ 
7. นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

8.พันต ารวจเอกวิเชียร อุปมัย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศรีรัตนะ รองประธานกรรมการ 
9. พันต ารวจโทถิรเดช เสียงเพราะ สารวัตร สถานีต ารวจภูธรตูม รองประธานกรรมการ 
10. นายแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์    ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ รองประธานกรรมการ 
11. นายล าครอง ดวนใหญ่ ผู้อ านวยการสาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ กรรมการ 
12. นายสมสาย ทรงทัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อ าเภอศรีรัตนะ  
กรรมการ 

13. นายธีรวฒุิ บุตรวงค์ หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีรัตนะ กรรมการ 
14. นายศรยุทธ พรหมศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอศรีรัตนะ 
กรรมการ 

15. นายสมชาติ จวิวัฒนารักษ์    พัฒนาการอ าเภอศรีรัตนะ กรรมการ 
16. นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์    นายกเทศมนตรีต าบลศรีรัตนะ กรรมการ 
17. นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง กรรมการ 
18. นายสุรศรี มั่นทองพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิงพวย กรรมการ 
19. นายอินศร บุญสาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม กรรมการ 
20. นายสมศักดิ์ สายสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 

 

 

 

/21. นายน า... 

 



๙๒๙ 
 

21. นายน า สอพอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระเยาว์ กรรมการ 
22. ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กิ่งค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสื่องข้าว กรรมการ 
23. นายอุดม  ด าริห์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายภูมิภัทร  มาล ี ผู้อ านวยการ โรงเรียนเดบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายเทวิน  ชินบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายสุพล  วรรณจ ู ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายพลพัทธชัย งามแสง ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายประมูล  แสวงผล ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายณภัทร์  ใจเครือ    ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายธงชัย เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

31. นางบัวทอง  บุญสน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีรัตนะ 

กรรมการ 

32. นายสานแสงดาว นามวา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/34. นายสุพิชญ์... 



๙๓๐ 
 

34. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายสุพิษ  จอมหงส์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นางฉวีวรรณ  มาล ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิท
ยาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/44. นางสาวพิกุลแก้ว... 



๙๓๑ 
 

44. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์ 
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

45. นายวิทยา  หาญบาง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายสุรเชษฐ์ วะภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นายบุญเลิศ  พลชลี   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสุทธิวรรณ  มาลาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว รองประธานกรรมการ 
4. นายมานิช   ธรรมนิยม คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/5. นายทศพล... 
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5. นายทศพล  แก้วอาษา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายเทพ   จันทคาศ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายจารุณ  ยะลา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า   พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายถาวร  ตาอุด ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายสาคร  หนองม่วง        ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายอ าภัย  บุตรดีศรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายประสงค์  ขันทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายแสวง  กงใจ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/16. นายชาญ... 
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16. นายชาญ  มโนรา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายประจักษ์  จันทกรณ์  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายเจษฎา   ตอนศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายปัณณวัฒน์  ทองดี        คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นายจักรกฤษณ์  โพธวิัฒน ์  คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นายสมจิตร บุรมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์  /      
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
10. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หรือจัดสถานที่หลังด าเนินการแข่งขันแล้วเสร็จ 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/3. คณะกรรมการ... 
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3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางวรุณธิดา   ศรีโสดา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายประสิทธิ์ แสงสิงห์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปัชชา  รัตนพร คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสมใจ   เคารพ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางพูลศรี  โสภา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวมัทนา  แย้มใส คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย ์  คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวพรทิวา  เกิดสิน คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวกุญชญา  อุราเลิศ   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวกัญญาณัฐ ชัยนาม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
                                      โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่  
                                      การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นางสาวสุดารัตน์... 
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12. นางสาวสุดารัตน์  ศรแก้ว                                     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่                                      
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายธีระวุฒิ แก้วคะตา           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายเจษฎา  เลิศศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวรรณะ  คุณนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายเจษฎากร ชูชื่นชชูัยทรัพย์ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายสุธินันท์  ศรีอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวจุฑามณี  หัสถา             นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางพัชรี  มั่นทองพิทักษ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเขานุการ 

20. นางกวินทราภรณ์  โกศล 
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวณฏัฐากุลยา  จันทรเ์ปรียง 
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 

/2. จัดเตรียมและ... 
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2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง    คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายวิทยา  นามพันธ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศิรินัย 
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวจินตนา  สมเสียง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสุรัตน์  สมศร ี ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์ 
 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวนุชนภาลัย เหลือนึก 
 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/9. นางราตรี... 



๙๓๗ 
 

9. นางราตรี  แสงเอ่ียม ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวธนัยพร  แสวงผล 
 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวประภัสรา  มาสกุล 
  

พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวเบญญาภา บุญสาง 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายจรูญศักดิ์  สอพอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายธนันชัย  ใจเป็น สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายโชคทวี  ลาพันธ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวรัตติยา  ใจเรือง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวเพชรลดา ลือชา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวไพลิน  ห่อทรัพย์ 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวมาลา  วันทว ี ครโูรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
/20. นางสาววันทนีย์... 

 



๙๓๘ 
 

20. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม 
 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวนุชรี  แหนงวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็ไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. พันต ารวจเอกวิเชียร อุปมัย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศรีรัตนะ ประธานกรรมการ 
2. พันต ารวจโทถิรเดช เสียงเพราะ สารวัตร สถานีต ารวจภูธรตูม รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรวุฒ ิบุตรวงค์ หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีรัตนะ รองประธานกรรมการ 
4. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายทนง  สืบนุการณ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางภัทรา ดวงสีดา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายเพียรไพร  เคารพ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/8. นายสุบรรณ... 



๙๓๙ 
 

8. นายสุบรรณ  พรมเสนา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายน าพล  พิมพ์จันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายอภิสิทธิ์  สายทอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายพิภพภัทร  ลาวเมือง 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายณัฐวุฒิ  พันธ์แก่น นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายธนชัย  ต้นเกษ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายธนวัฒน ์ ภาษาสุข นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายเธียรธวัช  ชาล ี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายปิยวัฒน์  มัฆวิมาลย ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายพันธ์รวิชญ์  พันธ์โบ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายวรัญชิต  วงศ์แก้ว นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/19. นายทศพล... 

 



๙๔๐ 
 

19. นายทศพล  แก้วอาษา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นายจารุณ  ยะลา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า 
 

พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นายแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
 

ประธานกรรมการ 

2. นายล าครอง ดวนใหญ่ ผู้อ านวยการสาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ รองประธานกรรมการ 
3. นางรุ่งอโณทัย  อ้อมแก้ว คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกต าบลในอ าเภอศรีรัตนะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลอ าเภอศรีรัตนะ 

 กรรมการ 

5. นางสาวสมใจ  เกษกุล คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวอรทัย แก่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/7. นางสาวหัทยา... 



๙๔๑ 
 

7. นางสาวหัทยา มิ่งขวัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวกิตติมาภรณ์ ยอดประทุมวัน                                       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที ่            
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวจันทร์จิรา  กุลสิงห์  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที ่                          
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายศุภณัฐ  ยวนพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวชฎารัตน์  จันทา 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวรัชภรณ์  ธรรมนญู 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายอนันตพงษ์  สิมศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวศศิรา  ชาวสวน                  สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวฉัตรตรีญา  สายทอง 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวสุทธิดา  ประทุมวงษ์ 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกมลวดี  ประชาราษฎร์ 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/18. นางสาวภัทรวด.ี.. 



๙๔๒ 
 

18. นางสาวภัทรวดี  สงโสด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวรัตนชนก  ศรีกุล   คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวกุลวดี ห่อทรัพย์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางนารีรัฐ  หล้าธรรม        คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพิชญ์นร ี  มะลิวงศ ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายกฤษดา  ทิพยเนตร์         ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายทรงพล  คชแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/5. นายปัญญา... 



๙๔๓ 
 

5. นายปัญญา  ลาพรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสุธิตา  ชัยวงษา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวศรัญญา  ลครศรี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวภรทิพย์  แซ่ลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวศศิวิมล  พรมภักดี   สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวนัยชนก  สงโสด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวพรรณวษา  เผื่อแผ่    สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวกัลยรัตน์  แหนงวงษ ์ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวมยุรฉัตร  ระยอง   สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวอาทิตยา สีฟ้า สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวขนิษฐา  สายทอง  สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/16. นางสาวจณิสตา... 

 



๙๔๔ 
 

16. นางสาวจณิสตา  นางวงษ์ 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวชมพูนุช  มาโยธา   สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวฐิติมา  เทียงดง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวกัลยาณี  ประชาราษฎร์ 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรอืง  
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

21. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง  
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางลักษณา  นัทธี                ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางส าเร็จ  สุนทรา               ครโูรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นางวรุณธิดา... 



๙๔๕ 
 

3. นางวรุณธิดา ศรีโสดา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางศิรินันท์  เผื่อแผ่ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายเวียงค า วิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สินนาม คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ  คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวสาวิณี  ศรีอ่อน สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวปาริชาติ  มะตูม สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวศิรินันท์  สีดา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายกิติพัฒน์   ค าเหลือ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายธีระพงษ์  มะโนรา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายธวชัชัย   พลปลัด สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/14. นายสุวิทย์... 



๙๔๖ 
 

14. นายสุวิทย์   คณะนา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวุฒิชัย  ประทุม สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายศรัณย์   วรสา สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายภควัฒน์  ชีนชาย สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายสงกรานต์  ยศศิริ สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสุวณี  ลือชา    คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางทิวารัตน์  ชาล ี คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวสุภาพ  เลิศกิ่ง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 
 
 

/9. คณะกรรมการ... 



๙๔๗ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 

1. นางศศธร  ผาทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางพิชญา  สืบนุการณ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางณัฐฐิญา  หะโท คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางชัญญ์ญาณ์  เที่ยงธรรมรุจน์ 
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางวรัญญา  ค าภาบุตร คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายนรินทร์  วงศ์บา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสุพรรณณี  จันทเขต คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวสร้อยดาว กาทอง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล 
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/11. นางสาวธันยมัย... 



๙๔๘ 
 

11. นางสาวธันยมัย พากเพียร 
  

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่                                   
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวปนัดดา  พาลี สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายคลังกาญจน์  มะโนชาติ 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวสุทธิดา  ล าเฟือย 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวกุลณัฐ  สอพอง สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวเกศราภรณ์  จันทร์ก้อน 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกาญจนา  สะอาด 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวเพชรลดา  นางวงค์   สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาววิชบาทิพย์  พวงมาลี 
 

สภานักเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวปวีณา บริบาล คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวนัฏฐิณี  สมสวย คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที่... 



๙๔๙ 
 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

10. คณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการแข่งขัน 
 

1. นางเสาวคนธ์  เชื้อด ี คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเพียรไพร  เคารพ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางรุ่งอโณทัย  อ้อมแก้ว คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายปัณณวัฒน์  ทองดี คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางวันเพ็ญ  โสมมา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางนารีรัฐ  หล้าธรรม คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางณัฐฐิญา  หะโท คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวชรินทิพย์  ศิรินัย คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวจินตนา สมเสียง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นางสาวภาติยา... 



๙๕๐ 
 

10. นางสาวภาติยา จิรังดา คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ 
                                      
 

ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง 
 

ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ 
                                       
 

ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวสุรัตน์  สมศรี คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาววลรีัตน์  คนหาญ 
                                       
 

ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวพิชญ์นรี  มะลิวงค์   
                                       
 

ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วจิารณ ์
                                       
 

คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการแข่งขัน และด าเนินการวางแผนการท างานทุกข้ันตอนให้    
    เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 

/ศูนย์การศึกษาพิเศษ... 



๙๕๑ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ : โรงเรียนเรียนรวม 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

2. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

3. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

4. นายสถาน ปรางมาศ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายจงมิตร  ศรีไชย ผู้อ านวยการ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายทองใจ  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อ านวยการ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นายภูมิภัทร  มาล ี ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นายเทวิน  ชินบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายพลพัทรชัย  งามแสง ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. นายนิติ  ในพรม  ผู้อ านวยการ โรงเรียนค าเตยวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายอนุสรณ์  ทาสระคู ผู้อ านวยการ โรงเรียนทรายทองวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒7 

รองประธานกรรมการ 
 

 

/12. นางวชิรา... 



๙๕๒ 
 

12. นางวชิรา  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

14. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

15. นางบุษบา  แสงศิริ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม    คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายอาคเนย์  มีคุณ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางคมคิด  ศรีสุข   คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายพัชระ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายมานะ  แสงศิริ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางคัคนางค์  พื้นผา   คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางอ านวย  ไชยชนะ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/23. นางกัลยาณ.ี.. 



๙๕๓ 
 

23. นางกัลยาณี  ไชยธรรม คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

25. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

26. นายบุญร่วม  ราษี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

27. นายพรทิพย์  นามทองใบ  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

28. นายโกวิท  วันศรี    คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

29. นางรุ่งนภา  แก้วค าชาติ คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

30. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ  คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

31.นายวิชัย  ทองมาก คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

32. นายบุญค้ า  กินรา คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

33. นางสมัชญา  ชมค า คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/34. นางสุมาลี... 



๙๕๔ 
 

34. นางสุมาลี  มูลสาร คร ูโรงเรียนค าเตยวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางบังอร  กษมาพิศาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

37. นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

38. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์  
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/45. นางสาวเจนจิรา... 



๙๕๕ 
 

45. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

46. นางวิชุดา  ต าหนง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

47. นางนิศาชล  ค ามอน ครูโ รงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคูม่ือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 
 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 



๙๕๖ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นายภูมิภัทร  มาล ี ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

3. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

4. นางวิชุดา  ต าหนง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางบุณิกา  สุริยะลังกา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาววราภรณ์  สมดี คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ   คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์    คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวกนกวรรณ  เคนสนิ  คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายธนาวิท  แสนสุกใส คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นางสาววันวิสา... 



๙๕๗ 
 

12. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง  
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายสุจิน  คูณเมือง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายตรีชาต เกสร คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวสุชาดา  โททอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางนิศาชล  ค ามอน คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

21. นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม 
    นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

/2. วางแผนการท างาน... 



๙๕๘ 
 

2. วางแผนการท างานทุกข้ันตอนให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 
    ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ทั้ง ๒๕  กิจกรรม 
3. จัดทีมผู้ช่วยกรรมการสนับสนุน 

 
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

 

1. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายมานะ  แสงศิริ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสุปรีชา จ าปารัตน์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางบุณิกา สุริยะลังกา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์พิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายชนะพล  เนตรแก้ว คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายประจักษ์  สะอาด ครูช่วยสอนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายธวชัชัย  ดวงมณี คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายณัฐพล  แก้วอาสา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นายวรวชั... 

 



๙๕๙ 
 

10. นายวรวชั  วิลานันท์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายฉวี  ภัยปัด นักการภารโรงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายถาวร  พันธ์ด ี  นักการภารโรงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายประยูร  วิชา นักการภารโรงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า ยามโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวธดาภรณ์  รอดค าทุย 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต                 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวปนัดดา สลักค า ครโูรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาล ี
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวสุจิตตรา บุญไฮ้ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาววชิุดา โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวศุภาดา นันทา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/21. นายวรวฒุิ... 



๙๖๐ 
 

21. นายวรวฒุิ อินทรา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

22. นายธนาวิท  แสนสุกใส
  

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

24. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /        
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาววราภรณ์  สมดี คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นางปวีณา... 



๙๖๑ 
 

3. นางปวีณา  กระจัดกลาง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายยศพันธ์  สุขกาย คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวพัทธเนติห์ ทองบาง  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางณัฐสุดา  สืบวงศ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวชนัญธิดา  นารี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวสุชาดา  โททอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/14. นางสาวธิดา... 



๙๖๒ 
 

14. นางสาวธิดา  ศิริญาญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวจรัญญา แสวงวงศ์ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวพัชรมล สุขชาต ิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวโสมสุดา จิบจันทร์ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวสุนันทา กรินชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวธดาภรณ์ รอดค าผุย 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวปภาว ี ศรีดาพรหม 
  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวจุฑามาศ โคสารคุณ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวกัญญาณัฐ ค านึง 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวทารุณ ีแก้วดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาววิไลลักษณ์ ดวงแก้ว 
 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/25. นางชนิดา... 



๙๖๓ 
 

25. นางชนิดา  เนตรแก้ว คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

26. นางสาวประสบพร  ไชยสาร 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นางวิชุดา  ต าหนง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางนิศาชล  ค ามอน คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางคัคนางค์  พื้นผา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/4. นางอ านวย... 



๙๖๔ 
 

4. นางอ านวย  ไชยชนะ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวสริดา  จ าปาหอม คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสุกิจ  ศรีปาน คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นายกฤตเมธ... 



๙๖๕ 
 

15. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์ 
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวดุษฎี  บรรพชาต ิ
   
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวปัญจรัตน์  โลมะบรรณ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวพัชชนันท ์ โพธิวฒัน์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางณัฐสุดา  สืบวงค ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายพรทิพย์  นามทองใบ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาวจารุวรรณ  จริะนวคุณ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/26. นายประยุทธ... 



๙๖๖ 
 

26. นายประยุทธ  บุญมา  ครูธุรการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

28. นางสาวนิภาภรณ ์ยุวบุตร    คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นายตรีชาต  เกษร คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายไหว  เจริญตา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/4. นายพัชระ... 



๙๖๗ 
 

4. นายพัชระ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายอานุภาพ  เรืองศรี คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายกวี  ซุยทอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายไพฑูรย์  กะมุล คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายธิตทิวา  หาลวย คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเบญจลักษ์ กรรมการ 
11. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายวรวฒุิ  อินทรา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

13. นายยศพันธ์  สุขกาย คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นายชนะพล  เนตรแก้ว คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 

/3. จัดเตรียมเครื่องหมาย... 



๙๖๘ 
 

3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางสุกิจ  ศรีปาน คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนฤมล  พ้ืนผา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์    คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางอันชลี  แก้ววรรณา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาววันวสิา  ประสพสุข  คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวลภัสรดา  สิรเิกียรต ิ  คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นางรัตนาภรณ์... 



๙๖๙ 
 

10. นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์ 
                                      
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวมะณี  ศรีสันต์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวสุชาดา  โททอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวฉัตรวดี  อ่ าวงษ์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล 

 
คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวจารุวรรณ  จริะนวคุณ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์ กรรมการ 
19. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์                                         คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที.่.. 

 



๙๗๐ 
 

มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ 

1. นายอาคเนย์  มีคุณ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ 
 
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางอ านวย ไชยชนะ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวสันธิฌา สายจันทร์ 
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางบุณิกา  สุริยะลังกา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสุกิจ ศรีปาน คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวลภสัรดา  สิริเกียรติ 
  
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นางสาววรุณทิพย์... 



๙๗๑ 
 

9. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์ 
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายอานุภาพศรีบุญเรือง 
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายไพฑูรย์ กะมุล คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายยศพันธ์  สุขกาย คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายชนะพล  เนตรแก้ว คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวโสมสุดา จิบจันทร์ 
  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวธดาภรณ ์รอดค าผุย 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวสุนันทา กรินชัย 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายสถิต  จอมใส  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายธรรมนันท์ จันด ี  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายบุญร่วม  ราษี  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/20. นางวิจิตรา... 



๙๗๒ 
 

20. นางวิจิตรา  ราษ ี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสุนันท์  ค าปลิว คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายอุดร  การะเกษ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายธีระพงษ์  ทองมา คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวธิดารัตน ์สิทธิสังข ์
                                       

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาววรรณภา เสาเวยีง 
 

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาววราพร สอนยศ คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายบุญค้ า กินรา  คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวรจรินทร์ กุดเป่ง
  

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสาวจันทร์สุดา  ทองใส 
 

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายศิริพงษ ์แสงทอง คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/31. นักเรียน... 



๙๗๓ 
 

31. นักเรียน  นักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

33. นายธนาวิท แสนสุกใส คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายไพศาล  พุฒพันธ์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

35. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน 
    สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT  น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางคัคนางค์  พื้นผา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/4. นางสุขกัญญา... 



๙๗๔ 
 

4. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางคมคิด  ศรีสุข คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสริดา  จ าปาหอม คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวนฤมล  พ้ืนผา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางปวีณา  กระจัดกลาง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวมะณี  ศรีสันต์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวสุชาดา  โททอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวธิดา  ศิริญาญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นางชนิดา... 



๙๗๕ 
 

15. นางชนิดา  เนตรแก้ว คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวอัมพร  โกศล คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาววันวิสา  ประสพสุข 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวลภสัรดา  สิริเกียรติ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน 
 

1. นางนิศาชล  ค ามอน คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายวิชัย  ทองมาก คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปัญญาภรณ์  ปัดป้อง คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/5. นางจิรฐา... 



๙๗๖ 
 

5. นางจิรฐา  แก้วนอก คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวรจรินทร์ กุดเป่ง คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวณัฏฐณิชา  พรปทุมชัยกิจ 
 

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวจันทร์สุดา  ทองใส 
 

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวรัตนา  รัตราช คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวธิดารัตน์  สิทธสิงัข์ 
 

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวณัฐธภา  สมพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางบุณิกา  สุริยะลังกา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววราภรณ์  สมดี คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินยั   
 

ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/16. นางสาวกนกวรรณ... 



๙๗๗ 
 

16. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร  
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง  
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายสุจิน  คูณเมือง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายตรีชาต  เกษร คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวสุชาดา  โททอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

24. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นางสาววชัราภรณ์  ศาลารัตน์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๙๗๘ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป ์

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต อานุภาพแสนยากร  รักษาการอธิการบดี                                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายฉัตรมงคล   อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายรัตนชาติ   ดาวัลย์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์      ผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นายณัฐวุฒิ  นามวงศ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ านวยการ โรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. นายเทพปทาน  สีแก้ว รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายนิธิศ สายเชื้อ         รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นายวัลลภ  สหธรรมมิกะชาติ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

 

/13. นางมยุรี... 



๙๗๙ 
 

13. นางมยุรี  สาลีวงศ ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายมงคล ไชยเทพ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางวิรงรอง วิเศษ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายนพพร ศรปัญญา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายค าสิงห์ บูรณะศรี
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางอุไรวรรณ เพ้ือก่ า คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายประจักษ์  พันธสีมา
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางวาสนา ทิพย์รักษา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

22. นายเฉลียว ศิริดล  คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/23. นายเอกรัตน์... 

 

 



๙๘๐ 
 

23. นายเอกรัตน์ ลับโกษา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม   
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

25. นางกิตติยา ส่งสุข คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

26. นางเยาวลักษณ์  น้อยม่ิง 
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

27. นางเอ้ือมพร สหธรรมมิกะชาติ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

28. นางณัฐรดา สาล ี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

29. นางพิสุทธิ์ศรี  ธนทองค าเหลือ 
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

30. นางรัตตินันท ์ อารยะสิทธินนท์  
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

31. นายเถวียน รินทร คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

32. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์ 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

33. นางสุนทราภรณ์  ธรรมวเิศษ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

/34. นายสุพิชญ์... 

 



๙๘๑ 
 

34. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
  
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายธีระเดช   ทองอินทร์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

44. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล 
  
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/45. นางรัชฎาพร... 



๙๘๒ 
 

45. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายนิธิศ  สายเชื้อ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุภัตรา ไชยโชต ิ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/4. นายไพรนคร... 



๙๘๓ 
 

4. นายไพรนคร  ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายเวโรจน ์ ทองเถาว์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายเฉลียว  ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายประสาน  เพ็งทอง คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายบดินทร์   นึกชอบ คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายชัยกฤต   มารยาท คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายสมพงษ์   คงกระพันธ ์
 

ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายปิยนัฐ   เสาเวียง คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายปัญจพล  ประจ า คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายกัมปนาท  คันศร คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นายชาตรี... 



๙๘๔ 
 

15. นายชาตรี   ทันตา คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายปฏิวัติ  บุญเย็น คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายล าคลอง  ใสกระจ่าง   คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายกรวิษ  จันทชิด คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายนิวัฒน์  ทองปั้น คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

21. นางนันท์นภัส   อุบลพงษ์  คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นายเกรียงไกร ศรีกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
 
 

/7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพ... 



๙๘๕ 
 

7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
10. ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ  จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    อาหารกลางวัน จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ จัดหาของที่ระลึก   
    ประสานงาน 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางมยุรี สาลีวงศ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางยุพิน จันทร์ศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางเยาวลักษณ์  น้อยม่ิง
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันค า 
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวบุญล้อม  กันตรง คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวกุลมณี  พรมศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางวัฒนา  คูค า คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางจิราพร  ไชยสุนทร คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นางจินตนา... 



๙๘๖ 
 

9. นางจินตนา  สายป้อง คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางพรพิมล  แสงสว่าง คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางระวินันท์ สอพองโชติหิรัญ 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวอนุสรา สุดด ี คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวกุลธิดา  จิตมั่น คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางนริศรา  บุตรไชย คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง คร ูโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวณัฐกานต์  ขอเจริญ 
 

พนักงานราชการโรงเรียนน้ าค า
วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวภิญญาพัชญ์  สปุัตติ 
 

ครูธุรการโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวจริยา  ศรีเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนน้ าค าวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางณฐอร  ตังนิธภัทร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/20. นางวรรณา.. 



๙๘๗ 
 

20. นางวรรณา ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวยุวดี   คุณสม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางปิยลดา  หารไชย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล  
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/4. นายเอกรัตน์... 



๙๘๘ 
 

4. นายเอกรัตน์  ลับโกษา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายธุวลักษณ์   แก้วคูณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายเฉลียว  ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย  คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาววภิาพร  ชิณะแขว    คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางโสภา พิเชฐโสภณ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายไพรนคร ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววทันยา  ภาษาพรม   คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายสันติราษฎร์  ไพรป่า   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
  

/15. นางสาวธานีรัตน์... 



๙๘๙ 
 

15. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์ 
 

พนักงานราชการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวพัชรินทร์ ศิลให้อยู่สุข 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์ คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลศิ 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวภชัรินทร์  แก้วบุตรตา 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายธนากร  คงสมมนต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางณฐอร  ตังนิธภัทร ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวพัชรา  โถทอง ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายจิระพงษ์  พุ่มงาม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเขานุการ 

24. นายสุทธิกุล  กอกหวาน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นายอัษฎงค์ จันธิมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที่... 



๙๙๐ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายประจักษ์   พันธสีมา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายเวโรจน ์ ทองเถาว์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายอิสเรวัตตะ  ดิษสรัตนวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์  ชมจันทร์ 
 

ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/7. นายสุพิษ... 



๙๙๑ 
 

7. นายสุพิษ  เล็บขาว คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายส้ม  จันทร์ทอน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายฉลอง  เรืองฤทธิ์ ลูกจ้างประจ าโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายสุทิน  ราชมงคุล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายนัคพงศ์  แบนท้วม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายสิทธิศักดิ์  จวงจันทร์    ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายสุรชัย   นกหงส์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายประกิต  ค ามานพ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายประดิษฐ์  ส่งสุข คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

17. นายณัฐพร  ทองพูน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/18. นายอรรถพล... 



๙๙๒ 
 

18. นายอรรถพล  ศรีเลิศ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางมุสิกมาศ   อาษาศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางนันท์นภัส  อุบลพงษ์
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางอุไรวรรณ เพ้ือก่ า คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางประสพสุข  ระยับศรี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/8. นางมณีรัตน์... 



๙๙๓ 
 

8. นางมณีรัตน์  นครานุรักษ์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางวาสนา ทิพย์รักษา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวญาณา  วาจนสนุทร 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางอัญชลี  สามส ี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางจริญญา  ศิลาบุตร คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางปาณิสรา  เดือนเมษ คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส 
 

คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวอรุณี  ตั้งวิรุฬห์วณิช  ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวบุษบา  ทองกลม 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายสิรกฤษฎิ์   ศรีบุญเรือง 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/19. นางสาวกตัญญุตา... 



๙๙๔ 
 

19. นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางสาวกุลนิษฐ์  พรมลา 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายศักดิ์ชาย   เกษร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

5. นางสาวลลิตา  สายแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง  คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/7. นางปัทมา... 



๙๙๕ 
 

7. นางปัทมา  ชลเทพ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสุภลักษณ์   มารยาท คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวปฎิมา  วงษ์แสวง คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวมาลินี  บุญสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  แหวนเงิน 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายจิระพัฒน์  ศรีรส ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวนันทิยา  สุรเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวปวีณ ์พันธสีมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวฐิติรัตน์  โมทะจิตร 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวมณีรัตน์  ภูต้องใจ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางปิยลดา  หารไชย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/18. นายไพรนคร... 



๙๙๖ 
 

18. นายไพรนคร  ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางวณิชยา  รัฐอุบล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน 
    สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT  น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายเทพปทาน   สีแก้ว รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
  

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางผัสนี  พานพรหม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางนิตยา  วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวนันทนา  สาล ี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวบัวคี  สิงห์ล ี คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/7. นางจุลกีฬา... 



๙๙๗ 
 

7. นางจุลกีฬา  อาษาบาล คร ูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวชมภู  ค าโท พนักงานราชการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นางวิราวรรณ  ยกพล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวปวีณ์ธดิา  สังข์วัง   คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

9. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน 
 

1. นางสาวนารินทร์ จันทรา
ภิรมย์  
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุภัตตรา บุญภามา 
 

ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางพรประสงค์  นันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/4. นางสุภาพร... 



๙๙๘ 
 

4. นางสุภาพร  อดกล้า เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายเสริม   เสาทอง เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสายสิทธิ์  พันธสี เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางกุลธิดา   ปานทอง เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางคณิศร   ศรีโสดา เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางวิภาวี  บุญธรรม เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายเกรียงไกร ศรีกุล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาววภิารัตน์ บุญโต คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. ดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่แข่งขัน 
๒. อ านวยความสะดวกและประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ฯ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๙๙๙ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. ผศ.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายเกรียงศักดิ์  สุมาลี รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายมงคล  สมาน ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายศักดา  มุขขันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

8. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยามค 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

9. นางสาวพัชรี  แซ่ตัง  รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวิตรี  นามวงศ์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายสุวิทย์  ศรีนนท ์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/13. นายเชิด... 



๑๐๐๐ 
 

13. นายเชิด  อ่อนศรี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสุนทราภรณ์  ธรรมวเิศษ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ            
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายสุพิชญ์  ลาลุน                  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางบังอร กษมาพิศาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาววิมลทิพย์ กมลวฒันานนท ์
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/24. นางสาวเจนจิรา... 

 



๑๐๐๑ 
 

24. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายอภิชาติ ประสิทธิชัย คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

26. นายฉัตรชัย  สวุรรณพรหม 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นายอดุล  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ  วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 

 



๑๐๐๒ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายเชิด  อ่อนศรี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายคณิต  สิ้นโศรก คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายธณรัชต์  ดีพูน คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายอนันทยา  ภูม ี ช่างไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางนันทิยา  วรสา แม่บ้านโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. สภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร 
 

คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายอภิชาติ ประสิทธิชัย คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

/12. นายฉัตรชัย... 



๑๐๐๓ 
 

12. นายฉัตรชัย  สวุรรณพรหม 
 

คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นายอดุล  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
10. ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    อาหารกลางวัน จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ จัดหาของที่ระลึก   
    ประสานงาน 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสาวพัชรี  แซ่ตัง  รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธัญญ์  จ ารูญศร ี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสมพร  นาคถมยา คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง                                           ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/5. นางนันทยา... 



๑๐๐๔ 
 

5. นางนันทยา  ดีพูน คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสุบิน  ศรภักดี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวทัศนีย์  ทวีธรรม
  

คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวจิตตวดี  จิตประเสริฐ 
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวกมลชนก  กุลเกษ ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายเอกนันต์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์ 
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายพัชรพล  อินตา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายธรรมจร  โสดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวเจนจิรา   ภิญโญภาพ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวอาทิตยา  จึงวัฒนานนท ์ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง 
 

คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/16. MissNguyen... 

 



๑๐๐๕ 
 

16. MissNguyen Thi My Trang  
 

คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. สภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวนุจรีย์รัตน์  พานชิกุล  
 

คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

19. นางนันทิยา  วรสา แม่บ้านโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนประมวลผล และประเมินผล 
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางพนมนุช  ศิริภูล คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 
 

 
/3. นางสาวนุจรีย์รัตน์... 



๑๐๐๖ 
 

3. นางสาวนุจรีย์รัตน์  พานิชกุล  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางมะลิวัลย์  อินธิเดช คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางนิตยา วงศห์ลวง คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสุกพิชญ ์ศิลปะประยูร  ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                  
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. MissNguyenThi My Trang  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายพัชรพล  อินตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายธรรมจร  โสดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวเจนจิรา ภิญโญภาพ  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวอาทิตยา  จึงวัฒนานนท์  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางมัณฑนา  สิงห์สุข คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
  
 
 

/14. นางสาวภรณ์ทิวา... 



๑๐๐๗ 
 

14. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นายธณรัชต์  ดีพูน คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 2562 
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  

1. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายเชิด  อ่อนศรี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายเอกอนันต์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/5. นางสาวจิตตวดี... 



๑๐๐๘ 
 

5. นางสาวจิตตวดี  จิตประเสริฐ  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายพนลพ  บุญปัญญา 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวอาทิตยา  จึงวัฒนานนท์  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายคณิต  สิ้นโศรก คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นายอนันทยา  ภูมี ช่างไม้โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางชณัฐดา  ผาค า คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสมพร  นาคถมยา คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/3. นางสุบิน... 

 



๑๐๐๙ 
 

3. นางสุบิน  ศรภักดี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวทัศนีย์  ทวีธรรม คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางมะลิวัลย์  อินธิเดช  คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสุกัญญา ภิญโญ คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวเจนจิรา  ภิญโญภาพ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                       
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขต                                      
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวกมลชนก  กุลเกษ    ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

 

 

/7. คณะกรรมการ... 

 



๑๐๑๐ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นางสาวธัญญ์  จ ารูญศร ี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางนันทยา  ดีพูน คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางนิตยา  วงศ์หลวง คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายเอกอนันต์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. MissNguyenThi My Trang  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายธณรัชต์  ดีพูน คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 

/8. คณะกรรมการ... 



๑๐๑๑ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางสาวพัชรี  แซ่ตัง  รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนิตยา  วงศ์หลวง  คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. MissNguyenThi My Trang  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร  
 

ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นายธณรัชต์  ดีพูน คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 
 
 
 
 
 

/ศูนย์กิจกรรมท้องถิ่น... 



๑๐๑๒ 
 

ศูนย์กิจกรรมท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสมัน นางวงษ ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายธนาวรรณ  สุระชาติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมหวัง ระยับศรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลกระแชง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายประมูล  แสวงผล ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นายแหลมทอง  ส าราญสุข 
 

คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายสมชาติ  ทะนันชัย คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

10. นายกฤษฎ์  แก้วค ารอด คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 11. นางสุพักตรา  ส าราญสุข 
 

คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

12. นายชัยยุทธ  ศศิธร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

 

/13. นางลักษ์คณา... 



๑๐๑๓ 
 

13. นางลักษ์คณา  แก้วสง่า คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสงวนศรี  ทะนันชัย คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาววรรณา  ขันทอง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางชิดชนก  ดวงใจ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายวฤหัส  รุ่งเรือง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายณรัช  มีผล คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสุวรรณา  หรสิทธิ ์ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางนภาภรณ์  พรคนึง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา   
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายจรัญ ศิริชนะ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

23. นางสาววชิดา เลิศมณเฑียร  
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/24. นางสุนทราภรณ์... 



๑๐๑๔ 
 

24. นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ            
ประเมินผลการจัดการศึกษา                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์  
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/34. นางสาวเจนจิรา... 



๑๐๑๕ 
 

34. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางพิศมัย  แร่เพชร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

36. นางสาววชัริญา  จันทะลุน   
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

37. นางสาวนันทนา เกษมณี 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

 

 

 

/2. คณะกรรมการ... 

 



๑๐๑๖ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายสมชาติ  ทะนันชัย คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศศิธร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอดูนเดช  ค านุ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายนิธิโรจน ์ ตรีรัตน์วิชชา 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสุรัตน์  วิเศษหมื่น คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายมนต์ตรี  ขันทองค า คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายจรัญ ศิริชนะ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางหทัยรัตน์ กันหาบุตร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายสมพล  ศิริชนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/11. นายประดิษฐ์... 



๑๐๑๗ 
 

11. นายประดิษฐ์  ศิริชนะ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายสากล  ศรีธาตุ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายสมบูรณ์  ศรีค า ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๔. นางสมหวัง  ศิริชนะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๕. นายคมข า  บุญเลี้ยง พนักงานขับรถโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๖. นายธีรภัทร  ธรรมสัตย ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๗. นายธีรวฒุิ  จูมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๘. นายวฤหัส  รุ่งเรือง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. นายณรัช  มีผล คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นายอรรถวิโรจน์  เสียจันทึก  
 

ครโูรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

/มีหน้าที่... 

 



๑๐๑๘ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน / ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย 

๑.  นายสมชาติ  ทะนันชัย คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายสุรัตน์  วิเศษหมื่น คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3.  นายนิธโิรจน์  ตรีรัตน์วชิชา คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4.  นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5.  นายยุทธชัย ศิลาจันทร์ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

6.  นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

 

/๗. เจ้าหน้าที่ต ารวจ... 



๑๐๑๙ 
 

๗. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกันทรลักษ์ กรรมการ 
๘. นายอรรถวิโรจน์  เสียจันทึก    ครโูรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลานุการ 

9. นายสมพล  ศิริชนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

4. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางชิดชนก  ดวงใจ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุวรรณา  หรสิทธิ ์ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววรรณา  ขันทอง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวปณัสญา คุ้มครอง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๕. นางสาวศันสนีย์  มณีนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๖. นางสาวพัชรี... 

 



๑๐๒๐ 
 

๖. นางสาวพัชรี  พันธุ์แก่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นางสาวดารณี  ยอดย้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘.  นักเรียนชุมนุม อย.น้อย นักเรียนโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๙.  เจ้าหน้าทีอ่นามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระแชง กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิราภรณ์ ธนะน ู คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง    พนักงานราชการโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางสุพักตรา  ส าราญสุข คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางมุตตา  ตะบองทอง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/๓. นางสุภาวดี... 



๑๐๒๑ 
 

๓. นางสุภาวดี  หันจัดการ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวนันทนาเกษมณี คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสาวศิริภา  วงษ์จันทร ์ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์    คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวชมัยมาศ  วังทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวกรกนก  ภาคสอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวพรนภา  รองทอง    พนักงานราชการโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑0. นางสาวกมลรัตน์  พิทักษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
                                      โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                      การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑1. นางสาวศันสนีย์  มณีนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑2. นายธีรภัทร  ธรรมสัตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑3. นายธีรวฒุิ  จูมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๑4. นายวฤหัส... 



๑๐๒๒ 
 

๑4. นายวฤหัส  รุ่งเรือง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑5. นางสาววชัริญา  จันทะลุน   คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยยุทธ  ศศิธร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุพวรรณ  ตรีรัตน์วชิชา 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายจรัญ ศิริชนะ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/5. นางสาวพิศมัย... 



๑๐๒๓ 
 

5. นางสาวพิศมัย  ยางงาม คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาววิชุดา  สาใจ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาววัชรีภรณ์  จ าปา คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายมนต์ตรี  ขันทองค า คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาววิชดา  เลิศมณเฑียร 
 

คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑0. นางสาวสุดารัตน์  เกียรติจรุงพันธ์ 
 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๒.  นักเรียนมัคคุเทศก์ นักเรียนโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๓.  นางสาวนันทนา เกษมณี 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.  นางสาวฤทธิญา  บัวนาค 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 

 

/มีหน้าที่... 

 



๑๐๒๔ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน

สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นายกฤษฎ์  แก้วค ารอด คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสงวนศรี  ทะนันชัย คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุพักตรา  ส าราญสุข คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวนันทนา เกษมณี คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาววัชริญา  จันทะลุน 
 

ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสุภาวดี  หันจัดการ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
 
 

/2. ด าเนินการ... 



๑๐๒๕ 
 

๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
๑. นางพิศมัย  แร่เพชร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางมุตตา ตะบองทอง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางบัณฑิตา ปิ่นหอม คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวพิศมัย  ยางงาม คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาววัชรีภรณ์  จ าปา คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาววิชุดา  สาใจ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นางลักษ์คณา... 



๑๐๒๖ 
 

10. นางลักษ์คณา  แก้วสง่า คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑1. นายปัจจยุส  ชมชื่น ครูธุรการรูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑2. นายจรัญ ศิริชนะ คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑3. นางนภาภรณ์  พรคนึง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑4. นางสาวดวงรัตน ์ ปัญญาวนั 
 

พนักงานราชการโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT  บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน 
 

๑. นายแหลมทอง  ส าราญสุข 
 

คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนภาภรณ์  พรคนึง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/๓. นางมุตตา... 



๑๐๒๗ 
 

๓. นางมุตตา  ตะบองทอง คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายธีรภัทร  ธรรมสัตย ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายธีรวุฒ ิ จูมพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวดารณี  ยอดย้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นางสาวศันสนีย์  มณีนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘. นางสาวกมลรัตน์  พิทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนกระแชงวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๙. นายณรัช  มีผล คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาววิชดา  เลิศมณเฑียร  คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน  พนักงานราชการโรงเรียนกระแชงวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๑๐๒๘ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

2. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

3. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

4. นายประวิทย์  หลักบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 
5. นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 
6. นายอุดม ด าริห์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

7. นายสุพล  วรรณจู      ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

8. นายณภัทร์  ใจเครือ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายอาคม  วงศ์บา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นางวรรณกร  ค าอุดม
  

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางฉวีวรรณ  โพธิวฒัน์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/13. นางจันทนีย์... 



๑๐๒๙ 
 

13. นางจันทนีย์  โกมลศรี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายอัทธ์  ค าอุดม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายบุญเลิศ  บุญมา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางชลัญธร  ด าพะธิก คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายภูวิน  ชูกลิ่น  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายสุขนิรันดร์   ทองมาก    คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสุภาพร  งาสุ้ย คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายวัชรินทร์  หอมค า คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/24. นางพิมพิลา... 



๑๐๓๐ 
 

24. นางพิมพิลา  หมื่นศร  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายสมเกียรติ  ประสมศรี    ครโูรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายณัฐพล  ธรรมสัตย ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางทัศนี  ศิลบุตร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์   ครโูรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายปฏิภาณ  ดาวงษ ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสาวเสาวรีย์ วงชาร ี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ            
                                      ประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/35. นางสาวเพ็ญนภา... 

 



๑๐๓๑ 
 

35. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายเอกธนัช  เหลาสิงห ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

44. นางมลิวัลย์  เลาหสูต คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

45. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าที.่.. 



๑๐๓๒ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคูม่ือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพบัสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

๑. นายอาคม  วงศ์บา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายกุญช์ภัช  เย็นใจ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4 นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/5 นายมงคล... 

  



๑๐๓๓ 
 

5 นายมงคล  เพประโคน  คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางมยุรี  เหง้าโพธิ์  คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายวัชรินทร์  หอมค า คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางพิมพิลา  หมื่นศร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายสมเกียรติ  ประสมศรี  ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายณัฐพล  ธรรมสัตย ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายวิเชียร  สืบวงศ ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14.นายสุขนิรันดร์  ทองมาก คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/16. นางวิลาวัลย.์.. 



๑๐๓๔ 
 

16. นางวิลาวัลย ์ เพ็งชัย คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภกัดี 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายทองพูล  ทุมโยมา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง 
    

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายธัชกร  สุริยวงศ์  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายสืบพงษ์  ยุพา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายพชรพล  ทินบุตร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายวิทยา  บุญเพ็ง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/27. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์... 



๑๐๓๕ 
 

27. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

28. นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์   คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นายจรูญศักดิ์  สมสุข   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
10. ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    อาหารกลางวัน จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ จัดหาของที่ระลึก   
    ประสานงาน 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย 

1. นายอาคม  วงศ์บา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ.. 



๑๐๓๖ 
 

3. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง  ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายค าพี  อินทร์พงษ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายอัทธ์  ค าอุดม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายสืบพงษ์  ยุพา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายลิน  ยิ่งด ี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ  ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายมงคล  เพประโคน คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/14. นางทัศนีย์... 

 



๑๐๓๗ 
 

14. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์ 
 

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายประเสริฐ  แสงสว่าง 
 

พนักงานราชการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

18. นายธวชัชัย  พานแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นายพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ / อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
6. อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร และได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

/4. คณะกรรมการ... 



๑๐๓๘ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุวภัทร  ศรีนวล คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวรัตติยา  สนิท คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางจริยา  วงศ์ภักดี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายกัมพล  เส้นสุข คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางศรีรัตนา  ฝอยทอง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางนิภาพร  ยุพา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางคนึงนิจ  เดชะค าภู คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/11. นางนฤมล... 

 



๑๐๓๙ 
 

11. นางนฤมล  หาญศึก คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางฐนิญาร์  เสดา คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวรุ่งฤดี  สวัสดิช์าติ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก ครูช่วยสอนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

15 นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นายอาคม  วงศ์บา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/3. นางประนอมนิศญ์... 



๑๐๔๐ 
 

3. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ 
   

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางวิไลกุลต์ ขวัญนู คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘. นางสุทธาอร  โคตรมิตร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๙. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม  
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๑. นางพัทธยา  ชุมสงคราม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๒. นายค าภา  ด าพะธิก คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๓. นางชลัญธร  ด าพะธิก คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๑๔. นางสาวภารดี... 



๑๐๔๑ 
 

๑๔. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๕. นางราตรี  ชาติดร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสุภาพร  งาสุ้ย คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๗. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑8. นางรัชนี  ต้นโพธิ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๙. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า  
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๐. นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๑. นางรัชกร  ชะนะนิล พนักงานราชการโรงเรียนกันทรลักษ์
วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๒. นางณญาตา  โสพัฒน์ ครูวิกฤตโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๓. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางอรทัย  จันทา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/25. นางสาวดารารัตน์... 



๑๐๔๒ 
 

25. นางสาวดารารัตน์  บัวทมุ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวยุภาธิรัตน ์ พันธราช 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายชาร์ลีห์  สมภูงา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๘. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๙. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓๑. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสาวสุภาพร  แถบทอง 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก  
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓๔. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสตัย์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภกัดี 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/36. นางสาวศศิมา... 



๑๐๔๓ 
 

36. นางสาวศศิมา  เมินธนู ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางธัมมาภรณ์  จูมสิมมา 
 

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นางสุภัทรฉวี  วงศ์เจริญ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓๙.นางสาววาริกา  ค ามุงคุล
  

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์ 
 

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

42. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

43. นางสาวพเยาว์  แก้วตา คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

/6. คณะกรรมการ... 



๑๐๔๔ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายอาคม  วงศ์บา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน 
 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายจันสอน  ทองลอย คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางพรรณนาภา  นิลมัย คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวพรทิพย์ ตนัตปิระภาคาร 
 

ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายวิทยา  ค าพันธ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวพรพิมล เพ่ือบุญมา 
 

ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวพิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์ 
 

ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

1๑. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา 
                                       

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นางสุวคนธ์... 



๑๐๔๕ 
 

12. นางสุวคนธ์  พลลพ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

1๓. นางอัญชุลีพร  ผาค า คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายศุภชัย  วโรรส คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางวรรณวิมล  อินทรบุตร 
 

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวสุธางศ์รัตน์ โพธิง์าม 
 

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช  
 

ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

18. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน

สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 



๑๐๔๖ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน 
 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางวรรณกร  ค าอุดม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสุรัชนา  โพธินาแค คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางพิสมัย  บุดดี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวสุริรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวลลิดา  โสดามุข คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/11. นางสาวพวงผกา... 



๑๐๔๗ 
 

11. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง   
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสวภัทร  หอมหวล คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางราตรี  ฝอยทอง คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางอมรรัตน์  แก้วศรีนวม 
  
 

คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางธิดา  เคนวัน คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/มีหน้าที่... 

 



๑๐๔๘ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

8. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และประมวลผล 
 
1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
  

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสิรินุช  สุขกาย  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางธนพร  ส าล ี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นางธัญลักษณ์... 



๑๐๔๙ 
 

9. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวลดาวัลย ์ สัตยาพันธุ์ 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๓. นางสาวอัณศา  เขียวดี  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

1๔. นางสาวมะลิวัลย์  สมศร ี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

1๕. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร 
                                       
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

1๖. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า 
 

คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

1๗. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว  
 

ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์  
 

ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวปาริตา ดวงงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
  

/20. นางสาวเมษา... 



๑๐๕๐ 
 

20. นางสาวเมษา  เพ็งชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร 
  

ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาธิดา  ดวงศร ี ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางนิพา  แสงกล้า คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๖. นางสาวศิริเนตร  ชินชัย คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๗. นางสาวสาริศา  พรแก้ว    คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๘.นายศุภวิทยา  หอมจิต คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

2๙.นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา 
 

พนักงานราชการโรงเรียนกันทรลักษว์ิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายรังษฤทธิ์   เครือบุดดา 
 

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/๓๑.นางสาวปรียานุช... 



๑๐๕๑ 
 

๓๑.นางสาวปรียานุช  ค ามงคล 
 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                         
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓๒.นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓๓.นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓4. นางกุนทินี  อรจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การงานอาชีพ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายสุข  มีกุล ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายสุชาติ  แสงโชติ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสุธี  ชินชัย ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ชวูิทย์ นาเพีย ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

 

/14. นางพิสมัย... 



๑๐๕๒ 
 

6. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

8. นายคณาวุฒิ  พรหมทา ผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

9. นางวันดี  พรหมมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ห้วยคล้าฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. นายนาวิน  สหีาบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค ์
ห้วยคล้าฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส   ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบัวบก                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3                                 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์                                         
ศรีสะเกษส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นายสุรศักดิ์ พระปะโคน รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

14. นางพิสมัย นันทวิสิทธิ์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวฐิติพร  มีเดช คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/16. นายปรมินทร์... 



๑๐๕๓ 
 

16. นายปรมินทร์ แก้วดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวสมกมล มีดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายทวีชัย   ใจพร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวรุธีร ์แอพเพียซแซม 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. ว่าที่ ร้อยโทประหยัด หัดโถ 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายสุภรณ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/24. นางปาริชาติ... 



๑๐๕๔ 
 

24. นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี  
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่  
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ                                               
ประเมินผลการจัดการศึกษา                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายสุทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสาววิมลทิพย์ กมลวฒันานนท์  
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/34. นางสาวกมนณัทธ์... 



๑๐๕๕ 
 

34. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยา โรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายประวิทย์ พลอยค า ผู้อ านวยการ โรงเรียนนายางกลัก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 30 

กรรมการ 

39. นายธานินทร์  ธานี คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒9 

กรรมการ 

40. นายปราโมท  มารักษ์ คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒9 

กรรมการ 

41. นายจิระ  บุญเสริม คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

กรรมการ 

42. นายวาปี  ปัสสา คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

กรรมการ 

43. นายจีรพงษ์  แข็งแรง คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

กรรมการ 

44. นายรณชัย  ธรรมราช ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒9 

กรรมการ 

 

/45. นางสาวอัจจิมา... 



๑๐๕๖ 
 

45. นางสาวอัจจิมา  รบกล้า คร ูโรงเรียนศรีคูณวิทยาบัลลังก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒9 

กรรมการ 

46. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์  คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                                    
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

47. นางสาวบังอร  ศรีเนตร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ  วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

/2. คณะกรรมการ... 



๑๐๕๗ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายคณาวุฒิ  พรหมทา ผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

2. นางวันดี  พรหมมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ห้วยคล้าฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

3. นายนาวิน  สีหาบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
ห้วยคล้าฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

4. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวบก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                                     
ศรีสะเกษ เขต 3 

รองประธานกรรมการ 
 

5. นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา 
                                       

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์                                         
ศรีสะเกษส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

6. นายสุรศักดิ์ พระปะโคน รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

7. นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวฐิติพร มีเดช คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายปรมินทร์ แก้วดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/10. นางสาวสมกมล... 



๑๐๕๘ 
 

10. นางสาวสมกมล มีดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสุพัตรา อินลี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวดวงสมร กาบมาลี  
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางเกศรา  จันทร์แสง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวมุกดา บรรณบุบผา 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวฎายิน ลลีา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายทวีชัย ใจพร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางประณีต ใจพร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/18. นายพงษ์ศักดิ์... 



๑๐๕๙ 
 

18. นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายสุภรณ์ พรหมคุณ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 
                                      
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางอละสา เถาว์รินทร์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายวิจักษณ ์ทองเพชร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/26. นายสุภรณ์... 



๑๐๖๐ 
 

26. นายสุภรณ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายไกรสยาม น้อยม่ิง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายศรีพงษ ์สมาน คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายศุภชัย พิมทะปะทัง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายสิทธิศักดิ ์บางใบ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสาวศิริมา  ทองทวี          คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางสาวจุฑามาศ ค าเอ่ียม 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/34. นางสุประวีณ์... 



๑๐๖๑ 
 

34. นางสุประวีณ์ ทานะ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช 
   
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางจิรวรรณ ศรีนาม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม     คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายปิยะพงษ์ ป้องกัน คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา         คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางจามจุรี   นวลตา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/42. นางสาวรุธีร.์.. 



๑๐๖๒ 
 

42. นางสาวรุธีร ์แอพเพียซแซม 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล  
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นางชิตพันธ์  มาตรค าจันทร์  
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

45. นางประพิศ  งางาม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

46. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

47. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

48. นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษพิ์นิจ 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

49. นางสาวชนาพร ตรีโชคสวุรรณ  
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/50. นางสาวนารีรัตน์... 



๑๐๖๓ 
 

50. นางสาวนารีรัตน์  มโนมยั 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

51. นายศักดิ์ชัย   อุไร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

52. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

53. นางสาวนุชนภา  สุขใจ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

54. นางสาวนลินีนาฎ  ดวนใหญ่ 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

55. นางจงรัก  ประทุมชาติ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

56. นางสาวอริศศา  ดาทอง          คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

57. นางสาวกิตติญา  ตามบุญ 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 

/58. นายสรวชิญ์... 



๑๐๖๔ 
 

58. นายสรวชิญ์   สว่างภพ ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

59. นางสาวชุติกาญจน์ ตรีแก้ว 
                                       
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

60. นางสาวพรชนก เชียงมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

61. นางสาวชนพร  ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

62. นางสาวณัฐณิชา  สุดไชย 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

63. นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

64. นางสาวพิมพ์ชนก  ค าสม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/65. นางสาวณิชากร... 



๑๐๖๕ 
 

65. นางสาวณิชากร  สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

66. นายสายัณห์  สหะวงค์ นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

67. นายวินัย  บุญศร ี นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

68. นายประเทือง  อรุณพรม 
 

นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

69. นายวิทยา  ชานนท ์ นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

70. นางทองใส  จิตโชติ แม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

71. นางหนูแดง  เทพมะที แม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

72. นางยุพิน  สรรพประดิษฐ์ 
 

แม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                                      
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/73. นางสาวปราศรัย... 



๑๐๖๖ 
 

73. นางสาวปราศรัย  ค าเคน 
 

แม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

74. นางวิไลลักษณ์ โทราช แม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

75. นางสาวสุภาประวรรณ ณะมาตา 
 

แม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

76. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

77. นางสาวบังอร ศรีเนตร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

78. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
   การแข่งขัน และจัดท าค าสั่ง 
๒. ด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  
   จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. สรุปผลการจัดการแข่งขันเพ่ือรายงานไปยังผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
 

/3. คณะกรรมการ... 



๑๐๖๗ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายสุรศักดิ์ พระปะโคน รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ  คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                                     พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ  คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                                     พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายไกรสยาม  น้อยม่ิง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายศรีพงษ์  สมาน คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายศุภชัย พิมทะปะทัง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายสิทธิศักดิ์  บางใบ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายสุภรณ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นายวิจักษณ.์.. 



๑๐๖๘ 
 

9. นายวิจักษณ์    ทองเพชร 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางปราริชาติ  กองวัสสกุลณี 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวจุฑามาศ  ค าเอ่ียม 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสุประวีณ์   ทานะ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายธนศักดิ์   ตยะพักตร์ 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายจักรพงษ์  เจริญกิจพานิช 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางจิรวรรณ  ศรีนาม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

16. นางสาวชุติกาญจน์  ตรีแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                                
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                                    
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/17. นางสาวพรชนก... 



๑๐๖๙ 
 

17. นางสาวพรชนก  เชียงมา  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                                
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                                    
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

19. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม     คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นายสรวชิญ์   สว่างภพ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /        
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน / ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
 
 
 
 
 

/4. คณะกรรมการ... 



๑๐๗๐ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา 
 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเกศรา  จันทร์แสง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสุพัตรา  อินลี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางบุญญิศา  ลัดดา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษพิ์นิจ 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวชนาพร  ตรีโชคสวุรรณ 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวนารีรัตน์  มโนมัย คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นางสาวกิตติยา... 



๑๐๗๑ 
 

9. นางสาวกิตติยา  ตามบุญ     ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวศิริมา  ทองทวี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม 
                                      
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวณิชากร  สุดไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวพิมพ์ชนก  ค าสม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางปุญญพัตน์  สุตะพันธ์ 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

15. นางรัตนาภรณ์   หัดโถ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางสาวนุชนภา  สุขใจ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที.่.. 



๑๐๗๒ 
 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นางสาวฐิติพร   มีเดช คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวบังอร  ศรีเนตร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวฏายิน  ลีลา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางปราณีต   ใจพร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางชิตพันธ ์ มาตรค าจันทร ์  ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/6. นางจงรัก.. 



๑๐๗๓ 
 

6. นางจงรัก  ประทุมชาติ   คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวรธุร์ แอพเพียชแชม  คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                                     พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวอริศศา   ดาทอง คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายศักดิ์ชัย   อุไร คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 ๑0 นางสาวชุติกาญจน์  ตรีแก้ว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
                                     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                                     พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวชนพร  ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายปรมินทร์   แก้วดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

13. นายพงษ์ศักดิ์   ดอกพอง  คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                                     พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/14. นางสาวณัฎฐณิชา... 



๑๐๗๔ 
 

14. นางสาวณัฎฐณิชา  โพธิ์งาม 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จงัหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายนาวิน  สีหาบุตร ผู้อ านวยการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายชินโชติ  พรหมพิลา คร ูโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายศิลา  มีสุข คร ูโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายประกายเพชร  พิทักษา    นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายวราวุฒิ  ข าทัน นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/6. นายสุระสิทธิ์... 



๑๐๗๕ 
 

6. นายสุระสิทธิ์  หุ่นทอง นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายวุฒิพร  ผาแก้ว นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวเกษร  สุรพล นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวขวัญฤดี  เขียนวงศ์ 
 

นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวชไมพร  ดอกไม้ นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวเพ็ญประภาพร พันธ์ด ี
 

นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาววรรณวิสา  ธงชยั 
 

นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชา
สรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวธัญชนิดา  ศรีภัย 
 

นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวมณฑิราภรณ์ เสาเวียง 
 

นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวปิยะวรรณ  เผ่าพันธุ์ 
 

นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร คร ูโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลานุการ 

 

/17. นายเกรียงศักดิ์... 



๑๐๗๖ 
 

17. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว คร ูโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นายเดชณรงค์  ค าสิงห์ คร ูโรงเรียนคูซอดประชาสรรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางวันดี   พรหมมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายบุญส่ง  สู่เสน คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนารีรัตน์  เงาศรี  คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางกรรณนิกา หอมหวล คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

5. นางธิดาวรรณ์  มณีวงษ์ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวุฒิชัย  ค าเสมอ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/7. นางสาวจตุพร... 



๑๐๗๗ 
 

7. นางสาวจตุพร พงศ์พีระ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายเชน  เพ็งมาตร คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวอรวรรณ ชิณวงค์ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางอุทัยวรรณ  อามาตร 
 

คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางประนอม  ชาวสุรินทร ์
 

ครู โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายเชาวลิต เสาเวียง คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายจิราวัฒน์  นางาม คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายเดชาศักดิ์  หอมหวน 
 

คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายสินถาวร  วงศ์ใหญ่ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวฤทัยรัตน์ ข าตา คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายสุกิจ  สมปาน คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/18. นายพีรสร... 



๑๐๗๘ 
 

18. นายพีรสร  เจือจันทร์ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายวัลลภ สุราวธุ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางวิลัย  ชิณวงศ์ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาววิจิตรา  จ าปาเรือง 
 

คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวปริญญา  ถิลา คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นางพิสมัย นันทวิสิทธิ์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นางประพิศ... 



๑๐๗๙ 
 

3. นางประพิศ  งางาม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวนลินีนาฎ ดวนใหญ่ 
    
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายทวีชัย  ใจพร  คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายสิทธิพร จันทพันธ์       คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายพีรวัส อุตมะ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางจามจุรี นวลตา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ   
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

/11. นางกรภัทร์... 



๑๐๘๐ 
 

11. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน   
    สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                                      
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวฐิติพร มีเดช คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 
 

คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

 
/5. นางปุญญพัฒน์... 



๑๐๘๑ 
 

5. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางจามจุรี   นวลตา คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา    
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์ 
 

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวสมกมล  มีดี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางอละสา  เถาว์รินทร์ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 
 
 
 

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๑๐๘๒ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ : คอมพิวเตอร์ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายสมชัย  เย็นสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสหวิทยาเขตลุ่มน้ ามูล ที่ปรึกษา 
2. นายสุรพล ชาลีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสหวิทยาเขตลุ่มน้ ามูล ที่ปรึกษา 
3. นายเลื่อน  มีพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสหวิทยาเขตลุ่มน้ ามูล ที่ปรึกษา 
4. นายสมพร  อาสา ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสหวิทยาเขตลุ่มน้ ามูล ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารย์
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร  

รักษาการแทนอธิการบดี                                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ที่ปรึกษา 

6. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

8. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

9. นายบัญชา  ติละกูล ผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

10. นายสุชาติ  เทสันตะ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

11. นายสมยศ  หลักบุญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นายสีลา  มะเค็ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง ผู้อ านวยการ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

14. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์  ไชยช่วย 
 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

 

/15. นายธนกฤต... 



๑๐๘๓ 
 

15. นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ 
 

ผู้อ านวยกา รโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

16.นายปกิรนัน  นามจันทรา   รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายเสกสรรค์  ยุภาศ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายกานต์   เวียงเหล็ก รองผู้อ านวยการ โรงเรียนคลีกลิ้ง
พัฒนาทร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายอุดม  ประสาร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายอุดม  ยุพิน คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายผจญภัย  เครื่องจ าปา  
 

ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท 
 

ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายสุพิชญ์  ลาลุน                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายสิทธิพงศ์  สุพรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/26. นายราม... 



๑๐๘๔ 
 

26. นายราม  โสวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

36. นายถนอม  แก้วแดง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/37. นายสมพร... 



๑๐๘๕ 
 

37. นายสมพร  หมื่นแสน คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
9. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 
 

1. นายบัญชา  ติละกูล ผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

2. นายสุชาติ  เทสันตะ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

3. นายสมยศ  หลักบุญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

 
/4. นายสีลา... 



๑๐๘๖ 
 

4. นายสีลา  มะเค็ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

5. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง ผู้อ านวยการ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

6. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์  ไชยช่วย   ผู้อ านวยการ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

7. นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ 
 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                        
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

8. นายปกิรนัน  นามจันทรา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายเสกสรรค์  ยุภาศ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายกานต์   เวียงเหล็ก รองผู้อ านวยการ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายอุดม  ประสาร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายอุดม  ยุพิน คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายผจญภัย  เครื่องจ าปา    คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท  คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นางอัมพร... 



๑๐๘๗ 
 

15. นางอัมพร  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายภวัต  สุนทรกุลภัทร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายประมูล  นามวิชา คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

22. นายถนอม  แก้วแดง คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นายสมพร  หมื่นแสน คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการแข่งขันงาน  
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. วางแผนการท างานทุกข้ันตอนให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันวันที่  
    ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๑๕ กิจกรรม 
3. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. จัดทีมผู้ช่วยกรรมการสนับสนุน 

/3. คณะกรรมการ... 



๑๐๘๘ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายปกิรนัน  นามจันทรา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอุดม  ประสาร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายภวัต  สุนทรกุลภัทร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสมพร  หมื่นแสน คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายประมูล  นามวิชา คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายเฉลิมพล  จ าลอง คร ูโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางณฐพร   ทัพวงศ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายสายันต์  ดวงเนตร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นายยุรทิต... 



๑๐๘๙ 
 

12. นายยุรทิต  หินกอง คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวนภิาพร  จนัทภักดิ ์
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายทองสา  อังคะสี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายธราธิป  ชัยชาญ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวอรอุมา  ไพรพฤกษ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวอรอนงค์  รักจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายอรุณ  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวอรทัย  วรรณวฒัน ์
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางอภิวรรณ  แพสุพัฒน์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายธนพงษ์  พลเสน คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/23. นายรติพงษ.์.. 



๑๐๙๐ 
 

23. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางอ ามาลา  เกตษา คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายรณสิทธิ์  ประดับศรี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายริทูล  จันทร์เพ็ญ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายปิยพงษ ์โสมาลี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวปณิฏฐา  บุญยงค ์
 

คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสาวนัดดดา  นรดิษฐ ์
    
 

คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางพรรปพร จ าปาศรี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นายชัยวรรณ  สมศรี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางกานต์ธีรา  มะเค็ง คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

กรรมการ 

33. นางสาวน้ าผึ้ง  รามณี คร ูโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

กรรมการ 

 

/34. นายภูมินทร์... 



๑๐๙๑ 
 

34. นายภูมินทร์  สุวรรณศร ี คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายพรมนัส  บุญหนัก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายปรัชญากร  อินทร์วัน  
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายราเชนทร์  พะวงษ์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางกนิษฐา  วงศ์ค า คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นางศุภานันท์  บ ารุงธนรชัช์ 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นายสมยศ  พิมณุวงศ์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางสาวจารุพร  พิมพา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายสมศักดิ์  ไชยปัญญา 
 

คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นายสถิตย์  บุญตา  คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/45. นายสุวชิชา... 



๑๐๙๒ 
 

45. นายสุวชิชา  อุทธสิงห์ คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

46. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์ คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

47. นายติณณภพ  พรมดี คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

48. นายชรินทร์   ขันติวงศ ์ คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

49. นายชาญชัย  บุณยางกูร คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

50. นายกฤษดา  เจริญมาก คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

51. นายกฤตชนะ  ฤาชา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

52. นายวีระศักดิ์  จ าตระกูล ช่างไม้ 4 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

53. นายขันทอง  บุษบงค์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

54. นายสนอง  ห้วยจันทร ์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

55. นายวิจิตต์  นาเมือง ครูช่วยสอน3โรงเรียนยางชุมน้อย 
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/56. นางพรมม.ี.. 



๑๐๙๓ 
 

56. นางพรมมี  แสงแดง แม่บ้าน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

57. นางศรีจันทร์ บุษบงค์ แม่บ้าน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

58. นายปรีชา  สหีะวงษ์ ลูกจ้างโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

59. นายอ าไพ  พิมพ์ทอง ลูกจ้างโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

60. นายเชษฐ์ไชย บุญกลาง ลูกจ้างโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

61. นางกงใจ  ไชยโยธา แม่บ้านโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

62. นางสุรัตน์  ค าปุย แม่บ้านโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

63. นายณรงค์เดช วงศ์เกย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

64. นายสุธิศักดิ์  บัวชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

65. นายอนนัตศักดิ์  บุญจูง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

66. นางสาววรรณภา ภูมิลักษณ์ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/67. นายอมรรัตน์... 



๑๐๙๔ 
 

67. นายอมรรัตน์  อภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

68. นายอุดม  ยุพิน คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

69. นางชุดาภา  เงาศรี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางเมธาวี  สายสิน คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางดวงกาญจน์  เครื่องจ าปา 
 

ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/4. นางพิชญานุช... 



๑๐๙๕ 
 

4. นางพิชญานุช  ศรีคราม คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางทิวาพร  จันทร์หมื่น คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสุรีย์พร  บุษบงก์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวนันทิยา  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางธนาวรรณ   แผ่นศิลา
  

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวจิราพร  พรมดี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางมยุรี  บุญพบ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวศรีสง่า  แถวปัดถา 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวรวิรัตน์  วันลโิก
  

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นางสาวอลิษา... 



๑๐๙๖ 
 

15. นางสาวอลิษา นามวงษ์
  

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวนภาพร  อุดด้วง คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวอรทัย  สุราวุธ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวศศิธร  ไชยเชษฐ ์
       

ครูธุรการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวรสริน  วงศ์ทวี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางอัจฉรา  ป้องกัน คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางธิติรัตน์  สมศร ี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายภัทรียานาฏ  วรโชติ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางวรพินทร์  สิงห์ริชา   คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางรุจี  ไชยปัญญา คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/26. นางสาวดวงนภา... 



๑๐๙๗ 
 

26. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ ์
 

คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นางสาวชุติกาญจน์  เพ่ิมทรัพย์ 
 

คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสาวเบญจวรรณ  บุตรแผงชัย 
 

คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายยุทธพงษ์  การะเกษ   
 

คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสมพร  จันทพันธ์ คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางปราณี  เวียงเหล็ก คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางมะยุรี  ศรีนวล คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางสาวจตุพร  แก้วพวง คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

35. นางผ่องศรี  ไชยเพชร คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

/3. จัดเตรียมอาหารว่าง... 



๑๐๙๘ 
 

3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนประมวลผลและรายงานผล 
 
1. นายอุดม  ประสาร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายณัฐพล บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหาวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายประมูล  นามวิชา คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายสมพร  หมื่นแสน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

6. นายภวัต  สุนทรกุลภัทร  ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
 

 

/4. ส่งผลการแข่งขัน... 



๑๐๙๙ 
 

4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  

1. นายกานต์   เวียงเหล็ก รองผู้อ านวยการ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายทองสา  อังคะสี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. ว่าที่ร้อยตรีปิยะ  อามาตร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายธราธิป  ชัยชาญ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายส ารอง  ปักปิ่น คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายสวรรค์  ศรีประใหม คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายนรินทร์   แข็งขันธ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสุนันท์  บุญรอง คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. นายสุริยันต์... 



๑๑๐๐ 
 

10. นายสุริยันต์  บัวพันธ ์ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายอรรถพล  บุตรดา คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายชรินทร์  ขันติวงศ์ คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายจอมพล  ขุนธิวงค์ คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายนาวา  โสภาล ี คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายมานพ  พาพิม  นักการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายสมจริง  หนุนวงศ ์ นักการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายวีรศักดิ์  ทองภาพร นักการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายนิล  เกษสุวะ นักการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายขันทอง  บุษบงค์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายสนอง  ห้วยจันทร ์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

21. นายเชษฐ์ไชย... 



๑๑๐๑ 
 

21. นายเชษฐ์ไชย บุญกลาง ลูกจ้างโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายปรีชา  สหีะวงษ์ ลูกจ้างโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน สหวิทยาเขตลุ่มน้ ามูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายรุ่งนิรัตน์   ศรีนาม คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

25. นายมงคล โพธิวัฒน์ คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางอัมพร  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางธัญทิพย์  ศรีนวล คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นางสาวพิมพ์ชนก... 

 



๑๑๐๒ 
 

3. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์
อินทร์ 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวจันทร์จิรา  อินทร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางล าใย  พินิจกิจ คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายจิรภัทธ์ นันทเศรษฐ์ คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวกุลนารถ  ทองค า คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางระพีพรรณ  พรมสาร
  

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางศิริจันทร์   แก้วแดง คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางธัญนน  สุมาล ี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวจ านง พิบูลย์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวพิรพร  แสวงผล คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

/๒. จัดหน่วยพยาบาล... 



๑๑๐๓ 
 

๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเกตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายผจญภัย  เครื่องจ าปา คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางเรณู  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายขุนพล  พวงพันธ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวแจ่มจันทร์  พลบ าเรอ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางเด่นฟ้า  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายยุรทิต  หินกอง คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวพิมพ์พรรณ  บุษบงก์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวนิโลบล  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/10. Mr.Darwin... 



๑๑๐๔ 
 

10. Mr.Darwin M.Siano คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายกาลอธิป  จิตตานุภาพ 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แช่ก า คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายเอกชัย   ดวนใหญ่
  

คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายสมัคร  มนตรี คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นักเรียนมัคคุเทศก์ นักเรียน สหวิทยาเขตลุ่มน้ ามูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางทิพวรรณ บริสัย คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 
 
 

/9. คณะกรรมการ... 



๑๑๐๕ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์  ไชยช่วย 
 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายปกิรนัน  นามจันทรา
  

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวธนภรณ์  พุ่มแก้ว คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวศิริพร  แก้วจันทา คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวนฤมล  ธรรมบันเทิง 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสุภา  ไชยปัญญา คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวพิไลวรรณ  บุตรพันธ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายรติพงษ์  รักษาพันธ์
  

คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสถิตย์   กาทอง คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวธวัลรัตน์  พิสมัย 
 

คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวสุดารัตน์  หัสค า คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นางสาวนิฤมล... 



๑๑๐๖ 
 

12. นางสาวนิฤมล  พัธทเสมา  
 

คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายภวัต  สุนทรกุลภัทร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

14. นายอรุณ  นามวงษ์ คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน 
 

1. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยา
คมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายกฤตชนะ ฤาชา คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวปณิฏฐา บุญยงค์
  

คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายนาวา โสภาล ี คร ูโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/6. นายชาญชัย... 



๑๑๐๗ 
 

6. นายชาญชัย บุณยางกูร คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                       
คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางอินทร์  ศรีรักษา คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายนิยม  เหล่าโคตร คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย สพฐ. 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายวิชิต  ไตรสรณ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผูช้่วยศาสตราจารยส์ิบเอก
สุทัศน์  สีแก้วเขียว 

รองอธิการบดีวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายสิทธิศักดิ์  สุมณฑา   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

/6. นางสุพร... 



๑๑๐๘ 
 

 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

8. นายกิตติพันธ์  อนันตกูลจิรโชติ 
 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

9. นายสถาน  ปรางมาศ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

10. นายทัศพร  ค าปลิว ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

11. นายเชษฐา  อาษาราช คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

12. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล 
 

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

13. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก 
 

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายธราเทพ  ศรีเกษ คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางเกษมศรี   อินอะนันต์ 
 

คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางวิมลพรรณ  กลางมณี 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/18. นางพรรณพร... 



๑๑๐๙ 
 

18. นางพรรณพร  บุญทศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวนันทพร กตะศิลา 
 

ครโูรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

28. นางสาวร าไพ  เข็มทอง ครโูรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/29. นายยงยุทธ... 



๑๑๑๐ 
 

29. นายยงยุทธ    สมบัต ิ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีโพนทอง 
 

ครูธุรการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙    
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

 

1. นายกิตติพันธ์  อนันตกูลจิรโชติ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายทัศพร  ค าปลิว ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล 
 

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/4. นายธราเทพ... 



๑๑๑๑ 
 

4. นายธราเทพ  ศรีเกษ ครโูรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายจ านงค์  ทองพูน ครโูรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายสานิตย์ สาไธสง ครโูรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายยงยุทธ   สมบัต ิ ครโูรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายภัทรพล  อนุพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีโพนทอง 
 

ครูธุรการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายวินิจ   ประพาฬ ช่างไมโ้รงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายพจนาจ  สระทอง ลูกจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางเกษมศรี    อินอะนันต์ 
 

ครูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวศิโสภา บุญพอทวีทรัพย์                                    พนักงานราชการโรงเรียน 
โคกหล่ามวิทยาส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายธวชัชัย  บุดดา พนักงานราชการโรงเรียนโคกหลา่มวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นายธนากร... 



๑๑๑๒ 
 

15. นายธนากร  พิกุลทอง พนักงานราชการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายนิพล  อุทัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นายชิตพล  ใยพา ครูธุรการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวจิตสุภา  อินทะศรี 
 

คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางวลัยลักขณา สุจริตภกัดี คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายบุญช่วย  ศรีสมพร คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายจิรศักดิ์  บุญรอง คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นางสาวนงค์ลักษณ์ สาธุการ 
 

คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวจินตนา น่าเท คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาววรรณศา  วันศร ี คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางสาวเบญญาภา  พิสัย 
 

คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/26. นางสาวนิภาดา... 



๑๑๑๓ 
 

26. นางสาวนิภาดา  ทานะรมย์ 
 

คร ูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายหวัน  จันทะแจ่ม นักการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายบรรจง  อินทะศรี
  

นักการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสาวอรวรรยา  แสงลอย 
                                       

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ส านักงานเขต                                      
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางเสาวลี  ขันนาเลา
  

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

31. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นางสาวรุ่งนภา  ค าถาวร 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน / ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
 

/3. คณะกรรมการ... 



๑๑๑๔ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นายสถาน  ปรางมาศ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล 
   

ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางนันทิกานต์  มาลี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางธีร์ชิตา   เพ่งเล็งดี  คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวจิรนันท์  งามศรี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางพวงเพชร   อาษาราช คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสมสถิตย์ พรมค าน้อย
  

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวสมัย  อุทัย    คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/12. นางยุภาพร... 



๑๑๑๕ 
 

12. นางยุภาพร  ไชยเสนา คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์ 
 

คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางชดาภรณ์  ระยับศรี คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาวสาคร  ลาภูตะมะ 
 

คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวนฎัชนก  กองแก้ว 
 

คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวพรศิริ  ดวงสิน คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสุปัญญา  มณีรัตน์ คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสุภารัตน์   พะวงษ์ คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวรุ่งนภา  ค าถาวร 
 

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวรัตนวลัย์  สิมวเิศษ 
 

ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

/3. จัดเตรียมอาหารว่าง... 



๑๑๑๖ 
 

3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายกิตติพันธ์  อนันตกูลจิรโชติ 
 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเชษฐา  อาษาราช คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนันทิกานต์  มาลี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวจิรนันท์  งามศรี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสมสถิตย์ พรมค าน้อย คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวนันทพร กตะศิลา คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางพวงเพชร   อาษาราช คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/9. นางสาวร าไพ... 



๑๑๑๗ 
 

9. นางสาวร าไพ  เข็มทอง คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  

1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายธราเทพ  ศรีเกษ คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายยงยุทธ   สมบัต ิ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายบุญฤทธิ์  ไชยชิน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายเอกชัย  สาหินกอง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/6. นายวรเชษฎ.์.. 



๑๑๑๘ 
 

6. นายวรเชษฎ์ สุขส่ง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายคณิศร  เตธนศาน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายเอกชัย อันฑะเกตุ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายธวชัชัย  สุขส่ง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวฐิติมา  มณี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวระพีพรรณ ศิริเทศ 
 

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายจ านงค์  ทองพูน คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

13. นายภัทรพล  อนุพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

 

/6. คณะกรรมการ... 



๑๑๑๙ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล 
 

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวจิรนันท์  งามศรี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวรัตนาวัลย ์สิมวิเศษ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวจุฑามาศ จันนุกูล           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเกตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นายกิตติพันธ์  อนันตกูลจิรโชติ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายเชษฐา  อาษาราช คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/3. นายธราเทพ... 



๑๑๒๐ 
 

3. นายธราเทพ  ศรีเกษ คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายจ านงค์  ทองพูน คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางนันทิกานต์  มาลี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวินิจ  ประพาฬ ช่างครุภัณฑ์ 4 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายพจนาจ  สระทอง ลูกจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายภัทรพล  อนุพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูม ิ
พิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นายสานิตย์ สาไธสง คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายยงยุทธ   สมบัต ิ คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

/8. คณะกรรมการ... 



๑๑๒๑ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายกิตติพันธ์  อนันตกูลจิรโชติ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร                                    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสมสถิตย์ พรมค าน้อย คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางนันทิกานต์  มาลี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวนันทพร  กตะศิลา 
 

คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางเสาวลี  ขันนาเลา คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวจิรนันท์  งามศรี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

9. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล      ครูอัตราจ้างโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ  เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๑๑๒๒ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

2. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

3. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

4. นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย ผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

5. นายจักรินทร์  บุญอเนก ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

6. นายลือชัย  พิเลิศ     ผู้อ านวยการ โรงเรียนสะเดาใหญ่ 
ประชาสรรค์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

7. นายธีวราช  อ่อนหวาน      ผู้อ านวยการ โรงเรียนละลมวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

8. นายสุชาติ  พลศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวิรัตน์  น้อยพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสมเกียรติ  จันทรสาขา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายกอบชัย  โพธินาแค      ผู้อ านวยการ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/11. นางเนตรนภา... 



๑๑๒๓ 
 

11. นางเนตรนภา สาระวรรณ   ผู้อ านวยการ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายมิตร  บุญใส รองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายสังวร  สุนันท์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร 
 

รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายทวีศิลป์  อสิพงษ์ รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายสุพิชญ์  ลาลุน                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางบังอร กษมาพิศาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์  
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/22. นายธีรพงศ์... 



๑๑๒๔ 
 

22. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายภูรินทร์  สอนพูด ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูสิงห์ประชา 
เสริมวิทย์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

28. นายชูศักดิ์  มะปรางค์    รองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางระเบียบ  ค าไพเราะ            คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
 

/๔. จัดหา เสนอแต่งตั้ง... 



๑๑๒๕ 
 

๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
    ครั้งที่  ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 

ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน 
 

1. นายชูศักดิ์  มะปรางค์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสังวร  สุนันท์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสากล  ประทุม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายไกรลาศ  ผุดผา     คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายประเสริฐ  รักพงษ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายวงเดือน  ทองบาง คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/7. นายรณกร... 

 



๑๑๒๖ 
 

7. นายรณกร  สุวรรณ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายวิฑูรย์   ปาเส คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายอาณากร  บุญศิลป์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายทศพร  มนตรีวงษ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายจักรพงษ์  ยอดโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนขุขันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสุทิพย์  เตารัตน์ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13.นายบุญเลื่อน  สุขกาย นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14.นางสอน  สิทธิศร นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15.นายอินทร์  เพ็ญจันทร์ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16.นายสมใจ  พงษ์ธนู นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17.นางอ าไพ  สมเสนา นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/18.นางสมัย... 



๑๑๒๗ 
 

18.นางสมัย  ประโลม นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19.นางสุเพียร  มูลดับ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20.นายไพวรรณฉิมพินิจ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21.นายทิน  บุญขาว นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22.นายไพรัตน์  ดวงสิน นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23.นางทองยอน  แพงวิเศษ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24.นางยิบ  สุระ  นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25.นายตุย  ทะเวชรัมย์ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26.นายเสถียร  นนทะพันธ์ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27.นายเลื่อน  นนทะพันธ์ นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28.นายดวงจันทร์  ดวงสิน นักพัฒนาโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/29.นายทวีศิลป์... 



๑๑๒๘ 
 

29.นายทวีศิลป์  อสิพงษ์ รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

30.นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสน     คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31.นายรัฐกร  ค ามา     คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางเนตรนภา  สาระวรรณ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายนงค์  ทองมนต์ รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียนภูสิงห์
ประชาเสริมวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางยุเบ็ญ  ยศวิจิตร คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/4. นางรักชนก... 



๑๑๒๙ 
 

4. นางรักชนก   สิงห์ค า คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางทิพย์วรรณ  บุญสม คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางประภัสสร  โทแสง คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล 
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวชนากานต์ นุริตานนท์ 
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวศิริจันทร์พร  ค าอินทร์  ครู โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ 
   

ครู โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางสาวอรทัย  คงราช คร ูโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาวจินตนา  บุษภาค 
 

ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวภัณฑิรา  ไกรราม 
 

ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นางสาวนภัสสร... 



๑๑๓๐ 
 

15. นางสาวนภัสสร  พรหมทา  ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา                                      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวสุภารัตน์  จันครา 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวกัญญ์ภัชสรณ์ รัตนประดับมุข   
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวธิดา  อุปมัย พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายถนัดวิชัย  มนทอง พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวกาญจนา  พลภักดี 
 

เจ้าหน้าที่โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาววรกานต์  หิรัญประเสริฐกุล  
 

เจ้าหน้าที่โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22.นางสาวจันทร์จริา  ฉัตรวิไล 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

23.นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

24.นางสาวปุญญภัสมณฑ์  เนินทราย 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

/3. จัดเตรียมอาหารว่าง... 



๑๑๓๑ 
 

3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

 
1. นายภูรินทร์  สอนพูด      ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูสิงห์ประชา 

เสริมวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร   รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางระเบียบ  ค าไพเราะ    คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช  คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5.นางจิรารัตน์  ค าผง คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6.นางระพีพัฒน์  สอนพูด คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7.นายเรวัตร  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8.นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9.ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทิยา... 



๑๑๓๒ 
 

9.ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทิยา ชนะชัย     
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10.นางนารีรัตน์  ขันเงิน คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11.นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี 
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายมงคล  กระดานพล คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายเอกวัชร  ทองศรี คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14.นางสาวพนิดา  ไชยปัญญา 
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางระพีพัฒน์  สอนพูด คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัชรา  บรรลัง    
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17.นางสาวจินดา  มิ่งขวัญ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 18.นางสาวกนกพร  พันธ์วิไล 
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวปวีณาสีหบุตร คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/20. นางรัตนา... 



๑๑๓๓ 
 

20. นางรัตนา  สร้อยรอด คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21.นางปาริชาติ  ชาวงษ ์ คร ูโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายกฤต์  กวดขันธ์ คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23.นางเจษวราภรณ์  กระดานพล 
 

พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24.นางสาวเนตรนภา  กาลพันธ ์
 

ครูธุรการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25.นางสาวพิมศิณ ีพุทธชาติ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

26.นางสาวรัชชช์า เจริญ      คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

27.นางสาวกฤติญา ดวงเรือง 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

28.นางสาวโศจยา  ดวงสิน คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

29.นางสาวเพชรัตน์  นารี คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 

/4. ส่งผลการแข่งขัน... 



๑๑๓๔ 
 

4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร  

1. นายกอบชัย  โพธินาแค      ผู้อ านวยการ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายทวีศิลป์  อสิพงษ์ รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอภิชาติ  บุญสมยา  คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายสากล  ประทุม คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายมงคล  พันธ์แก่น คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายเรวัตร  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายบุญเย็น สาระชาติ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายน าพล  จุมพิต คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/9. นายศักดิ์สิทธิ์... 



๑๑๓๕ 
 

9. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10.นายเอกชัย  งามรูป คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11.นายกิตติศักดิ์  ค าศิริ ครูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12.นายอัศวยุช  พลสิทธิ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13.นายธนัทรัตนพันธ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14.ว่าที่ ร.ต.ถิระพงษ์จันทบุตร   คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15.นายคมสรรณ์  มันทะราช   คร ูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16.นายอภิสันต์  งามพรหม   คร ูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17.นายอุดมกานต์  แพงอก ครูอัตราจ้างโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18.นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19.นายรัชภูมิ  แพงมา คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/20.นายรัฐกร... 



๑๑๓๖ 
 

20.นายรัฐกร  ค ามา      คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21.นายเฉลิมพงษ์จันทรเสน     คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัช  ราบรรลัง     
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นายลือชัย  พิเลิศ      ผู้อ านวยการ โรงเรียนสะเดาใหญ่ 
ประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางทัศนีย์  ประจ า คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายน าพล  จุมพิต คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4.นายดิลก  หิปะนัด คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5.นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล 
 

ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/6. นางสาวอรนุช... 



๑๑๓๗ 
 

6. นางสาวอรนุช  วันค า คร ูโรงเรียนละลมวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว คร ูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวขนิษฐา   ปัญญา คร ูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวกฤษณวรรณ วงศิริ 
 

ครู โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10.นางวารุณี  วังคะธาตุ คร ูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11.นางสาวสุภารัตน์  จันครา 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12.นางสาวนิตยา  ชวดพงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ 

1. นายธีวราช  อ่อนหวาน      ผู้อ านวยการ โรงเรียนละลมวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

/2. นายมงคล... 



๑๑๓๘ 
 

2. นายมงคล  พันธ์แก่น คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3.นางสิริมา  เล้าวาลิต คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4.นายรัฐกร ค ามา     คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5.นายกมลธรรม  บุญตระการ 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6.นางสุภาพร  ชิตภักดิ์ คร ูโรงเรียนละลมวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายจักรพงษ์  ยอดโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนขุขันธ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายเรวัตร  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. นายรณกร  สุวรรณ์ครู 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา ชนะชัย 
 

คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน  
    สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

/7. คณะกรรมการ... 



๑๑๓๙ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นายจักรินทร์  บุญอเนก ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายมิตร  บุญใส รองผู้อ านวยการ โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนิลกร  อินธิศร คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางวรัญช์ธิตา  จันครา พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายอิทธิกร  ไชยภักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางศิวิมล  ทองมนต์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9.นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10.นางสาวเพชรัตน์  นารี คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 

/๒. ด าเนินการเบิกจ่าย... 



๑๑๔๐ 
 

๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

9. คณะกรรมการจัดเก็บข้อสอบกิจกรรมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์และพินิจวรรณคดี 
 

1. นางสุนทราภรณ์   ธรรมวิเศษ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ    
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกัญญาภัค  มูลศรีแก้ว 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางบังอร  กษมาพิศาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. รับ-ส่งข้อสอบกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ม.ต้น/ม.ปลาย และกิจกรรมพินิจวรรณคดีม.ต้น/ม.ปลาย 
   จากสนามคัดเลือกข้อสอบถึงสนามแข่งขัน 
2. รักษาแบบทดสอบกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ม.ต้น/ม.ปลาย และกิจกรรมพินิจวรรณคดีม.ต้น/ 
    ม.ปลาย 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : ภาษาต่างประเทศที่สอง(จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน) 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายจรัญ  สิทธิรักษ์ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายจ าเนียร  ราษเจริญ ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายณรงค์  ศรไชย ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

/7. นายยิ่งยง... 



๑๑๔๑ 
 

7. นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นางบุญเรือน  คูณทวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

9. นายบุญถึง  ต้นงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

10. นายวิเชียรชัย  งามแสงทรัพย์  อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

11. นายเด่นนคร  ขาวสะอาด 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

12. นางศรศรี  ศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรยีนโนนกระสงัวทิยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

13. นางสาวนิตยาพร  อ านวย 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

14. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  จันคราภิเษก                                     
 

ผู้อ านวยการพอกพิทยาคม รัชมังคลา      
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นายวิจิตร  ผสมวงค์ รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรยีนปรางค์กู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล ครโูรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์ 
 

ครโูรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/18. นายสานแสงดาว... 



๑๑๔๒ 
 

18. นายสานแสงดาว นามวา 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวกัญญาภัค  มูลศรีแก้ว 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีนา 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท ์
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ ์
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/29. นายธรรมรัฐ... 



๑๑๔๓ 
 

29. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

32. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์
  

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์ 
      
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
9. ประสานงานเลขานุการ วินิจฉัยแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 
    ประกวดแข่งขัน 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 



๑๑๔๔ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร 

 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนปรางค์กู ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางบุญเรือน  คูณทวี รองผู้อ านวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายบุญถึง  ต้นงาม รองผู้อ านวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายวิจิตร  ผสมวงค์ รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียน 
ปรางค์กู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์ 
 

ครู โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์ 
 

ครู โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๙. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร 
 

ครู โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวอารยา  สุทธิเชื้อ 
 

ครู โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๑. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา                                      ครู โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

/๑๒. นางสาวธัญญ์... 



๑๑๔๕ 
 

๑๒. นางสาวธัญญ์  จ ารูญศร ี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๓. นายอ านาจ  เส้นคราม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๔. นายส าเริง  บุญตา คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๕. นางพิสมัย  รักษาผล  คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๖. นางปิยลดา  หารไชย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑7. นางสาวอคัมร์ศิริ  มีดี คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑8. นางสาวพิมพ์พรรณ  พิมพาสวัสดิ ์
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑9. นางสาวสภุาวดี  สิงห์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางสาวอรอุมา  ไพรพฤกษ์ 
 

คร ูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๑. นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒2. Mr. Masataka  Sasaki ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 
โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๒3. Mr. Chen... 



๑๑๔๖ 
 

๒3. Mr. Chen Miao ครูอาสาสมัครชาวจีนโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

25. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์ 
 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
ด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย     
 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายบุญถึง  ต้นงาม รองผู้อ านวยการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักด ี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอรุณนี  แก้วค า คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นายปราโมทย์  แหวนเงิน คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพาณิชกุล 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๖. นางสาวดวงตะวัน... 



๑๑๔๗ 
 

๖. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นางศรุตา  ชมภูเขา คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘. นางสาวอุทัย  ผมทอง คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๙. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์  
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๐. นางธนัญฎา  บึงไกร คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๑. นายเรวัต  อาวะรุณ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๒. นายบัณฑิต  ค าแพง คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๓. นายจรัส  ศิริเลิศ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๔. นายสมปอง  นวลจันทร์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๖. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๑๗. นายโชคชัย... 



๑๑๔๘ 
 

๑๗. นายโชคชัย  บุญเสนอ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๘. นายถิรวัฒน์  เสาศิร ิ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๙. นายศราวุธ  จรเดช คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๐. นายอ๊อด  ไชยสุวรรณ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๑. นายจิรวัฒน์  เสนาะล้ า คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๒. นายเสถียร  ค าชมภ ู คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๓. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๔. นางสาวจันทร์จิรา  ห่อทรัพย์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๕. นายไพศาล  หวนคะนึง คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๖. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๒๗. นายศิวะพากย์  ระยับศร ี
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 
 

/๒๘. นางสุปราณีย์... 



๑๑๔๙ 
 

๒๘. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๙. นางวรนุช  หน่างเกษม 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๐. นางสาวธันย์เทวิกา  ส่งสขุ   
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
10. ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    อาหารกลางวัน จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ จัดหาของที่ระลึก   
    ประสานงาน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอ้ียง 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/๓. นางสาวนราภรณ์... 



๑๑๕๐ 
 

๓. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา 
 

ครู โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์  คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวอัคราภัค  หาดค า คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาววรินดา  ปฏิสังข์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวสุพัตรา  สวุรรณเพชร 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวอารยา สุทธิเชื้อ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑2. นางสาวจันทร์จิรา  ห่อทรัพย์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑3. นางสาวกฤติมา  สุภาทิพย์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๑4. นางสาวศิริลักษณ์... 



๑๑๕๑ 
 

๑4. นางสาวศิริลักษณ์  เครือมาศ 
   
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑5. นางสาวสภุัควรรณ  อัครชาติ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑6. นางสาวสุณิตา  บุญช่วย คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑7. นางสาวศุภัคญาดา  ค าแพง 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑8. นางสาวพรทิพย์  มะณีล้ า 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๑9. นางสาวรุจิกาญจน์  หงส์สนิท  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

20. นางสาวสุภาวดี  ประมวล 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

21. นางสาวศิรประภา  โสดา 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒2. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒3. นางสาวปนัดดา  แก้วละมุล  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒4. นางสาวศิริเกษ  แก้วละมุล                                       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

 

/๒5. นางสาวอุดมลักษณ์... 



๑๑๕๒ 
 

๒5. นางสาวอุดมลักษณ์  กล้วยนิจ  
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒6. นายกฤษณะ  ค าเสียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒7. นายพัฒนโชติ  ลาภูตะมะ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒8. นายจิรายุ  อสิพงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๒9. นายวรากร  นรด ี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

30. นายศักดิ์พร  อินตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

31. นายกิติพงษ์  พงษ์สุระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๓2. นายชัยวัฒน ์ แหวนเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๓3. นางสาววราภรณ์  ไชยสนาม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่                                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

๓4. นางสาวสวาท  ศรีเลิศ แม่บ้านโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๓5. นางเพ็ญศรี  ยามี แม่บ้านโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/๓6. นางสุปราณีย์  ... 



๑๑๕๓ 
 

๓6. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓7. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด   คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวประภัสสร อสิพงษ์  คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/๕. นางวัลยา... 



๑๑๕๔ 
 

๕. นางวัลยา  ชยันตรดิลก คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา    คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๗. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร  คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาววริษา  ศรีเลิศ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

9. นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

10. นางมาลินี  งามแสง 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาวพรนิษา  ภูทอง 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางอันติมา  ใจดี 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม    คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย   คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสาววริณดา ปฏิสังข ์
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/16. นายศิวะพากย.์.. 



๑๑๕๕ 
 

16. นายศิวะพากย์ ระยับศรี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางสาวรัตนา  เงินด ี
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสาวศศิธร  ประมาพันธ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวณัฎฐ์ชญา  หงส์โสภา 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางอรอนงค์  ทองประโคน 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายศักดิ์ดา  แว่นเนตร 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายถิรวัฒน์  เสาศิร ิ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางดลนภัส  สีดาดิลกกุล 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางสาวอาณิชยา  วรรณา 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/27. นางเบญจมาศ... 



๑๑๕๖ 
 

27. นางเบญจมาศ  สมควร 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นายถิรธนา  ค าแพง คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางชนากานต ์ บุตรศาสตร ์
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

31. นางพเยีย  ห้วยจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางศุภัชญา  จันทะเขตร์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางสาวรสริน  ดวงใจ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ ์
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นางสาวกัษมาพร  หลอดทอง  
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/38. นางสาวอรุณนี... 



๑๑๕๗ 
 

38. นางสาวอรุณนี  แก้วค า คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นางสาวสุนีย์  ดอนเหลือม 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายวรโชติ  วงศ์นิล คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางเครือมาศ  ทองงาม 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นางนิตยา  สิทธิศร 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

43. นายจิตติชัย  งามแสง 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

44. นายโชคชัย  บุญเสนอ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

45. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

46. นายเกตุสุริยนต์  กลมเกลียว 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

47. นางจันทนา  แขมค า คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

48. นางธนัญญ์ฎา  บึงไกร คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/49. นางสาวอารยา... 



๑๑๕๘ 
 

49. นางสาวอารยา  สุทธิเขื้อ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

50. นางณกานดา  สมรัตน์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

51. นางสาวชลณัฐ  บุปผาชาติ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

52. นางสาวนุชนาฎ  รชตธ ามรงค์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

53. นายคุณาพจน์  คลธา คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

54. นายสถิตพงศ์  แพนลิน้ฟ้า 
    
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

55. นายไพศาล  หวนคนึง คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

56. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

57. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์  
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

58. นายสมปอง  นวลจันทร์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

59. นางศรุตา  ชมภูเขา คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/60. นายเสถียร... 



๑๑๕๙ 
 

60. นายเสถียร  ค าชมภู คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

61. นางสาวธันย์เทวิกา  ส่งสขุ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

62. นางสาวจันทร์จิรา  ห่อทรัพย์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

63. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

64. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

65. นายช านาญ  หงษ์สนิท คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

66. นางสาวพัชรี  แสนโสม คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

67. นางสาวภัทธชิา  เขียนจูม 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

68. ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร  เที่ยงทัศน์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

69. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์  
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

70. นางสาวสาธิมน  พลรักษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 

/71. นางสาวสุพิศ... 



๑๑๖๐ 
 

71. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

72. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

73. นายศราวุธ  จรเดช คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

74. นายณัฐพงษ์  นาคนวล คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

49. นายธีรพงษ์  ขุนนามวงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

50. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์ 
 

ครูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

51. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา  
 

ครูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

52. นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 

6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ จัดเตรียมเกียรติบัตร 
 
 

/7. จัดท าแบบประเมินผล... 



๑๑๖๑ 
 

7. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจราจร 

๑. นายวิจิตร  ผสมวงค์ รักษาการรองผู้อ านวยการ โรงเรียน 
ปรางค์กู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นายศักดิ์ดา  แว่นเนตร คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางพเยีย  ห้วยจันทร์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นายสถิตย์พงษ์  แพนลิ้นฟ้า คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปรางค์กู่ กรรมการ 
8. นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

9. ส.ต.ต. รณเดช  ไสว คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบโรงเรียนและสถานที่จัดการแข่งขัน 
๒. อ านวยความสะดวก และจัดการจราจรภายในสถานที่การแข่งขันให้เรียบร้อย 

/๓. จัดเตรียมเครื่องหมาย... 



๑๑๖๒ 
 

๓. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะ ให้เรียบร้อย 
๔. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ/อปพร 
๕. จัดคณะจราจรสนับสนุน 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑. นางกรชุลี  ศรีสุข คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์   คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาววรินดา  ปฏิสังข์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. เจ้าหน้าที่พยาบาล พยาบาลโรงพยาบาลปรางค์กู่ กรรมการ 
๖. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น   คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

/8. คณะกรรมการ... 



๑๑๖๓ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และบันทึกภาพ 

๑. นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายจิรวัฒน์  ธาน ี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายกิจจา  เตารัตน์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นายไพศาล  หวนคนึง คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. ว่าที่ร้อยตรีนิธิกร  เที่ยงทัศน์ 
 

คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน  ออกแบบ/จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน พิธีกรในการ  
    ด าเนินการแข่งขัน  
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน 
    สนามแข่งขัน ท าคลิปสถานที่แข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าขอ้มูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 

/9. คณะกรรมการ... 



๑๑๖๔ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด    คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์  คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์   คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางวัลยา  ชยันตรดิลก คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา    คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์   คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นางสาวอารยา  สุทธิเชื้อ ครูผู้ช่วยโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘. นายจิรวัฒน ์ ธาน ี คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นางสาวกฤติมา  สุภาทิพย์ คร ูโรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    

/ศูนย์สาระการเรียนรู้... 



๑๑๖๕ 
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษา และพลศึกษา 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายพรชัย วงศ์งาม            นายอ าเภอห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายอธิคม เจ็งตระกูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนห้วยทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายเรืองเดช หาญสุทธิชัย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยทับทัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นายชัยยันต์  เทพเกษตรกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลห้วยทับทัน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางจันทรา หาญสุทธิชัย     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมมาศ ถาวร             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

8. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

9. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

10. นายวิเชียร บุญมาก ผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

11. นายจิตตนาถ  สิงห์โต
  

ผู้อ านวยการ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

12. นายวีระศักดิ์  จันทะรัตน์  ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา  
                                      รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่  
                                      การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

13. นางวิราภรณ์  กุลพัฒน์         ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

14. นายสมหมาย  เวียงสิมา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/15. นางสาวประยงค์... 



๑๑๖๖ 
 

15. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง  
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางวาสนา  สิงหโ์ต ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางเรไร  สงค์พิมพ์ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นายสมพร  นายน้อย  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายสรศักดิ์   สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นายวัฒนา  จันทรา คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นางสาวสุลาลวีัลย์   วรครฑุ 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายชนธัญ  บัวแครือ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นางสุพิชญา   ตรีชนะสมุทร  
 

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล 
 

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นางดรุณี  เสมอภาค คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/26. นางสาวสุณีรัตน์... 



๑๑๖๗ 
 

26. นางสาวสุณีรัตน ์ แพทยห์ลวง 
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

27. นายสมศักดิ์  บัวเขียว คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายไพสิทธิ์  ค าเครื่อง ก านันต าบลทุ่งไชย กรรมการ 
29. นายพัฒนะ  เรืองศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนห้วยทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นายสมพงษ์  คงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต าบลทุ่งไชย กรรมการ 
31. นางวิมลพรรณ  กลางงมณี 
    
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

32. นายสานแสงดาว นามวา 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/38. นางสาวกมนณัทธ์... 



๑๑๖๘ 
 

38. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

40. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

41. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

42. นายพยนต์   ธรรมโหร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

43. นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์ 
    
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

44. นายวิรัตน์   ศรีพลกรัง ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

45. นางสาวปรีดาภรณ์   ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

46. นายบุญชิต  คุณมาศ      รองผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา  
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
 
 

/๓. อ านวยความสะดวก... 



๑๑๖๙ 
 

๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ  วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 
     ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

1. นายวิเชียร  บุญมาก   ผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางรจนีย์  น้อยพรหม            คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายสรศักดิ์   สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายประเทือง  บาศรี            ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/6. นายกฤษณา... 

 



๑๑๗๐ 
 

6. นายกฤษณา  อินทร์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวปนัดดา ศรีเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. ว่าที่ ร.ต.บดินทร์  วงศ์เลิศ   พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน  
                                      วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

1. นายสมหมาย  เวียงสิมา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมพร  นายน้อย              คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายประเสริฐ  เติมใจ             คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายสมใจ อินหอม ช่างไม้ 4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายธนาธิป  กระจายศรี พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/7. นายอภิชาติ... 



๑๑๗๑ 
 

7. นายอภิชาติ สกุลรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

8. นายธีรพล บวชประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

9. นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์ 
   
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

1. นายพยนต์  ธรรมโหร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายวัฒนา  จันทา คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นายเรวัตร  เกิดนอก พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

5. นายอนุวัตร  สายเสน คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นายวิชาญ  ค าอ า คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/7. นางสาวอัญชรี... 



๑๑๗๒ 
 

7. นางสาวอัญชรี  โทนันต ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

8. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

1. นายจิตตนาถ  สิงห์โต ผู้อ านวยการ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทรส์ว่าง 
 

ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายวุฒิไกร  เก็จโกวิท คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นายปรีชา  ตรีแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

5. นางสาวเจนจิรา  ใจค า พนักงานราชการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง 
 

ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นายค ามวล  ค าสอน คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/5. สนามแข่งขันที่ 5... 



๑๑๗๓ 
 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมเดช  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนันท์นภัส  ทองแสน คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นายขวัญเมือง  ประพาฬ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รชัมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

5. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นายเอกราช  ต้อนรับ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงาน วางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยตามบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือให้  
    การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการแข่งขันวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๖    
    กิจกรรม 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/3. คณะกรรมการ... 



๑๑๗๔ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

1. นายวิเชียร  บุญมาก   ผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางรจนีย์  น้อยพรหม            ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายสรศักดิ์   สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายประเทือง  บาศรี            ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายกฤษณา  อินทร์แก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวปนัดดา ศรีเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล 
    
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ   พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน                                     
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                    
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

 

 

/2. สนามแข่งขันที่ 2... 



๑๑๗๕ 
 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

1. นายสมหมาย  เวียงสิมา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมพร  นายน้อย              คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายประเสริฐ  เติมใจ             คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายสมใจ อินหอม ช่างไม้ 4 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายธนาธิป  กระจายศรี พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายอภิชาติ สกุลรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

8. นายธีรพล บวชประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

9. นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

10. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

/3. สนามแข่งขันที่ 3... 

 



๑๑๗๖ 
 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

1. นายพยนต์  ธรรมโหร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายวัฒนา  จันทา คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นายเรวัตร  เกิดนอก พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

5. นายอนุวัตร  สายเสน คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นายวิชาญ  ค าอ า คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

7. นางสาวอัญชรี  โทนันต ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

8. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

1. นายจิตตนาถ  สิงห์โต ผู้อ านวยการ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

/2. นางสาวปรีดาภรณ์... 



๑๑๗๗ 
 

2. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทรส์ว่าง  ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายวุฒิไกร  เก็จโกวิท คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นายปรีชา  ตรีแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

5. นางสาวเจนจิรา  ใจค า พนักงานราชการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง 
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นายค ามวล  ค าสอน คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมเดช  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนันท์นภัส  ทองแสน คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นายขวัญเมือง  ประพาฬ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/5. นายสมเพียร... 



๑๑๗๘ 
 

5. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นายเอกราช  ต้อนรับ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
2. จัดเตรียมห้องสอบ ห้องโสตทัศนศึกษา ส าหรับด าเนินการสอบแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
    พลศึกษา ม.๑ - ม.๓, ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖ ในวันที่ ๑๒ –  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ให้พร้อม ส าหรับด าเนินการแข่งขันแอโรบิค 
    ม.๑ - ม.๖, คีตะมวยไทย ม.๑ - ม.๖,การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.๑ - ม.๓,  
    ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.๔ - ม.๖  ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันป้ายสนามกิจกรรมการแข่งขัน ป้ายบอกทางและ 
    เส้นทางจุดเช็คอินในการเดินทางเข้าสนามแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
5. จัดระบบสัญญาณ internet และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
6. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
7. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน / ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
8. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
9. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

1. นางสาวปราณี  ภูอาลัย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสังวาลย์  สีดา            คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/3. นางมันทนา... 



๑๑๗๙ 
 

3. นางมันทนา  เกิดนอก คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางพัชรินทร์  พระทัด  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางดวงเดือน สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวนัยนา  อภัยศรี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางธารารัตน์  แก้วมูล  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

1. นางพิกุล  ใจดี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางปานทอง เบ็ญจศาสตร ์
 

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายพชร  ดีวังโพน คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายธนาธิป  กระจายศรี พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/6. นางสุกานดา... 



๑๑๘๐ 
 

6. นางสุกานดา  ธานี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวกษิรัตน์  แก้วสา คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศรัณยาพร  อ่ิมเพ็ชร    คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอาภาพร  ปัจจสุนันท์    พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน 
                                      วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาววิไลแก้ว  พุ่มจันทร์  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางสาวจุฬาลักษณ์  ลิขิตวรกลุ  ครูธุรการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาวสุลาลวััลย์ วรครุฑ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวสุภาวรรณ วงค์ภักดี     ครูอัตราจ้างโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

/4. สนามแข่งขันที่ 4... 



๑๑๘๑ 
 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง 
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์  
 

ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายประดิษฐ์  เล่าเรือง คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

4. นางสาวพรทิพย์  ประทุม พนักงานราชการโรงเรียนผักไหม 
วิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

5. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นางรัตติยา  สุริยะ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวพัชมณ  แสงใส คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

๑. นายเศรษฐ์  บุญข่าย คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา 
 

ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววาสินี  วิถี คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

/๔. นางสาวจิตราพร... 



๑๑๘๒ 
 

๔. นางสาวจิตราพร  ทองแม้น ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ษก                                       

กรรมการ 
 

๕. นางสาวประภัสสร  กลไกล 
 

ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ก                                       

กรรมการ 
 

๖. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลา
ภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางลออ  ไชยโยธา พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

๑.นางทรงทรัพย์  ชาลี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสรศักดิ์   สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

/๓. นางสาวจิราณี... 



๑๑๘๓ 
 

๓. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์ 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางนิชานันท์ จันทรคาต คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางมันทนา  เกิดนอก คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวชนิสรา ครุฑสาร     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๗. นางสาวปนัดดา ศรีเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ 
       

พนักงานราชการโรงเรียนห้วย 
ทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นายสมหมาย  เวียงสิมา     ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพร  นายน้อย   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประเสริฐ  เติมใจ         คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๔. นายสุริยะ... 



๑๑๘๔ 
 

๔. นายสุริยะ  อะสิพงศ์ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายอภิชาติ สกุลรักษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นายธีรพล บวชประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๗. นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๘. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ     พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นางเรไร  สงค์พิมพ์ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอรรุจี  สอสูงเนิน      คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาววิภารัตน์  สาสังข์      คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางสาวณิชาภัทร  ขันค า      พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/๖. นางสาวกวินนา... 



๑๑๘๕ 
 

๖. นางสาวกวินนา  หอมหวน 
 

ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๗. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์        คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวอัญชรี  โทนันต ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๙. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย 
 

พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน 
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

๑. นางดรุณี  เสมอภาค คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม 
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน ์ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาววรรณิภา  อุ่นไชย คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 
 
 
 
 

/๖. นางสาวอัจฉรา... 



๑๑๘๖ 
 

๖. นางสาวอัจฉรา  พวงอก คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสุนิสา  เสวยราช  คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

๑. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกรุณา  ละประโคน คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางอัญชนา  เวียงสิมา คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นายจ านงค์  จันเปรียง คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นายสมศักดิ์  กิจพรเจริญ ครูธุรการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลา
ภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางนันท์นภัส  ทองแสน คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
 

/4. ส่งผลการแข่งขัน... 



๑๑๘๗ 
 

4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 
7. จัดพิพม์เกียรติบัตรส าหรับคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
8. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
9. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

๑. นายสรศักดิ์  สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒.นางพัชรินทร์  พระทัด คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางดวงเดือน  สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา 
   

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายประเทือง  บาศรี            ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นายบุญนิสา  ผักไหม     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ                                          พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน 
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/2. สนามแข่งขันที่ 2... 



๑๑๘๘ 
 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นายสมพร  นายน้อย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายประเสริฐ  เติมใจ       คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นายธนาธิป  กระจายศรี     พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง       พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นายสุริยะ  อะสิพงศ์      คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายพชร  ดีวังโพน         คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นายสุวิทย์  ทองปัญญา คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายนิกร  จันทะสาร    คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายบุญยิ่ง  ชราศรี   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

/๔. นายธงชัย... 



๑๑๘๙ 
 

๔. นายธงชัย  ใจมนต ์ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นายธงชัย  อสิพงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นายถวิล  บุญศรี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายสมพงษ์  บุตรสิงห์     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

๑. นายสมศักดิ์  บัวเขียว คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายสันติสุข  แก้วศิริ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายประครอง  ศรีสุวรรณ์ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นายณัฐศักดิ์  ผักไหม ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นายเกษมสัน  ลือตะนา นักการภารโรงโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นายพรพิชิต  หงษ์ค า พนักงานราชการโรงเรียนผักไหม 
วิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

/๗. นายประชา... 



๑๑๙๐ 
 

๗. นายประชา  วิเศษชาติ นักการภารโรงโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

๑. นายสุระศักดิ์  อักษร คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายสง่า  แพงพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นายนิคม  ศิริเลิศ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นายจิรวัฒน์  ดวงอาจ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ 
 

ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายขวัญเมือง  ประพาฬ    พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

/7. คณะกรรมการ... 



๑๑๙๑ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

๑. นางสาวพะยอม เผ่าพันธ์ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพิมพ์พรรณ  พิมพาสวัสด์  
 

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาวพัชรียา  ผาดไธสง    คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสาวราตรี  เชื้อทอง       ครูอัตราจ้างโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางมันทนา  เกิดนอก          คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางพัชรินทร์  พระทัด คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นางปานทอง  เบ็ญจศาสตร์ 
 

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสุกานดา  ธานี    คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/๓. นายพชร... 



๑๑๙๒ 
 

๓. นายพชร  ดีวังโพน     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นายธนาธิป  กระจายศรี   พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง    พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาวกษิรัตน์  แก้วสา ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด ครูอัตราจ้างโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นางประภาพร  เกษศิริ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิภาวรรณ บุญสะอาด 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววิภาวรรณ  ค าประภา 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้ว คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางอ าพัน  ทองพีระ   พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

 

/๖. นางกนกพร... 



๑๑๙๓ 
 

๖. นางกนกพร  บัวสอนเจริญ 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

๑. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง 
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร 
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาวพัชรินทร ์ สอนศร ี
 

คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางสาววรลักษณ์  ลาลุน
  

ครูผู้ช่วยโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางมัชติกาล  ทะวะบุตร คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางนวพรรษ  ผักไหม คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

/5. สนามแข่งขันที่ 5... 



๑๑๙๔ 
 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

๑. นางมลิวัลย์  จ าปาทอง  คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางรัตนี  ไชยโคตร คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางจุไรรัตน์  เหมาะราศรี คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาววราลักษณ์  จังอินทร์ 
                                       

คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางลออ  ไชยโยธา  ครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาวกณิกา  ค าเครื่อง ครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวจิตราพร  ทองแม้น 
 

ครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก                                       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเกตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

 

 

/8. คณะกรรมการ... 



๑๑๙๕ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1) สนามแข่งขันที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6) 
 

๑. นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปราณี  ภูอาลัย    คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสังวาล  สีดา       คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางรจนีย์  น้อยพรหม       คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางทรงทรัพย์  ชาลี          คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางดวงเดือน  สามไชย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2) สนามแข่งขันที่ 2 หอประชุมเทศบาลห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นายสุริยะ  อะสิพงศ์   คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายพชร  ดีวังโพน       คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/๓. นางสาวกษิรัตน์... 



๑๑๙๖ 
 

๓. นางสาวกษิรัตน์  แก้วสา      คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นายธนาธิป  กระจายศรี    พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง       พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางทักษิณา  นากา คร ูโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
สถาบันการพลศึกษาจังหวัดศรีเกษ 

กรรมการ 
 

๗. นายสุดใจ   ดอนเตาเหล็ก คร ูโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
สถาบันการพลศึกษาจังหวัดศรีเกษ 

กรรมการ 
 

๘. นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์ 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

3) สนามแข่งขันที่ 3 หอประชุมอ าเภอห้วยทับทัน 
กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย  (ม.1 – ม.6) 

 

๑. นายปอร์ฐวีย์  หนองบัว คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกัลยกร  ก้านเพชร 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวณิชาภัทร  ขันค า        พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางสาวสรณ ีศิรินัย             คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

/๕. นางสาววราภรณ์... 

 



๑๑๙๗ 
 

๕. นางสาววราภรณ์  ธรรมรักษ์ 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ า          คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง       คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4) สนามแข่งขันที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.1-ม.3 

 

๑. นายส ารวน  เสมอภาค คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายทวีสุข  นามวงศ์ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววณิชชา  โนภาศ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นายสนธยา  เนินทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นางสาวอาทิตยา   พงษ์ปลัด 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

6. นางสาวธนิดา  จวงพันธ์ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์ คร ูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

/5. สนามแข่งขันที่ 5... 



๑๑๙๘ 
 

5) สนามแข่งขันที่ 5  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)  ม.4-ม.6 

 

๑. นายดุลยเดช  กาทอง คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางจุไรรัตน์  เหมาะราศรี คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๔. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๕. นายสมเดช  ครองยุทธ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

๖. นางสาววาสินี  วิถี คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์  ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน  
   สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 

/9. คณะกรรมการ... 



๑๑๙๙ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางวาสนา  สิงห์โต ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนหว้ยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

๒. นางกาญจนา  หาดค า     คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวราตรี  เชื้อทอง คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๔. นางสาวสรณ ีศิรินัย คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๕. นางสาวปวีณา  คะหาญ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๖. นางสาวเมธาวี  ศรีเมือง คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๗. นายถวิล   บุญศร ี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๘. นางอ าพัน  ทองพีระ พนักงานราชการโรงเรียนห้วยทับทัน
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๙. นางสาววราภรณ์  ธรรมรักษ ์
 

ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๐. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค ์ ครู โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล                                     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

๑๑. นางจุฬาลักษณ์  แสงหิรญั 
                                        

ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก                                        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/๑๒. นางสมคิด... 



๑๒๐๐ 
 

๑๒. นางสมคิด  ศิลาโชติ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและลเขานุการ 

๑๓. นางสาวสุภาวรรณ วงค์ภักดี 
 

คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

ศูนย์สาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสมชัย  เย็นสมุทร ประธานคณะกรรมาการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางสาวสมถวิล สุหร่าย ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวรุ้งราวัลย ์ พัฒนาจรยิา  ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ที่ปรึกษา 

5. นางรัตติกร  ทองเนตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

6. นางสุพร  สามัตถิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ที่ปรึกษา 

7. นายสมพร  อาษา ผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 
 

8. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย รองผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 
 

 

/9. นายสมยศ... 



๑๒๐๑ 
 

9. นายสมยศ  พิมณุวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

10. นายเดชา  นวลรักษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

11. นางมุจรินทร ์ ทองอินทร ์
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

12. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 
 

13. นางปาริสา  อร่ามเรือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางอรุณ  อ้ึงไชยพร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางอุบลวรรณ พวงอก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางเพชรรี  โสดา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นาวสภุาวดี วุฒิยาสาร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางศุภานัน  บ ารุงธนรัชต ์
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นายวันฒนา  ศรีจักร 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/20. นางกฤษณา... 



๑๒๐๒ 
 

20. นางกฤษณา  คุณมาศ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายสมศรี ปราศจาก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายนิติศาสตร์ ส าราญ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

24. นายชยพล  จันทร์แจ้ง  คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

25. นายสกุลสุข  นึกชอบ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

26. นางวิมลพรรณ  กลางงมณี 
 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

28. นายสุพิชญ์  ลาลุน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

29. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

30. นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/31. นายพีรพล... 



๑๒๐๓ 
 

31. นายพีรพล  พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

32. นายธีรพงศ์  วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

33. นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์ 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

34. นายคฑาวุธ  วิลาพันธ์ พนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

35. นายธรรมรัฐ  บุญหนุน  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

36. นางสาวเจนจิรา สโีวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

37. นายโกสัลล์  จุลเหลา   คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

38. นายชวลัวิชญ์  ทิพราช   ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

39. นายชัยวัฒน ์ พรหมลิ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

40. นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

41. นางปณิตา  นาจ าปา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/42. นายศรเทพ... 



๑๒๐๔ 
 

42. นายศรเทพ สร้อยสนธ์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์แผนการด าเนินการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความส าคัญ   
    ก่อน / ระหว่าง / หลังการด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงานของการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้ 
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. ประงานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดงาน 
๓. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดงาน 
๔. จัดหา เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕. ตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. จัดท าคู่มือ / จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน  แผ่นพับสถานที่แข่งขัน 
๗. ก าหนดและประสานงานกับสถานที่ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙                 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๙. ด าเนินการประกวดแข่งขันตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ประสานงานเลขานุการ  วินิจฉัยแก้ปัญหาเพื่อด าเนินการต่อไป  สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการ 
     ประกวดแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
 

1. นายเดชา  นวลรักษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสมศรี ปราศจาก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

 

/4. นายตรีญรัตน์... 



๑๒๐๕ 
 

4. นายตรีญรัตน์  สิมมา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายสิทธิชัย  สีราช คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นายภูมินทร์  สุวรรณศร ี คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายค ามี ศรีผุย นักการภารโรงโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายอุทัย พันธ์งาม นักการภารโรงโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายพึ่ง  ศรีวิเศษ นักการภารโรงโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายมานพ พาพิมพ์ นักการภารโรงโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นายสมสะอาด บัวระสอน 
 

นักการภารโรงโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นายธีระศักดิ์ ทองภาพ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/15. นางพรชิตา... 



๑๒๐๖ 
 

15. นางพรชิตา  ช านิกุล พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางอ่อมทรัพย์ สุขพร้อม 
 

พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางกงใจ ไชยโยธา พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

18. นางสุรัตน์  ค าปุย พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

19. นางสาวศจี  จ ารูญทัด พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

20. นางฉวี  ศรีลาชัย พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

21. นายโกสัลล์  จุลเหลา   คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

22. นายชวลัวิชญ์  ทิพราช   ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

23. นายสุรเดช  สิงห์โท คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

24. นายพรมนัส  บุญหนัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านสถานที่ / เวที / อุปกรณ์ / จัดหาเครื่องเสียง / คอมพิวเตอร์ /       
    ป้ายต่าง ๆ 
 

/2. ส ารวจข้อมูล... 



๑๒๐๗ 
 

2. ส ารวจข้อมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการจัดการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
4. จัดระบบสัญญาณ internet  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
5. จัดวางแผนผังของงาน จัดสถานที่ให้สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
6. จัดท าป้ายสนามแข่งขัน/ ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน บอกจุดแข่งขันให้ชัดเจน 
7. จัดเตรียมจุดถ่ายภาพของสนามแข่งขัน และจุดต้อนรับผู้เข้าชมการแข่งขันให้เกิดความเรียบร้อย 
8. ประสานกับคณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
9. จัดสถานที่สุขา / ขยะ / ภายในบริเวณสนามแข่งขัน พร้อมด าเนินการจัดเก็บทุกวัน 
10. ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ต้อนรับ  จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    อาหารกลางวัน  จัดหาที่พักส าหรับกรรมการ  จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ  จัดหาของที่ระลึก   
    ประสานงาน 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอุไรวรรณ ช านิกุล คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางภฤดา เลียบสูงเนิน คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นางสาวนลินี  พานะรมย์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวสวุรรณี  แก้วบัวเคน 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/7. นางสาวธีราพร... 



๑๒๐๘ 
 

7. นางสาวธีราพร  ค าโสภา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นางสาววาทินี  ชินบุตร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นางพรชิตา  ช านิกุล พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

13. นางอ่อมทรัพย์  สุขพร้อม 
 

พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

14. นางกงใจ  ไชยโยธา พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

15. นางสุรัตน์  ค าปุย พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

16. นางสาวศจี  จ ารูญทัด พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

17. นางฉวี  ศรีลาชัย พนักงานโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/18. นางสาวอรทัย... 



๑๒๐๙ 
 

18. นางสาวอรทัย  ขาวสะอาด 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่                                     
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

19. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมนยิม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่                                     
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

20. นางสาววทันยา  หนองหงอก   
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่                                     
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

21. นางสาวสุภาพร หัสค า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

22. นายสุรวุฒ ิ เครือเสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

23. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

24. นางสาววาทินี  ชินบุตร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล 
 

พนักงานราชการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นางสาวหัสญา  ไชยปัญญา 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและด าเนินงานด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแค่คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน 
    ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. จัดเตรียมและให้การต้อนรับคณะกรรมการ และจัดล าดับพิธีการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการให้เกิดความเรียบร้อย 
 
 

/18. นางสาวอรทัย... 



๑๒๑๐ 
 

4. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายให้การจัดการแข่งขันตลอดการ 
    จัดการแข่งขัน 
5. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการ 
6. จัดเตรียมบัตรคณะกรรมการ 
7. จัดหาของที่ระลึกและประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
1. นายชยพล  จันทร์แจ้ง คร ูโรงเรียนก าแพง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธีราพร ค าโสภา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายจตุพล  ถาวร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

4. นางสาวศิริวิมล  ศรีบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

5. นายนันทวัฒน์  สืบบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

6. นางสาวณัดฐา  สมพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

7. นางสาวอรทัย  ขาวสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

8. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมนยิม 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

 
 

/9. นางสาววทันยา... 



๑๒๑๑ 
 

9. นางสาววทันยา  หนองหงอก 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

10. นางสาวสุภาพร หัสค า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

11. นางสาวกัลย์สุดา  ผกาแดง 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

12. นางสาววิชญาพร  แก้วฤทธิ์ 
 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

13. นายสุรวุฒ ิ เครือเสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

14. นักเรียนโรงเรียนก าแพง นักเรียนโรงเรียนก าแพง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กรรมการ 

15. นายศรเทพ  สร้อยสนธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 16. นางสาววริศรา  พรหมคุณ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวจับจิต  พิมพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวหัสญา  ไชยปัญญา 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางสาวนภัสภรณ์  จุลพล 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

/มีหน้าที่... 



๑๒๑๒ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าเอกสารการรับรายงานตัว และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน น าส่งสถานที่แข่งขัน 
3. รวบรวมผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 
4. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่าย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต์ 
5. ตรวจสอบผลการจัดล าดับและประกาศผลการแข่งขัน 
6. รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 

1.. นายสุรเดช  สิงห์โท คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายธนกฤต ศรีทัศน์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายวิทธิพงษ์  วันทา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภออุทุมพรพิสัย กรรมการ 
8. นายพรมนัส  บุญหนัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/9. นายนิล... 



๑๒๑๓ 
 

9. นายนิล เกษสุภะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนก าแพงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายสมจริง  หนุนวงค ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนก าแพงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบวางแผนการด าเนินงานด้านการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรตามสนามแข่งขัน 
๒. ก าหนดเส้นทางการจราจรและแผนผังการจราจร 
3. จัดเตรียมเครื่องหมายจราจรและสถานที่จอดพาหนะให้เรียบร้อย 
4. ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกของระบบจราจรและดูแล 
    ความปลอดภัย / ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบการจราจร  / จัดเวรยามรักษา 
    ความปลอดภัยบริเวณจัดการแข่งขัน 

6. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

1. นางธัญทิพย์ ศรีนวล คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาวธาริณี  สิทธ ิ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นักเรียนชุมนุม   
องค์การผลิตอาหารส าเร็จรูป 

นักเรียนโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล 
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

กรรมการ 

 
 

/7. นางสาวจันทร์จิรา... 



๑๒๑๔ 
 

7. นางสาวจันทร์จิรา รินทร ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาววริศรา พรหมคุณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ์ในการ 
    จัดตั้งหน่วยให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดหน่วยพยาบาลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ าสนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสถานที่ส าหรับการให้บริการ    
    ด้านสาธารณสุขและการพยาบาลให้ครอบคลุม สะดวกและปลอดภัย 
๔. จัดเตรียมแนวทางในการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์พิธีกรและบันทึกภาพ 

1. นายสมคิด  แสงอรุณ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นางอุบลวรรณ  พวงอก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสุวรรณี  กระจาย คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายภูมินทร์  สุวรรณศร ี คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
/6. นักเรียนโรงเรียนก าแพง... 



๑๒๑๕ 
 

๖. นักเรียนโรงเรียนก าแพง 
 
 

คณะนักเรียนโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์   คร ูโรงเรียนก าแพง 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

8. นางปุณยนุช  พิมพานราทร   คร ูโรงเรียนก าแพง 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายศรเทพ  สร้อยสนธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนผังสถานที่แข่งขัน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน 
๒. ก าหนดจุดประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
สนามแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับฝ่าย ICT น าข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
4. บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นางมุจรินทร์  ทองอินทร์ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายนิติศาสตร์  ส าราญ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางพัชรี  รจนัย คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นางสาววาทินี  ชินบุตร คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 
 
 
 

/5. นางสาวนภัสภรณ์... 



๑๒๑๖ 
 

5. นางสาวนภัสภรณ์  จุลพล ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

6. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง 
 

ครู โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางปณิตา  นาจ าปา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานด้านงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    ตลอดการจัดการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท      
    ทุกรายการ  เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเดินทางไปราชการ  
๓. เตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบของ 
    ทางราชการ    
 

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน 
 

1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประธานกรรมการ 

2. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสมศรี  ปราศจาก คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

4. นายเดชา  นวลรักษา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

5. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 

/6. นายนิติศาสตร์... 



๑๒๑๗ 
 

6. นายนิติศาสตร์  ส าราญ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

7. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง 
 

คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

8. นางปณิตา นาจ าปา คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

9. นายสกุลสุข  นึกชอบ คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นายโกสัลล์  จุลเหลา   คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

11. นายชวลัวิชญ์  ทิพราช   ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

12. นายชยพล  จันทร์แจ้ง คร ูโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและเลขานุการ 

13. นายศรเทพ สร้อยสนธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาววริศรา  พรหมคุณ 
 

ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวจับจิต พิมพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

        /คณะกรรมการจัดการแข่งขัน.. 
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คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธานกรรมการ 
2. ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทุกท่าน รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดา  สุขอ่ า ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรรมการ 

4. นางวัลลา  เรือนไชยวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

5. ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

6. นายธีรพงษ์  บุษบงก์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

7. นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

8. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

9. นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
มัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

กรรมการ 

10. นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
11. นางศิริกุล  พานพล ผู้อ านวยการกลุ่มการจัดการศึกษาส าหรับ 

เด็กด้อยโอกาส  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

12. นางสาวอนงค์  ผดุงชีวิต ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม   
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

13. นางจิรัฐยา  ไชยสาร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

14. นางสาวพรรณี  คุณากรบดินทร์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

16. นางสาวรัตนาภรณ์  มุกนนท์
  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

กรรมการ 

/17. นาวสาวภัทรนรินทร์... 
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17. นาวสาวภัทรนรินทร์ อ านวยศรี 
 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

17. นาวสาวภัทรนรินทร์ อ านวยศรี ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

18. นางสาวสุดารัตน์  เมฆฉาย ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

19. นายประกิจ  ถิ่นนา  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

20. นางสาวเมธาวี  ภุมรินทร์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

21. นางสาวอชิรญา  สุทธิโชติ
  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

22. นางสาวกนกพร  มินทะขัติ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

23.  นางสาวรชันีกร  กลางคาร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

24.  นางสาวกุณฑริกา  โชติสาร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

25.  นายสุรพล  เสนบุญ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๑๐  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ประธานกลุ่มสถานศึกษา  กลุ่ม  4 

กรรมการ 

26.  นายธนภัทร  ส่งเสริม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

27.  นายคูณ   นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
28.  นายด ารง  กรเกศกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
29.  นายกมล  นัยจิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
30.  นายบุญรักษ์  คลองมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
31.  นายไพรัช  ศรีพลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
32.  นายกมล  สารสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
33.  นายอุบล  ธนาสัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
34.  นายสมควร  ฉ่ าพึ่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
35.  นายมานิตย์  ค างาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
36.  นายจรุงเวทย์  ชสูกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
37.  นายชชัวาล  พืชสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
38.  นายสุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   

/39. นายส าเนียร...   
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39.  นายส าเนียร  สามแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
40.  นายอ านาจ  ชนชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
41.  นางสุนันทา  รุ่งเนียม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
42.  นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
43.  นายบรรจบ  ไชยสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
44.  นางราชมาลี  ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
45.  นายเฉลิมศิลป์  พรมโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
46.  นางรุ่งนภา  ลัทธิมนต ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
47.  พระวินัยเมธี (สุพิสิทิ์คมนสิทโธ) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
48.  พระครูโพธิสิริสารธรรม(สบาย) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
49.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ อุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
50. นายสมเกียรติ  สาลิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
51.  นายสุรพันธ์  สมหมายโชติภัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
52.  นางสาวนิรมล  สุตาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
53.  นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและเลขานุการ 

54.  นายกุลชาติ  ชลเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุ 
เคราะห์  29  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

55.  นายด าริห์  ยอดสุรางค์ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 29จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

56.  นายประชา  คูค า 
                                                

รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 29จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

57.  นายกมสี  สมุติ 
                                            

รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

58.  นางกนกอร  เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

59.  นางสาวอารีย์  หงษ์ค า ครู ช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

60.  นายนิรันดร์  โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

61.  นางสาวจันจิรา  สีลับสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖2.  นายชูเกียรติ  สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

/3. คณะกรรมการ… 
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3. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. นายสุรพล  เสนบุญ 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี                                            
ประธานกลุ่มสถานศึกษา                                          
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๔ 

ประธาน
กรรมการ 

๒. นายนิรัติศัย  ชิณกะธรรม 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดเลย ประธานกลุ่มสถานศึกษา                                          
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กลุ่ม ๓ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 

๔. นายรังสิสวุฒิ  สุวรรณโรจน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๕.  นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  กรรมการ 

๖.  นางอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ 

๗.  นายเรือง  สุพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรรมการ 

๘.  นายวัชรพล  มนตรีภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 

๙.  นายสันติ  ฤาไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  กรรมการ 

๑๐.  นายศุภชาติ  ค าวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

๑๑.  นายชนะ  โนนทนวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น 

กรรมการ 

๑๒.  นายสรายุทธ  ภูคัสมาส ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 

๑๓.  นางอนงค์   พืชสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด   

กรรมการ 

๑๔.  นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

๑๕.  นายสุรศักดิ์  เอนกแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร  

กรรมการ 

๑๖.  นายพันค า  ศรีพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

กรรมการ 

๑๗. นางอภิชาถีระพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 
จังหวัดขอนแก่น 

กรรมการ 

๑๘.  นางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัด
บุรีรัมย์  

กรรมการ 

/๑๙.  นายนรวัฒน.์.. 
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๑๙.  นายนรวัฒน ์ อัมภวา ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย กรรมการ 

๒๐.  นางสาวทัศนีย์  สิงหวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 
จังหวัดสกลนคร 

กรรมการ 

๒๑.  นายสมทบ  ถีระพันธ์
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

กรรมการ 

๒๒.  นายนภดล  ธุลีจันทร ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๙ จังหวัดขอนแก่น 

กรรมการ 

๒๓.  นายสุวรรณ  บัวพันธ์
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 
 

๒๔.  นางสาวปัทมา  คัดทะจันทร์ 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสกลนคร 

กรรมการ 

๒๕.  นายเรืองเวช  ผาสุก ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการ 

๒๖.  นายพิชิต  สนั่นเอื้อ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอุดรธานี  

กรรมการ 
 

๒๗.  นายอนุ  เหมือนอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู   

กรรมการ 

๒๘.  นางสาวอ าพร  ราชติกา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดหนองคาย   

กรรมการ 

๒๙.  นายดาวเทียม  บับที
   

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ  

กรรมการ 

๓๐.  นางสุวิมล   ศรไชย ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ   

กรรมการ 

๓๑.  นางวิมาลา  รักพรม ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

๓๒.  นายสุพจน์  ชะพินใจ
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดนครพนม 

กรรมการ 

๓๓.  นายก าพล  พาภักดี  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดยโสธร    

กรรมการ   

๓๔.  นางสาววชัราภรณ์  ผวิข า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดมุกดาหาร  

กรรมการ 

๓๕.  นายวิฑูรวงศ์ทอง  วิฑูรางกูร                                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

กรรมการ 

๓๖.  นายบุรินทร์  สารีค า  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

 
 

 
 

/๓๗.  นางชุติพร 
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๓๗.  นางชุติพร   เหล็กค า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  

กรรมการ 

๓๘.  นายธวัช  ขุริมนต์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดมหาสารคาม  

กรรมการ 

๓๙.  นายสนอง  จวนสาง  ผู้อ านวยการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  กรรมการ 

๔๐.  นายดรัณภพ  นันตาเรือน ผู้อ านวยการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา กรรมการ 

๔๑.  นายเอกวิน  สาลีรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด กรรมการ 

๔๒.  นายธีระพันธ์  กันยะลา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

กรรมการ 

๔๓.  นายจิณณะ  นานนท์
  

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 
จังหวัดขอนแกน่ 

กรรมการ 

๔๔.  นางพรหมภัสสร  พนาดร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

๔๕.  นายกรณ์  สล้างสุขสกาว   
  

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 
จังหวัดสกลนคร 

กรรมการ 

๔๖.  นางสาวพรร าไพ  ศรไชย       
 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

กรรมการ 

๔๗.  นายเทวฤทธิ์  สิทธินอก         รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการ 

๔๘.  นางพรสวรรค์  วงศ์บุตรดี รองผู้อ านวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการ 

๔๙.  นางอาภรณ์  มุ่งสุข รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 

๕๐.  นายเจษฎา  เวียงพล รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 

5๑ นางรัตนาภรณ์   ดิษฐบรรจง     รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ 

5๒.  นางนิศากร  จิติวงศ์  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด กรรมการ 

5๓.  นายมนัส  สุขนา รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 10 จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๕๔.  นางทวีทรัพย์  นามเกียรติ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 11  จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๕๕.  นางสาวพนารัตน์  มาลีลัย
  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดสกลนคร  

กรรมการ 

๕๖.  นางพิมนภัทร์  นามแก้ว
  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดยโสธร  

กรรมการ 

   
/๕๗. นางสาวเทียนชุลี...   
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๕๗. นางสาวเทียนชุลี  นาคเสน
  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดหนองคาย  

กรรมการ 

๕๘. นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ
  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  

กรรมการ 

๕๙. นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ            

กรรมการ 
และเลขานุการ 

๖๐.  นายกุลชาติ  ชลเทพ 
  

ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๑.  นายกมสี  สมมุติ 
  

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๒.  นายด าริห์  ยอดสุรางค์ รองผู้อ านวยการ   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๓.  นายประชา  คูค า 
 

รองผู้อ านวยการ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๔.  นางกนกอร  เบียดนอก 
                                                  

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรมและเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร 

 
4. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๑.  นายกุลชาติ   ชลเทพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์     

รองประธานกรรมการ 

๓.  นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ผู้อ านวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รองประธานกรรมการ 

๔.  นายสันติ  ฤาไชย  ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น         รองประธานกรรมการ 

๕.  นายไชยา  หงส์มณี   ผู้อ านวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอด
นครราชสีมา 

รองประธานกรรมการ 

  /๖. นายเทวฤทธิ์... 
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๖.  นายเทวฤทธิ์  สิทธินอก รองผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น 

กรรมการ 

๗.  นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการ 

๘.  นางอาภรณ์  มุ่งสุข 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์    

กรรมการ 

๙.  นางดารณี  ดอกแขมกลาง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑๐.  นายสายชล  ผาดวงด ี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑.  นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒.  นางสาววภิา  ปิยะสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓.  นายสมพร  ผัดแก้ว  ครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔.  นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕.  นางปุณยนุช  บุญเย็น ครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖.  นางสุพรรษา  ใจเมือง
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๗.  นางสมจิตร ์ ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๘.  นายคมกริช  ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๙.  นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๒๐.  นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๑. นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๒.  นายกมสี  สมมุติ  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓.  นายประชา  คูค า รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
/๒๔.  นางสาวอารีย์... 
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๒๔.  นางสาวอารีย์  หงษ์ค า  ครู ช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕.  นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง 
 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖.  นางสาวทิพยาภรณ์  สิทธิจินดา 
 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑.  วางแผนจัดการประกวด แข่งขัน จัดท าสูจิบัตรการประกวด แข่งขัน  
๒.  ประสานงานหน่วยงานองค์กรทางการศึกษา เพ่ือสรรหาคณะกรรมการตัดสิน 
๓.  จัดท าร่างค าสั่งเพ่ือเสนอหน่วยงาน ต้นสังกัด ลงนามแต่งตั้ง   
๔.  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร   

 
5. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

๑.  นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญา
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ                                           
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายกุลชาติ  ชลเทพ    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
  จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓.  นางสาวสุพรรษา  หมายดี   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๔.  นางสิริวรรณ  นนตานอก   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นายจักรพงษ ์ ปันทวัง   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นางสาวศรารัตน์  สิริสุข   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.  นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัชมาชัยวัฒน์ 
 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙.  นางสงกรานต์  ธรรมโหร  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  วา่ที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

/๑๑.  นางสาวสุทธิดา... 
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๑๑.  นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ
  

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒.  นายสังวร  วรรณทว ี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓.  นายคมกริช   ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔.  นายณฐนน ธีรกาญจนากุล
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕.  นางสาวอุสุมา สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖.  นายภุมเรศ   ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๗.  นายคารมณ์  ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘.  นางสมพร  ศรีจ าปา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๙.  นางสาวอารีย์  หงษ์ค า   ครู ช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๐.  นางสุพรรษา  ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑.  นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒.  นายนิรันดร์   โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓.  นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑.  จัดเตรียม จัดท าเอกสารการประชุม และเอกสารอื่น ที่เก่ียวข้องกับการจัดการประกวด แข่งขัน 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานต่อสถานศึกษาและส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร  

 
 
  

/6. คณะกรรมการ.... 
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6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑.  นายกุลชาติ   ชลเทพ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  

จังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒.  นายชูเกียรติ  สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นายวิทยา   ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๔.  นายนวภูมิ  ทองสุ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔.  นายณฐาภพ  วิถ ี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นายเอกรินทร์  ปราบวงษา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นายวสันต์  สีหะบุตร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.  นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙.  นายเอนกพล  กิ่งวิชิต  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  นางสาวปราณี  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑.  นางสาวจริญญา  ไชยโคตร  เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒.  นายคมกริช   ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๓.  นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                                      
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑.  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงาน/สถานที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทราบข้อมูล
การประกวด แข่งขัน 

 
 

/๒.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์... 
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๒.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่นถนนที่มีการสัญจรผ่านไปมา ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การประกวด แข่งขันให้คนทั่วไปทราบ และเพ่ือให้การเดินทางของทีมที่ร่วม 
แข่งขันเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย 

๓.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน้าโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณภายในสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน 

๔.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑.  นายกุลชาติ  ชลเทพ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

๒.  นายด าริห์  ยอดสุรางค์   รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๓.  นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔.  นายพงศธร  โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นางสาวปราณี   สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.  นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์   ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๙.  นายศุภฤกษ์  ดีมาก 
 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐.  นายอิสรภาพ  พรหมเสนา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑.  จัดเตรียม/จัดหาเครื่องขยายเสียง สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประชุมคณะกรรมการ 
จัดการ ประกวด แข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน 

๒.  จัดเตรียม/จัดหาเครื่องขยายเสียง สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ณ หอประชุมเฉลิมพระ 
เกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน และใช้ในการประกวดแข่งขัน  

๓.  จัดเตรียม/จัดหาเครื่องขยายเสียง สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในเวทีหรือสถานที่การประกวด 
แข่งขันอ่ืนๆ ที่จัดการแข่งขัน  

๔.  บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในเหตุการณ์ส าคัญตลอดงานที่จัดกิจกรรม ตามท่ีเห็นสมควร 
/๕.จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์... 
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 ๕.  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรับลงทะเบียน 

1.  นายกุลชาติ  ชลเทพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายด าริห์  ยอดสุรางค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา 
 

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

4.  นางสาวธัญวรรณ  ใจดี
  

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

5.  นางสาวอารยา  พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

6.  นางสาวสายทอง  ระยับศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

7.  นางสาวชัญญาภัค  สาลี
  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

8.  นางวิลาวลัย์  แก้วธานี
  

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

9.  นางสาวสภุาวรรณ ซอนทรัพย์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

10.  นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ 
11.  นางสาวภัคณรินทร์  ธนาพรปุณณโรจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  

จังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมการ 

12.  นายอิทธิชัย  สังศรีลา
  

คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑3.  นายพันธกานต์  รัตนา คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

14.  นายสุทธิวัฒน ์ ไชยเชษฐ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑5. นางสาวปฐมติรัตน์  ชฎาทอง
  

คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
/๑6. นางสาวประภาพร... 
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๑6. นางสาวประภาพร นามเขตร์ คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑7.  นางสาวจีราภรณ์  เชตะวัน
  

คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

19.  นางสุพรรษา  ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

20.  นางสาวนุชชะรี  คมศรี
  

คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

21.  นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

22.  นางสาวศรารัตน์  สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
๑.  จัดท าแบบฟอร์มการลงเวลาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินและลงทะเบียน

กรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสิน 
๒.  จัดท าแบบฟอร์มการลงเวลาของนักเรียนและลงทะเบียน ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
๓.  จัดท าแฟ้มลงทะเบียนและน าไปรับลงทะเบียน หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์  

๖๐ ปี โดยด าเนินการให้พร้อมรับลงทะเบียน (ไม่เกินเวลา  ๐๗.๓๐ น. ของทุกวันที่ท าการแข่งขัน) 
๔.  จัดเก็บหลักฐาน แฟ้มเอกสารการลงทะเบียนให้เป็นระบบ เรียบร้อย 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดการแข่งขัน 

๑.  นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ                                             
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ผู้อ านวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวทิพยาภรณ์  สิทธิจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   
กรรมการ 

๔.  นางสาวอารยา  พิมพ์ทอง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นางสาวหทัยชนก  ปรุงพณิชย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์   

กรรมการ 

๖.  นายสนิท  วงศ์โห ้  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

๗.  นายภิญโญ   แสงสกุล    ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

/๘.นายอภิเดช... 
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๘.  นายอภิเดช  วิรัญจะ  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๙.  นายเอนกพล  กิ่งวิชิต  คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  นางสาวณัฏฐพิชา การทหาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑.  นางสาวศศิธร  แสงดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวกุญชญาณี  ณ นิมิต 
 

ครูผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓.  นายนิรันด์  โพธิราช  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๔.  นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕.  นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่  
๑.  เตรียมเอกสารการรับ - และรับรายงานผลการจัดการประกวดแข่งขัน จากคณะกรรมการตัดสิน 
๒.  บันทึกข้อมูลผลการประกวด แข่งขัน 
๓.  จัดท าประกาศผลการประกวด แข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน   
๔.  จัดท ารูปเล่มสรุปและรายงานผลการแข่งขัน 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
10. คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน 

๑.  นายสุรพล   เสนบุญ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๑๐  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ประธานกรรมการ 

๒.  นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ
  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นายสังวร  วรรณทวี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔.  นางสาวอุสุมา  สิงห์กลาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
/5.  นายธนาวธุ...  
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5.  นายธนาวธุ  สุกไสย์  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นางสาวธัญญาลักษ์  ผลแม่น ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นายธรรศพล  เอกชัยวรวฒุิ
  

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ                

กรรมการ 

๘.  นางสิริวรรณ  นนตานอก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ        

กรรมการ 

๙.  นางสงกรานต์  ธรรมโหร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ               

กรรมการ 

๑๐.  นางสาวปุณยนุช  บุญเยน็
  

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑.  นางสาวธัญวรรณ  ใจดี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

12. นางสาวลภสัรดา แสงอุไรธนา         พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                                                          
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ                                                               

กรรมการ   

๑3.  นางกัญญมน  ดวนใหญ่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการ 
๑๔.  นางธณัฐชนก  ฉิมพลี
  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา ๑๐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๕.  นางสาวศรัญญา  ชานหยู รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ     

16.  นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ     

                               
มีหน้าที ่  
 ๑.  ออกแบบประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการจัดการแข่งขัน 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผล สรุปผลและรายงาน 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร 

 
11. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑.  นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาววชัราภรณ์  ผิวข า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
จังหวัดมุกดาหาร 

รองประธาน
กรรมการ 

 
/๓.นางกนกอร... 
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๓.  นางกนกอร  เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙   
จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธานกรรมการ 

๔.  นางสมจิตร์   ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นางรติปภา   ปัดถา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นางสาวจุฬารัตน์  อุ่นใจ ครูผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นางสาวนฤมล  นัยเนตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ     

กรรมการ 

8.  นางสาวประนอม  ไพรวรรณ 
 

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๙.  นางสาวยุภา  ล าพูล 
 

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๐. นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๑.  นางสาวกมลรัตน์  วรรณหลวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒.  นางสาวชลิญญา  ไชยสุกา 
 

ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓.  นางสาวอรุณศรี   สุตะพันธ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๔. นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนันต์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕.  นางสาวภาวณี  พวงพลอย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ    

กรรมการ 

๑๖.  นางสาววภิาวดี  ไชยเดช พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๑๗.  นางสาวจิราพร  สัจจา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๑๘. นางสาวกมลทิพย์  สิงห์คะเณย์ 
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๑๙.  นางอุบลพรรณ  ศรีชัย 
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

 
/๒๐. นางจิราภรณ์... 
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๒๐.  นางจิราภรณ์  ส าล ี
 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๑.  นางสาวจริยา  จันทร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๒.  นางสาวพิมพ์ชนก  แนบชิด พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  วิลัยเลิศ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๔.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร  เทศชัย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๕.  นางสาวชลดา  บาศรี  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๖.  นางสาวภัทรวรินทร์  กระสันต์
  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๗.  นางสาวหฤทัย  นามบุญเรือง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๘.  นางสาวกรรณิการ์  อุรารส  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๒๙.  นางสาวอังคณา  สมาน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๓๐.  นางสาวอิสราพร  ป้องกัน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๓๑.  นางสาวศรสวรรค์  พรมภักดิ์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๓๒.  นางถนอม   อัสดร   ลูกจ้าง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๓๓. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เลขานุการ 

๓๔.  นางสาวศรารัตน์  สุริสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๕.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๖.  นางณัฐมณฑ์  บุญลี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/๓๗.นางธิติยา... 
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๓๗.  นางธิติยา  ทองไทย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่

1.  ต้อนรับประธานในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ กรรมการจัดการประกวด 
แข่งขันกรรมการตัดสิน ครู บุคลากร นักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม 

๒.  ดูแลให้บริการอาหาร-อาหารว่าง น้ าดื่ม ประธานในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ
กรรมการจัดการประกวด แข่งขัน กรรมการตัดสิน ครู บุคลากร นักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม 

๓.  จัดหาของที่ระลึกในส าหรับประธานในพิธีเปิดฯ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม 
๔.  รับลงทะเบียนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ประสานข้อมูลกับฝ่ายพิธีการ 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร 

 
12. คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ 

๑.  นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล  
     

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ                                                
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายกุลชาติ  ชลเทพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นางณัสตรี  สังขะพงษ์  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๔.  นางสาวนภาพร  กระมล ครผูู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ      

กรรมการ 

๕. นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ      

กรรมการ 

๖.  นายปริญญา   พายุบุตร คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นางสาวกมลพร  ฝาชัยภมูิ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๘.  นางสาวจุฑามาศ  นิลโคตร    ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙.  นางสาวอารีย์   หงษ์ค า  คร ูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐.  นางสมพร  ศรีจ าปา  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙       
จังหวัดศรีสะเกษ       

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
/มีหน้าที…่ 
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มีหน้าที่ 
๑.  วางแผนจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน 
๒.  บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จ ากัด และการสนับสนุนรายการ
อ่ืนๆ ที่ได้รับเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

๓.  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินงานและ
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การล้างหนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 

๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นสมควร 
 

13. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ   

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ      
ประธานกรรมการ 

๒.  นายวิจิตร  พิมพกรรณ
        

ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา  
จังหวัดสุรินทร์ 

รองประธานกรรมการ 

๓.  นายนภดล  ธุลีจันทร ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ   
 เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น   

รองประธานกรรมการ 

๔.  นายพิชิต  สนั่นเอื้อ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอุดรธานี    

กรรมการ 

๕.  นางสุดารัตน์  ไชยสัตย์
   

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ             

กรรมการ 

๖.  นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการ 
๗.  นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมการ 

๘.  นายสมพร  ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙. นางสาวรัฐชณนัท์ พิทักษ์โคชญากุล  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                                           
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  นางสาวลัดดาวัลย ์ คมใส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

11.  นายวีระพงษ์  พงษ์จันทร์โอ ครูผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ     

กรรมการ 

12.  นางกนกวรรณ  คุ้มยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 
๑๓.  นางสาวปณิตา  วงษ์ค า     ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจังหวัดสกลนคร 
 

กรรมการ 

/15. นากมสี... 
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๑๕.  นายกมสี   สมมุติ    รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๖.  นางสาวจันจิรา  สีลับส ี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗.  นายณฐนน ธีรกาญจนากุล คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙   
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑.  จัดเตรียม/จัดท าก าหนดการพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน 
๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง และคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร หรือฝึกซ้อมนักเรียน เพ่ือท าหน้าที่พิธีกร ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
14. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน 

๑.  นางกนกอร   เบียดนอก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวจันจิรา  สีลับส ี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ    

รองประธานกรรมการ 

๓.  นายภุมเรศ   ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔.  นายภราดร   ชุมนุม    ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นายศุภชัย   สมัครสมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๖.  นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  

จังหวัดศรีสะเกษ  
กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที ่ 

๑.  ประสานความร่วมมือจัดเตรียมการแสดงของนักเรียน จ านวน ๔ ชุด จากสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น     จ านวน ๑ ชุด 
  ๑.๒  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล    จ านวน ๑ ชุด 
  ๑.๓  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน ๑ ชุด 
  ๑.๔  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน ๑ ชุด 

๒.  ฝึกซ้อม/ก ากับการแสดงเพ่ือต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และเพ่ือให้นักเรียนได้  
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ด้านศิลปะ ดนตรีฯ  

          ๓.  ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

/๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ... 
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          ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 
   

๑5. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
๑.  นายกุลชาติ  ชลเทพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  

จังหวัดศรีสะเกษ            
ประธานกรรมการ 

๒. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผ้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นายประชา  คูค า รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙    
จังหวัดศรีสะเกษ     

กรรมการ 

๔.  นายภราดร  ชุมนุม  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นายคารมณ์  ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นายพิรุฬห์  เมืองจันทร์
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นายณัฐกิตติ์   สดสัย  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.  นายมูหามะซูบีดี   สอมอนิอามะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙.  นายอุทัยวรรณ์   ศรีหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  นายศิริชัย  สิทธสิังข์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑.  นายทัตชัย  พงษ์สุวรรณ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒.  นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ                   

กรรมการ 

๑๓.  นายวิทยา   ซุยซวง  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ                   

กรรมการ 

๑๔.  นายสุบรรณ์   ส าเภา
   

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๕.  นายเอกรินทร์  ปราบวงษา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖.  นายกานต์ชนก  วสุนันต์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๗.  นายนวภูมิ  ทองสุ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

/17. นายณฐาภพ... 
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๑๘.  นายณฐาภพ  วิถ ี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๙.  นายณัฐวุฒิ   ไชยรัตน์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๐.  นายวสันต ์ สีหะบุตร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๑.  นายคมกริช   ยอดแก้ว  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๒.  นายภุมเรศ   ใจเมือง       ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๓.  นายสายชล   ผาดวงด ี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔.  นายชูเกียรติ   สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑.  วางแผนจัดเวรยามรักษาการในการะหว่างที่ครู บุคลากร และนักเรียนพักอาศัยภายในโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒.  รักษาความปลอดภัย ในระหว่างจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน 
๓.  วางแผนการเดินทางของผู้มาร่วมกิจกรรม จัดระบบจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประธาน

ในพิธีแขกผู้มีเกียรติ ครู บุคลากร และนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
16. คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ 

๑.  นายวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์         ประธานกรรมการ 
๒.  นายเรือง  สุพร ผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษา 

จังหวัดมุกดาหาร     
รองประธาน

กรรมการ 
๓.  นางกนกอร  อาจวิชัย  ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ 
๔.  นายภาคภูมิ  ววิัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ 
๕.  นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
๖.  นายอัครรินทร ์  จิระเศรษฐศิริ ครู โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล  กรรมการ 
๗.  นายจักรพงษ์   ภูจริต  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  กรรมการ 
๘.  นางสาวประภัสสร   ศุภสขุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐    

จังหวัดอุบลราชธานี   
กรรมการ 

๙.  นางสาวอลิษศา  วงศ์วัฒนสันติ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

/๙.นางสาวอลิษศา… 
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๑๐.  นางสาวมาลิสา  วันพุดชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ 
๑๑.  นายเชาวลิต    สุรัติมงคล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
กรรมการ 

๑๒.  นางอาภรณ์    มุ่งสุข
  

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์     

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๓.  นางปภาวรินทร ์ สวุรรณเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ                            

๑๔.  นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
  

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ                            

มีหน้าที ่  
๑.  ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือในทุกๆสนามแข่งขัน  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน

ตลอดงาน 
๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
17. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 

๑.  นายสุรพล  เสนบุญ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ประธานกรรมการ 

๒.  นายสมทบ  ถีระพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๔   
จังหวัดอ านาจเจริญ 

รองประธานกรรมการ 

๓.  นายนภดล  ธุลีจันทร ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น  

กรรมการ 

๔.  นายวิจิตร   พิมพกรรณ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์    กรรมการ 
๕.  นายรังสิสวุฒ ิ สุวรรณ์โรจน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา   
กรรมการ 

 
๖.  นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  กรรมการ 
๗.  นางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
กรรมการ 

 
๘.  นายพันค า  ศรีพรม ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒  

จังหวัดอุบลราชธานี 
กรรมการ 

๙.  นายกุลชาติ  ชลเทพ  ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  นายสุวรรณ  บัวพันธ์
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  

กรรมการ 

๑๑.  นางสาวปัทมา  คัดทะจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสกลนคร   
  

กรรมการ 

/๑๒. นางสาวอ าพร... 
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๑๒.  นางสาวอ าพร  ราชติกา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

๑๓.  นางวิมาลา  รักพรม  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ    

กรรมการ 

๑๔.  นางชุติพร  เหล็กค า  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์    

กรรมการ 

๑๕.  นายนิรันดร์  โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๖.  นางสาวจันจิรา  สีลับส ี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ     

๑๗.  นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัชมาชัยวฒัน์  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๑๙.  นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๒๐.  นางศิลประภา  ประไพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๒๑.  นางทัศนีย์  ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๒๒.  นายพงศธร  โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๒๓.  นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๒๔.  นางธิติยา  ทองไทย  ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

25.  นางสาวทิชากร  พูลงาม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ        

26.  นางสาวรชัวดี  สุขเสริม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ        

๒๕.  นางเพ็ญศรี   นัยพัฒน์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๖.  นางสาวรินดา  พวงพลอย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๗.  นางสาวอัญชลี  มะณู
  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

/๒๘. นางสาวอัจฉริยา... 
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๒๘.  นางสาวอัจฉริยา  ภูมิล าเนา
  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๙.  นางสาวอ าไพ  ภาพันธ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๐.  นางวิลัยวรรณ  นัยเนตร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๑.  นางบุญเกิด  แก้ววิชัย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๒.  นางรัศมี  ศิริบูรณ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๓.  นางสาวศันสนีย์  ภูมิล าเนา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๔.  นางสาวจรัสศรี  ชาภักดี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๕.  นางสาววิไล  ทองเบ้า พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๖.  นางสาวแสงฟ้า  จันทะสาร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๗.  นางสาวสวุนันท์  พรมโสภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๓๘.  นางสาวมริสา  สุทธปัญญา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ        

๓๙. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๔๐.  นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๑.  นางสาวอารีย์   หงษ์ค า ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒.  นางสาวจินต์จุฑา  เอ่ียมพินิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑.  ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ก าหนดพ้ืนที่ขอบข่าย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ 

 
/๒.  ประสานความร่วมมือ... 
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๒.  ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือน าผลผลิต ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ฯลฯ
ร่วมจัดนิทรรศการ 

๓.  ด าเนินการวางแผนและจัดนิทรรศการตามสถานที่ท่ีจังหวัดก าหนด 
๔.  จัดเก็บเมื่องานเสร็จสิ้น 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร  

 
18. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 

๑.  นายกุลชาติ   ชลเทพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประธานกรรมการ 

๒.  นายด าริห์  ยอดสุรางค์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นายกมสี   สมมุติ  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธาน
กรรมการ 

๔.  นายคมกริช   ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นายคารมณ์  ประไพร  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นายพิรุฬห์  เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.  นายณัฐกิตติ์  สดสัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.  นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙.  นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๐.  นายพงศธร  โทหนองตอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๑.  นายอุทัยวรรณ์  ศรีหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๒.  นางสาวจรรยารักษ์  ชูกลิ่น
  

ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๓.  นายอาทิวัช  ปัญญา  ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 
 

/14.  นายทัตชัย... 
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14.  นายทัตชัย พงษ์สุวรรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

15.  ว่าที่ร้อยตรีวินัย  ไผ่เลี้ยง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

16.  นายอานันท์  ปรักเจริญ
  

ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๑๗.  นายสายชล  ผาดวงดี
  

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๘.  นายชูเกียรติ  สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๑๙. นายอิสรภาพ  พรหมเสนา
  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๒๐. นายสุบรรณ์  ส าเภา  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๑. นายวีระ  สาริยา  ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๒๒. นายสมปอง  ซ าบุญมี ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๒๓. นายประชา  คูค า 
 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๔. นายภุมเรศ  ใจเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑.  จัดเตรียมสถานที่ อาคาร หอประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสถานที่ต่างๆภายใน
บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความพร้อมและเหมาะสม
ส าหรับการจัดกิจกรรมพิธีเปิดฯ กิจกรรมการประกวด แข่งขันตามก าหนดการประกวด แข่งขัน 

๒.  จัดเตรียมหอพัก บ้านพัก ส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรที่เดินทางมาร่วมแข่งขัน 
๓.  จัดท าป้ายระบุรายการประกวด แข่งขัน ในแต่ละสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน ในแต่ละวัน 
๔.  ปรับปรุงพื้นท่ี ทางลาดส าหรับขึ้นลงอาคาร หอประชุม หรือห้องน้ าห้องส้วมเพ่ือให้บริการ 

ผู้พิการที่มาร่วมการประกวด แข่งขัน 
๕.  จัดท าเวทีเพ่ือใช้ในพิธีเปิดการประกวด แข่งขัน การแสดงในพิธีเปิดฯ ตลอดจนเวทีทุกเวที 

ที่ใช้ในการประกวด แข่งขัน ในรายการต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้เวที 
๖.  จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ีเพ่ือใช้ในพิธีเปิดฯ งานจัดเลี้ยง ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
๗.  จัดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการประกวด แข่งขัน 

  
/๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ… 
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๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

19. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน 
๑. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานกรรมการ 

 
๒.  นายกุลชาติ  ชลเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นายด าริห์  ยอดสุรางค์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๔.  นายสังวร  วรรณทว ี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๕.  นางสาวศศิธร  แสงดา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๖.  นางสาวจิตตินันท์  อินปั๋น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๗.นางสาวรัฐชณันท ์พิทักษ์โคชญากุล  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๘.  นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

๙.  นางอรนุช  ธนาภารุ่งเรือง
    

ครูธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

๑๐. นางสาวอารีย์  หงษ์ค า ครู ช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๑. นายนิรันดร์  โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นางสุพรรษา   ใจเมือง    ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสาวนุชชะรี  คมศรี คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑.  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประกวด แข่งขัน  
      เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามตารางการประกวด แข่งขัน 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

/ชุดที่ 20 คณะกรรมการกลาง...                 
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ชุดที่ 20 คณะกรรมการกลาง กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑.  นายสุรพล  เสนบุญ 
   
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
ประธานกลุ่มสถานศึกษา                                                          
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๔    

ประธานกรรมการ 
 

๒.  นายนิรัติศัย  ชิณกะธรรม
    
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดเลย ประธานกลุ่มสถานศึกษา  
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กลุ่ม ๓ 

รองประธาน
กรรมการ 

๓.  นายรังสิสวุฒ ิ สุวรรณ์โรจน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

๔.  นายนพดล  ธุลีจันทร ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น 

กรรมการ 

๕.  นายสุวรรณ  บวัพันธ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 

๖.  นางสาวปัทมา  คัดทะจันทร์
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดสกลนคร 

กรรมการ 

๗.  นายพิชิต   สนั่นเอื้อ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

๘.  นายอนุ  เหมือนอินทร์
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการ 

๙.  นางสาวอ าพร  ราชติกา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

๑๐.  นายดาวเทียม  บับที
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

๑๐.  นางสุวิมล  ศรไชย  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 

กรรมการ 

๑๒.  นางวิมาลา  รักพรม 
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

๑๓.  นายสุพจน์  ชะพินใจ
   

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดนครพนม  

กรรมการ 

๑๔.  นางสาววชัราภรณ์  ผวิข า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดมุกดาหาร  

กรรมการ 

๑๕.  นายวิฑูรวงศ์ทอง  วิฑูรางกูร
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 

กรรมการ 

๑๖.  นายบุรินทร์  สารีค า  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

/๑๗.นางชุติพร… 
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๑๗.  นางชุติพร   เหล็กค า
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ   

๑๘.  นายธวัช   ขุริมนต์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดมหาสารคาม  

กรรมการ   

๑๙.  นายก าพล    พาภักดี
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดยโสธร             

กรรมการ   

๒๐. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๑.  นายกมสี   สมมุติ          รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒.  นายประชา  คูค า รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓.  นางสาวอารีย์  หงษ์ค า ครชู านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔.  นายนิรันดร์   โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นายสมพร   ผัดแก้ว ครู ศนูย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่
 ๑. วางแผนประสานงาน อ านวยความสะดวก  สนับสนุนการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 ๒. ก ากับดูแลช่วยเหลือคณะกรรมการการตัดสิน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

คณะกรรมการกลางประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชุดที่ ๒1 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

๑. นายสุพจน์  ชะพินใจ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดนครพนม   

ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวรรณ  บัวพันธ ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางสุวิมล    ศรไชย ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ  

กรรมการ 

๔. นายบุรินทร์  สารีค า  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

๕. นางทองประกาย  มายอด ครู โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร กรรมการ 
/๖. นางพิกุล... 
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๖. นางพิกุล  หินวิเศษ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 

๗. นางกุลทวี  พลขันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรรมการ 

๘. นายฐาปนา  ค าสมัย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1๑ 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๙. นายคมกริช  ยอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. นายพันธกานต์ รัตนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระภาษาไทยไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 22  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. นางชุติพร  เหล็กค า 
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์      

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวไพรินทร์  อเนกนวล
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑  
จังหวัดบุรีรัมย์       

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางสาวกฤติมา  จะโรรัมย์
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑  
จังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมการ 

๔. นางสาวปริตา  วงษ์ค า 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑  
จังหวัดบุรีรัมย์    

กรรมการ 

๕. นางสุพรรษา  ใจเมือง 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะกษ   

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖. นายธนาวุธ  สุกไสย์ 
          

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

           
มีหน้าที ่  

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก วินิจฉัยปัญหา สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 

 
/๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน… 
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๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้) 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 
 

ชุดที่ 23  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นายรังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา  
ประธานกรรมการ 

๒. นายสังวร       วรรณทวี
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๓. นายสุทธิวัฒน์  ไชยเชษฐ์
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๔. นายวีระพงษ์  พงษ์จันโอ
  

ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการ 

๕. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสา
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๖. นางสาวจุฬารัตน์  อุ่นใจ
  

ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙               
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

               
มีหน้าที ่  

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 24  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๑. นายวิฑูรวงศ์ทอง  วิฑูรางกูร
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด        

ประธานกรรมการ 

๒. นางธณัฐชนก  ฉิมพลีรอง 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ 
จังหวัดอุบลราชธานี   

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางอรอุมา  ค าภูษา  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   กรรมการ 
๔. นายภาคภูมิ  วีวัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  กรรมการ 
๕. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

 
/๖. นายมูหามะซูบีดี... 
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๖. นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ
   

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
มีหน้าที่   

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 25 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นายพิชิต  สนั่นเอื้อ 
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดอุดรธานี       

ประธานกรรมการ 

๒. นายวีรชาติ  บุตรดีวงศ ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววิภาดา  เศษบุบผา ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   กรรมการ 
๔. นายพิรุฬห์  เมืองจันทร์
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๕. นายอาทิวัช  ปัญญา 
  

ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๖. ว่าที่ร้อยตรีวินัย  ไผ่เลี้ยง
  

ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๗. นางสาวจรรยารักษ์  ชูกลิ่น
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙   
จังหวัดศรีสะเกษ      

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
มีหน้าที ่  

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 26 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายดาวเทียม  บับที 
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ  

ประธานกรรมการ 

 
/๒. นายสมบัติ... 
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๒. นายสมบัติ คุ้มไข่น้ า 
  

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ        

รองประธานกรรมการ 

๓. นางอรทัย  บับที  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
๔. นางกนกอร  เบียดนอก 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๕. นายภุมเรศ  ใจเมือง 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จงัหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๖. นายภราดร  ชุมนุม 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๗. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์            
 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระศิลปะไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 27 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑. นายนิรัติศัย   ชิณกะธรรม
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดเลย  

ประธานกรรมการ 

๒. นายเรือง   สุพร 
  

ผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดมุกดาหาร        

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค รองผู้อ านวยการ โรงเรียนนครราชสีมา 
ปัญญานุกูล 

กรรมการ 

๔. นางกัลยารัตน์  ภูงามทอง รองผู้อ านวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  กรรมการ 
๕. นางสมพร  ศรีจ าปา 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๖. นางสาวณัฏฐพิชา  การทหาร
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๗. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต 
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๘. นางสาวกุญชญานี  ณ นิมิตร
  

ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรีสะเกษ             

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

/มีหน้าที.่..   
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มีหน้าที่ 
๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 28 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางสาวอ าพร  ราชติกา
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดหนองคาย      

ประธานกรรมการ 

๒. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จงัหวัดศรีสะเกษ     

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นายปริญญา  พายุบุตร
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๔. นางสาวนุชชะรี  คมศรี 
  

ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๕.นางสาวภัคณรินทร์ ธนาพรปุณณโรจน์
     

คร ูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙                                             
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    
มีหน้าที ่  

๑. วางแผนอ านวยความสะดวก  วินิจฉัยปัญหา  สนับสนุนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒. ก ากับดูแล  ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขันแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน (กรณีคณะกรรมการตัดสินในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นสมควร 

 
ชุดที่ 29 คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย 

๑. นางสาววัชราภรณ์  ผิวข า
  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดมุกดาหาร     

ประธานกรรมการ 

๒. นายคารมณ์ ประไพร            
 

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ     

รองประธาน
กรรมการ 

๓. นางทัศนีย์   ณ กาฬสินธุ์
  

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ   

กรรมการ 

๔. นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี
    

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

/๕. นางธิติยา... 




