คาสั่ งสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ที่ 548 / 2559
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่ งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปี การศึกษา 2559 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
**************************************
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 5 กาหนดจัดการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 66 ปี การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 ณ อาเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้สถานที่สาหรับจัดการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรี ยนบ้านนา
ชุ ม แสง โรงเรี ย นบ้า นสงเปื อย โรงเรี ย นบ้านหนองนาค าประชานุ เคราะห์ โรงเรี ย นบ้า นอ่ า งศิ ล า โรงเรี ย น
บ้านเมืองเก่า โรงเรี ยนอนุบาลภูเวียง โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ โรงเรี ยนภูเวียงวิทยาคม และโรงเรี ยนวงกต
วิทยาคม และโรงเรี ยนภูเวียงวิทยายนนั้น
เพื่อให้การจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 66 ปี การศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย มี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล จึ งแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 66 ปี การศึกษา 2559 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสัง่ นี้ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
เอาใจใส่ ยึดกฎเกณฑ์และแนวดาเนิ นการตามที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด และดาเนิ นงานทุกบริ บทให้เป็ นที่ยอมรับ
เชื่อมัน่ เชื่อถือ เที่ยงตรง โปร่ งใส สะท้อนศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผูเ้ ข้าแข่งขัน
อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
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บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่ งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปี การศึกษา 2559 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
แนบท้ายคาสั่ งสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 5
ที่ 548 / 2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1. คณะกรรมการอานวยการประจาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 5 ประกอบด้ วย
1.1. นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุ ขสันต์ คุม้ บัว
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
รองประธานกรรมการ
1.3 นายยงยุทธ พรหมแก้ว
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.4 นายประวิช ยะริ นทร์
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.5 นายกิตติภพ เหลาไชย
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.6 นายเสถียร ตรี ศรี
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.7 นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.8 นายกฤต น้ าใจดี
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.9 นายทองสุ ก เกลี้ยงพร้อม
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
1.10 นายจีรมิตร แสงเดือน
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
1.11 นางจรรยาวัณณ์ มานาดี
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.12 นายสนาน ลาปะ
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
กรรมการ
1.13 นางสาวเจริ ญศรี สิ งห์ขวา ผูอ้ านวยการกลุ่มการเงินและสิ นทรัพย์
กรรมการ
1.14 นายจิตวัตร แก้วทองคา
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน
กรรมการ
1.15 นายชันยา คานนท์ใส
ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ

1.16 นางนงเยาว์.../
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ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายฉัตรชัย มุระดา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายสุ พรรณ วอศิริ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนภัสส์ สี ดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายสมชาย โพธิ์ ศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์

1.16 นางนงเยาว์ ประสมเพชร
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที่ วางแผนการดาเนินการในภาพรวม ให้คาปรึ กษา แนะนา ในการดาเนินงานแก่คณะกรรมการ
ทุกกิจกรรม และมอบหมายให้รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กากับติดตามการดาเนิ นงานของคณะกรรมการแต่ละสนามแข่งขันในระดับโรงเรี ยน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายสุ ขสันต์ คุม้ บัว
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
นายประวิช ยะริ นทร์
นายกฤต น้ าใจดี
นายเสถียร ตรี ศรี
นายทองสุ ก เกลี้ยงพร้อม
นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ
นายกิตติภพ เหลาไชย

กากับติดตามการดาเนิ นงานสนามแข่งขัน
โรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลืองและโรงเรี ยนเวียงวงกตวิทยาคม
โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง/โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
โรงเรี ยนบ้านสงเปื อย
โรงเรี ยนบ้านหนองนาคาประชานุเคราะห์
โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
โรงเรี ยนอนุบาลภูเวียงและโรงเรี ยนภูเวียงวิทยาคม

2. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 5 ประกอบด้ วย
2.1 นายสุ ขสันต์ คุม้ บัว
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ประธานกรรมการ
2.2 นางนงเยาว์ ประสมเพชร
ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
2.3 นายสุ พรรณ วอศิริ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.4 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.5 นางรุ่ งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.6. นางนัตยา หล้าทูลธีรกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นายศิขริ น ตันเจียง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.8 นางรุ จาภา.../
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2.8 นางรุ จาภา ประถมวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.9 นางวนิดา รัตนรุ่ งโรจน์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.10 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.11 นายชวลิต จิตต์ชื่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.12 นางจารุ รัตน์ ราชชมภู
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.13 นางอุทุมพรพัต สุ คนธาภิพฒั นกุล ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
2.14 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.15 นายพิพฒั น์พงษ์ สมใจ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
2.16 นายฉัตรชัย มุระดา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.17 นางสาวกาญจนภัสส์ สี ดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.18 นายสมชาย โพธิ์ ศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2.19 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
ศึกษานิเทศก์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที่
1. วางแผนการด าเนิ น งาน ประสานงาน จัด ท าฐานข้อ มู ล กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน และสถานที่
จัดการแข่งขัน รวมทั้งวางแผนดาเนิ นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิ นรายกิจกรรมและประชุ มชี้ แจง
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
2. กากับติดตามให้คาปรึ กษา แนะนา ช่ วยเหลื อ อานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานทุกบริ บท
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการดาเนินงาน
3. สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงาน รายงานผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
ขอนแก่น เขต 5 หลังสิ้ นสุ ดการดาเนินงาน
4. ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อบุคคล กิจกรรม ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบระดับภูมิภาค
3. คณะกรรมการระดับศู นย์ เครือข่ ายโรงเรียน ประกอบด้ วย
3.1 ศูนย์เครื อข่ายกุดกว้างโนนสะอาด
3.1.1 นายจงกล โนพันธุ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสาราญหิ นลาด
3.1.2 นายวิมาน รถหามแห
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโนนหนองแวง
3.2 ศูนย์เครื อข่ายชุมแพ
3.2.1 นายพินิต แสงสุ ข
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองขามวิทยาคาร
3.2.1 นายอาพันธุ์ บุญหวังช่วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมแพชนูปถัมภ์

3.3 ศูนย์เครื อข่าย.../
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3.3 ศูนย์เครื อข่ายดงชมพู
3.3.1 นายบรรชิ ต นิตไธสง
3.3.2 นายประยูร ชาริ นทร์
3.4 ศูนย์เครื อข่ายบูรพา
3.4.1 นายวิฑูรย์ บึงลี
3.4.2 นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา
3.5 ศูนย์เครื อข่ายภูผาม่าน
3.5.1 นายประจวบ สวัสดิรักษ์
3.5.2 นายฉลอง สอนวงษ์
3.6 ศูนย์เครื อข่ายภูเวียง
3.6.1 นายธงชัย สุ ขสม
3.6.2 นายพลกฤษณ ศึกษา
3.7 ศูนย์เครื อข่ายมิตรสัมพันธ์
3.7.1 สันติศกั ดิ์ ขวัญศักดิ์
3.7.2 นายสิ รวิทย์ ธงชัย
3.8. ศูนย์เครื อข่ายลุ่มน้ าบอง
3.8.1 นายราชิต ชัยงาม
3.8.2 นายพนมไพร ปราบแกะ
3.9. ศูนย์เครื อข่ายวังหิ นลาดหนองไผ่ไชยสอ
3.9.1 นายธนวิชย์ แสนแก้ว
3.9.2 นางประภาพร ตรี เหลา
3.10. ศูนย์เครื อข่ายหนองนาคา
3.10.1 นายประดิษฐ์ จันนา
3.10.2 วิเชียร หมื่นชัง่
3.11 ศูนย์เครื อข่ายหนองเรื อภูเม็ง
3.11.1 นายศิวดล ดวงหะคลัง
3.11.2 นายสมบูรณ์ ทองสิ ทธิ์
3.12 ศูนย์เครื อข่ายเวียงเก่า
3.12.1 นายนิพนธ์ หิงชาลี
3.12.2 นางวนิดา เครื อไกรวรรณ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านผาขาม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองแห้ววังมนศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านวังสวาบ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลือง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดน้ าใส
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านอาจสามารถ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองศาลา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวังหินลาดวังเจริ ญ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านยอดห้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองแวงวิทยา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองหอย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสะอาดประชาสรรค์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองไฮประชารัฐ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองขาม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโพธิ์ ทองหนองเตาปูนวิทยา

3.13. ศูนย์เครื อข่าย.../
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3.13 ศูนย์เครื อข่ายเสมาสี ชมพู
3.13.1 นายสมเด็จ อิธิตา
3.13.2 นายไกรศร พึ่งภพ
3.14 ศูนย์เครื อข่ายแก่นหว้าเซิ น
3.14.1 นายสุ รพล แสนสุ ภา
3.14.2 นายชวลิต หาญเชิงชัย
3.15 ศูนย์เครื อข่ายโนนทองโนนทัน
3.15.1 นายประยุทธ ธรรมพล
3.15.2 นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์
3.16 ศูนย์เครื อข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม
3.16.1 นายจิรสันต์ บัวสาย
3.16.2 นายเศวต พรมแวง
3.17 ศูนย์เครื อข่ายนาจานซายาง
3.17.1 นายสมาน เพชรนาวา
3.17.2 นายเฉลิมชัย สมท่า

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านศรี สุข
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยทรายขาว
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดขอนแก่น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดเลา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนโนนหันวันครู
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองม่วงประชานุกลู
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองโก
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองปลาซิว

มีหน้ าที่
1. วางแผนการดาเนิ นงาน ประสานงาน จัดทาฐานข้อมูลกิจกรรมการแข่งขัน และสถานที่จดั การ
แข่งขัน รวมทั้งวางแผนดาเนิ นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิ นรายกิจกรรม
2. กากับ ติดตามให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานระหว่างเขต
พื้นที่ร่วมกับศูนย์เครื อข่ายโรงเรี ยนตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร ประกอบด้ วย
2.1 นายสุ ขสันต์ คุม้ บัว
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ประธานกรรมการ
2.2 นางนงเยาว์ ประสมเพชร
ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
2.3 นางรุ จาภา ประถมวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.4 นายธงชัย สุ ขสม
ผูอ้ านวยโรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลือง
กรรมการ
2.5 นายพลกฤษณ ศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดน้ าใส
กรรมการ
2.6 นายวิเชียร ไกรศรี วรรธนะ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลภูเวียง
กรรมการ
2.7 นายปราโมทย์ ศรี ชมชื่น
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลือง
กรรมการ
2.8 นายทวี.../
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2.8 นายทวี ศรี ภา
2.9 นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี

ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนอนุบาลภูเวียง
กรรมการ
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลือง
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่
1. พิจารณาและจัดทากาหนดการจัดงานเกี่ยวกับกิจกรรมพิธีเปิ ดและลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการทางาน
2. ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรและดาเนิ นกิจกรรมให้เป็ นไปตามกาหนดการ ขั้นตอนที่กาหนดอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
3. ติดต่อประสานงานบุคคลสาคัญและจัดทาหนังสื อเรี ยนเชิญแขกผูม้ ีเกียรติ เช่น นายกองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ นายอาเภอ ตารวจ สโมสรต่างๆ ผูน้ าชุมชน เป็ นต้น
4. บริ หารจัดการออกแบบเวทีกลาง ป้ ายข้อความต่างๆ ให้มีความสวยงาม ติดต่อเครื่ องเสี ยง
และเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้ในกิจกรรมพิธีเปิ ด รวมทั้งพิจารณาจัดหากิจกรรมการแสดงที่มีความ
เหมาะสมในการจัดงาน เป็ นต้น
3. คณะกรรมการการเงิน ประกอบด้ วย
3.1 นายกฤต น้ าใจดี

รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวเจริ ญศรี สิ งห์ขวา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
(ปฏิบตั ิหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ)
รองประธานกรรมการ
3.3 นางนงเยาว์ ประสมเพชร
ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กรรมการ
3.4 นายฉัตรชัย มุระดา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.5 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.6 นางญาณภาดา สร้อยเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
3.7 นางสาวสริ ญญา อุปนันท์
นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ
กรรมการ
3.8 นางสาวสิ ริรัตน์ ปาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
3.9 นายปริ ญญา ชอบค้า
พนักงานราชการ
กรรมการ
3.10 นางชนิภา พันธ์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
3.11 นางสาวกาญจนภัสส์ สี ดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3.12 นางนพมาศ ใจตรง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้าที่.../
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มีหน้ าที่
จัดทาบัญชี จดั สรรค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดทาบัญชี จ่าย
และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบทางราชการ สรุ ปและ
รายงานการใช้จ่ายตามเงื่อนเวลาที่กาหนด
4. คณะกรรมการประชาสั มพันธ์ และ ICT. ประกอบด้ วย
4.1 นายยงยุทธ พรหมแก้ว
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ประธานกรรมการ
4.2 นายอุไร ลาสอน
ผอ. ร.ร.ภูห่านศึกษา
รองประธานกรรมการ
4.3 นายสุ เทพ เวียงทอง
ผอ. ร.ร.วังหูกวางราษฎ์ผดุงวิทย์
รองประธานกรรมการ
4.4 นายทวีศกั ดิ์ ภิญโญทรัพย์
ผอ. ร.ร. กุดเข้หว้ ยบงวิทยานุกลู
กรรมการ
4.5 นายธนธรรม มีทอง
ผอ. ร.ร. บ้านเมืองเก่า
กรรมการ
4.6 นายสมว่า เพียศักดิ์
ผอ.ร.ร.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
กรรมการ
4.7 นายสุ วฒั น์ นามบิดา
รอง ผอ. ร.ร. นาหนองทุ่มวิทยาคม
กรรมการ
4.8 นายภาคภูมิ ภูมาก
ผอ.โรงเรี ยนบ้านศาลาดิน
กรรมการ
4.9 นายวีระยุทธ ภูงามเงิน
ครู ร.ร.หนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
กรรมการ
4.10 นายจตุพล สอนจิตร
ครู ร.ร.บ้านโนนอุดมสะอาดวิทยา
กรรมการ
4.11 นายบุญธรรม บุญมี
ครู ร.ร.หนองแสงวิทยาสรรค์
กรรมการ
4.12 นายไตรนาถ โพธิรุกข์
ครู ร.ร.บ้านนาสี นวน
กรรมการ
4.13 นาย วรวุฒิ ดอนเป๊ ะ
ครู ร.ร.ห้วยชันวิทยา
กรรมการ
4.14 นายพินิจ ดวงมาลา
ครู ร.ร.บ้านหนองแดง
กรรมการ
4.15 นายประยุทธ หงส์สามารถ ครู ร.ร. บ้านสัมพันธ์
กรรมการ
4.16 นายวิจกั ษณ์ ศิริสุข
ครู ร.ร.บ้านหนองแห้ว
กรรมการ
4.17 นายปราโมทย์ ศรี ชมชื่น
รอง ผอ. ร.ร. บ้านนาก้านเหลือง
กรรมการ
4.18 นายชานนท์ เศรษศรี
ครู ร.ร.นาหว้านาเจริ ญ
กรรมการ
4.19 นายนิลวัฒน์ บุพิ
พนักงานราชการ
กรรมการ
4.20 นายศรายุทธ สงมูลนาค
เจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
กรรมการ
4.21 นางสาวไพลิน เสาเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
4.22 นางสาวโชติกา สุ ขศรี สง่า นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.23 นางชนิสรา ประภา
พนักงานราชการ
กรรมการ

4.24 นางวนิดา.../
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4.24 นางวนิดา รัตนรุ่ งโรจน์
4.25 นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ
4.26 นางสาวนวพร เอกตะคุ

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ านวยการศูนย์ไอซีที
กรรมการและเลขานุการ
ครู คณะทางานศูนย์ไอซีที
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
และประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที่
ศึ ก ษา วิเ คราะห์ การพัฒนาเทคนิ ค ในการผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พันธ์ ออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ประมวล จัดทาข่าวสาร บทความ ผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประสานงานการทางานร่ วมกันกับสมาชิกในเครื อข่ายและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือ
ในการดาเนิ นงานตามที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อทุกรู ปแบบ และประสานกับเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์ประจาศูนย์เครื อข่ายโรงเรี ยน ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์
5. ศึกษานิเทศก์ ผ้ รู ับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ /กิจกรรม ประกอบด้ วย
ลาดับ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
1 ภาษาไทย

จานวน ศึกษานิเทศก์ผปู ้ ระสานงาน
16 นางจารุ รัตน์ ราชชมภู
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล
นางอุทุมพรพัต สุคนธาพิพฒั น์กลุ

2
3

คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

12
15

4
5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุ ขศึกษา และพลศึกษา

18
4

6
7
8
9

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ

15
50
10
5

นายพิพฒั น์พงษ์ สมใจ
นายสมชาย โพธิ์ ศรี
นายศิขริ น ตันเจียง
นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี
นายฉัตรชัย มุระดา
นายสมชาย โพธิ์ ศรี
นายชวลิต จิตต์ชื่น
นายฉัตรชัย มุระดา
นายศิขริ น ตันเจียง
นางรุ่ งทิพย์ พรหมหลวงศรี
นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง

โทรศัพท์
096-3595591
093-3294383
087-2204449
082-1240855
091-0659085
080-7402862
086-8540830
081-4715713
091-0659085
081-9545644
081-4715713
080-7402862
081-0487306
098-1012696
ศึกษานิเทศก์.../
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ศึกษานิเทศก์ ผ้ รู ับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม ประกอบด้ วย (ต่อ)
ลาดับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
10 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

โทรศัพท์
093-3294383
087-2204449
นางอุทุมพรพัต สุคนธาพิพฒั น์กลุ
086-4484034
นางวนิดา รัตนรุ่ งโรจน์
061-8591641
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
081-9543344
นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี
081-6013418
นายสุ พรรณ วอศิริ
086-4484034
นางวนิดา รัตนรุ่ งโรจน์
099-4755225
นางรุ จาภา ประถมวงษ์
นางสาวกาญจนภัสส์ สี ดาแหลม 095-1741654
นางสาวกาญจนภัสส์ สี ดาแหลม 095-1741654
061-8591641
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
061-8591641
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์
081-4715713
นายฉัตรชัย มุระดา

จานวน ศึกษานิเทศก์ผปู ้ ระสานงาน
10 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล

11

คอมพิวเตอร์

12

12
13

หุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ.
การงานอาชีพ

8
18

14
15
16
17
18
19

ปฐมวัย
เรี ยนร่ วม - ภาษาไทย
เรี ยนร่ วม - สังคมศึกษา
เรี ยนร่ วม - ศิลปะ
เรี ยนร่ วม - การงานอาชีพ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

2
17
3
21
18
10

มีหน้ าที่
นิเทศกากับติดตามและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันตามหมวดหมู่หรื อกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้รวมทั้งแก้ไขปั ญหาที่พบตลอดการจัดการแข่งขัน รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดการแข่งขัน
สื บค้นข้อมูลได้ที่ http://esan66.sillapa.net/sp-kkn5/

สนามแข่งขันที่ 1.../
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สนามแข่ งขันที่ 1
คณะกรรมการประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านนาก้านเหลืองและโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นายธงชัย สุ ขสม
1.1.2 นายพลกฤษณ ศึกษา
1.1.3 นายประพฤติพนั ธ์ ชวลี
1.1.4 นายนพดล บุดดา
1.1.5 นางนฤมล เวียงยศ
1.1.6 นายสมศักดิ์ จันทร์ รักษ์
1.1.7 นายปราโมทย์ ศรี ชมชื่น
1.1.8 นางสกุลรัตน์ นามน้อย
1.1.9 นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
1.1.10 นายสมชาย นาคเสน
1.1.11 นางนันทกา แสนคาภา

โรงเรียนบ้ านนาก้านเหลือง ประกอบด้ วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาก้านเหลือง ประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดน้ าใส รองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกไร่
กรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโพนเพ็กพิทยา
กรรมการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ อานวยการในการดาเนินงาน วางแผน กากับดูแลและอานวยความสะดวกรวมทั้งแก้ไข
ปัญหาของคณะทางานทุกฝ่ ายให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่
1.2.1 คณะกรรมการจัดตกแต่ งเวที/ซุ้ มเข้ าเวทีพร้ อมตกแต่ งอาคารสถานที่ ประกอบด้ วย
1. นายสมศักดิ์ จันทร์ รักษ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย นาคเสน
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ อภัย
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายสุ รพล คล่องแคล่ว
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายชุมพร จันทะนา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นายเดชา สุ จริ ต
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายประสบสุ ข ราเพยพล
ครู ชานาญการ
กรรมการ
8. นางสมพร แก้วพรม
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายชาติชาย รักษา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายพิชิต โสภาวรรณ์
ครู
กรรมการ
11. นายชาญชัย.../
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11. นายชาญชัย บัวผาย
12. นางสาวพัชยาภรณ์ พึ่งสว่าง
13. นางสาวสุ รภา แก้วอ่อนดี
14. นางสาวศศิธร เมฆสงค์
15. นางสาววิภาพรรณ แสนคาภา
16. นางสาวอารัญญา ภักดียา
17. นางสาวอัจฉรา จันทร์เขียว
18. นางสาวจิรรัตน์ แสงสุ วรรณ
19. นางสาวขันทอง ไชยะลาด
20. นายดลดนัย ศิริโคตร
21. นายทวีรัตน์ ขวัญเขียว
22. นางนิรมล พันธมาตย์
23. นางธีรภัทร์ ประวันจะ
24. นางเยาวภา เอติรัตน์

ครู
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรี ยน
นักการภารโรงSP2
แม่บา้ น
ครู ชานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที่ วางแผนตกแต่งสถานที่จดั ฉากเวที/ซุ ม้ ทางเข้าเวทีและตกแต่งอาคารสถานที่
1.2.2 กรรมการฝ่ ายจัดสถานทีใ่ ช้ ในการสอบ ประกอบด้ วย
1. นางนันทกา แสนคาภา
ครู ชานาญการพิเศษ
2. นางศรี นวล เครื อจันทร์
ครู ชานาญการพิเศษ
3. นางกรรฑิมา แข้นา
ครู ชานาญการพิเศษ
4. นางพรทิพย์ วรวงษ์
ครู ชานาญการพิเศษ
5. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย ครู ชานาญการ
6. นางอัญชลี ศรี รักษา
ครู ชานาญการ
7. นางระพีพรรณ บุง้ ทอง
ครู พี่เลี้ยง
8. นางวิลาวัลย์ รักษ์มี
พนักงานราชการ
9. นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ
ครู ผชู ้ ่วย
10. นางนริ ชยา ศึกษา
ครู ชานาญการพิเศษ
11. นางศิริวลิ าลักษ์ ยานกาย
ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที่ จัดห้องสอบ/ ติดป้ ายห้องสอบ/ ติดป้ ายแผนผังห้องสอบและอานวยความสะดวก
ในการใช้หอ้ งสอบ
1.2.3 คณะกรรมการ.../
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1.2.3 คณะกรรมการฝ่ ายปฏิคมมีหน้ าทีต่ ้ อนรับดูแล/อานวยความสะดวกแก่ คณะครู /ผู้บริหาร/
คณะกรรมการตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติทมี่ าร่ วมงานฯและจัดเตรียมอาหารว่ าง/นา้ ดื่ม ประกอบด้ วย
1. นางนฤมล เวียงยศ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หมัน่ มี
ครู ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แก้วอุดทัง
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางศรี นวล เครื อจันทร์
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางกรรฑิมา แข้นา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางอัญชลี ศรี รักษา
ครู ชานาญการ
กรรมการ
7. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย ครู ชานาญการ
กรรมการ
8. นางระอองดาว คงภูเขียว
ครู ชานาญการ
กรรมการ
9. นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา
ครู
กรรมการ
10. นางสาวจุฬารัตน์ โกจารย์ศรี ครู
กรรมการ
11. นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ
ครู
กรรมการ
12. นางวิลาวัลย์ รักษ์มี
พนักงานราชการ
กรรมการ
13 นางสาวพัชยาภรณ์ พึ่งสว่าง ครู อตั ราจ้าง ห้องเรี ยนMEP
กรรมการ
14. นางสาวสุ ราภา แก้วอ่อนดี
ครู อตั ราจ้าง ห้องเรี ยนMEP
กรรมการ
15. นางสาวศศิธร เมฆสงค์
ครู อตั ราจ้าง ห้องเรี ยนMEP
กรรมการ
16. นางสาววิภาพรรณ แสนคาภาครู อัตราจ้าง ห้องเรี ยนMEP
กรรมการ
17. นางสาวอารัญญา ภักดียา
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
18. นางสาวอัจฉรา จันทร์เขียว
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
19. นางสาวจิรรัตน์ แสงสุ วรรณ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
20. นางสาววิลาภรณ์ กุมภวงค์
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
21. นางสาวขันทอง ไชยะลาด
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
22. นางสุ ดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
23. นางเยาวภา เอติรัตน์
พนักงานราชการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ดูแลให้การต้อนรับอานวยความสะดวกแก่คณะครู /ผูบ้ ริ หาร/คณะกรรมการรวมทั้งแขกผูม้ ีเกียรติ
ที่มาร่ วมงานพร้อมจัดเตรี ยม อาหารว่าง/น้ าดื่มไว้ให้พร้อมและเพียงพอ

1.3 คณะกรรมการ.../

14
1.3 คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกร/พิธีการและการแสดงพิธีเปิ ด
1.3.1 พิธีกร ประกอบด้วย
1. นายปราโมทย์ ศรี ชมชื่น
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
2. นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
ครู ชานาญการพิเศษ
3. นายชาญชัย บัวผาย
ครู
4. นางสาวนวรัตน์ พลสาร
ครู ชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ เป็ นพิธีกรประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับคณะครู /ผูบ้ ริ หาร/คณะกรรมการตลอดทั้งแขกผูม้ ีเกียรติ
ที่มาร่ วมงาน
1.4 พิธีการ/การแสดงพิธีเปิ ด ประกอบด้ วย
1. นางสกุลรัตน์ นามน้อย
ครู ชานาญการพิเศษ
2. นางอรทัย นาคเสน
ครู ชานาญการพิเศษ
3. นางศิริวลิ าลักษ์ ยานกาย
ครู ชานาญการพิเศษ
4. นางระอองดาว คงภูเขียว
ครู ชานาญการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
ครู ชานาญการ
6. นางธีรภัทร์ ประวันจะ
ครู ชานาญการพิเศษ
7. นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา
ครู
8. นางวันวิสาข์ ศรี วไิ ล
ครู
9. นายพชิต โสภาวรรณ์
ครู
10. นางเยาวภา เอติรัตน์
พนักงานราชการ
11. นางสาวขันทอง ไชยะลาด
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
12. นางนริ ชยา ศึกษา
ครู ชานาญการพิเศษ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสาร
ครู ชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการแลเขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้ าที่ ลาดับกาหนดการของงาน/ประสานงานกับพิธีกร/จัดทาคากล่าวรายงาน/คากล่าวประธาน
ในพิธีเปิ ด
1.5 คณะกรรมการฝ่ ายการเงิน ประกอบด้ วย
1. นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
ครู ชานาญการพิเศษ
2. นางธีรภัทร์ ประวันจะ
ครู ชานาญการพิเศษ
3. นางอรญา โสภัณ
ครู ชานาญการพิเศษ
4. นางอรทัย นาคเสน
ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขนุการ

มีหน้ าที่ จัดทารายละเอียดการรับ-การจ่ายเงิน
1.6 คณะกรรมการ.../
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1.6 คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผลการจัดงาน ประกอบด้ วย
1. นางนันทกา แสนคาภา
ครู ชานาญการพิเศษ
2. นางศิริวลิ าลักษ์ ยานกาย
ครู ชานาญการพิเศษ
3. นางกรรฑิมา แข้นา
ครู ชานาญการพิเศษ
4. นางนริ ชยา ศึกษา
ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ ข้อมูลสรุ ปผลการแข่งขันฯและรายงายให้คณะกรรมการ อานวยการทราบ
1.7 คณะกรรมการฝ่ ายบันทึกภาพ ประกอบด้ วย
1. นายเดชา สุ จริ ต
ครู ชานาญการพิเศษ
2. นางสาวสุ รภา แก้วอ่อนดี
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
3. นางสาววิภาพรรณ แสนคาภา
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
4. นางสาวไอริ นทร์ เกษมาลา
ครู ชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ บันทึกภาพรวบรวมภาพกิจกรรมในงานฯจนแล้วเสร็ จ
1.8 คณะกรรมการฝ่ ายจัดระเบียบการจราจร ประกอบด้ วย
1. นายสมศักดิ์ จันทร์ รักษ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
2. นายสมชาติ อภัย
ครู ชานาญการพิเศษ
3. นายสุ รพล คล่องแคล่ว
ครู ชานาญการพิเศษ
4. นายชุมพร จันทะนา
ครู ชานาญการพิเศษ
5. นายประสบสุ ข ราเพยพล
ครู ชานาญการพิเศษ
6. นายชาติชาย รักษา
ครู ชานาญการพิเศษ
7. นายภูมิรัตน์ แก้วอุดทัง
ครู อตั ราจ้างห้องเรี ยนMEP
8. นายสมชาย นาคเสน
ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ อานวยความสะดวกและบริ หารจัดการงานจราจรให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันให้ไดรับความปลอดภัย

สนามแข่งขันที่ 2.../
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สนามแข่ งขันที่ 2
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนอนุบาลภูเวียงและโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนอนุบาลภูเวียงและโรงเรี ยนภูเวียงวิทยาคม
ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้ วย
1.1.1 นายวิเชียร ไกรศรี วรรธนะ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลภูเวียง
ประธานกรรมการ
1.1.2 นายชานนท์ นามน้อย
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองประธานกรรมการ
1.1.3 นายวิมล ศรี บุตรตา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองประธานกรรมการ
1.1.4 นางจริ ยา นิตยา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา สนับสนุน ให้คาปรึ กษา แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.2 คณะกรรมการฝ่ ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรม ประกอบด้ วย
1.2.1 นางจินตนา ศิริเนตร
ครู
ประธานกรรมการ
1.2.2 นางสายสวาท วิริยะชัยกิจ
ครู
กรรมการ
1.2.3 นางจารุ วรรณ สุ ดสะอาด
ครู
กรรมการ
1.2.4 นางสุ จิราภรณ์ คากอง
ครู
กรรมการ
1.2.5 นางสาวศิริพกั ตร์ กาเดช
ครู
กรรมการและเลขานุการ
1.2.6 นางสาวเดือนเพ็ญ นามหล้า
ครู อัตราจ้าง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการฝ่ ายปฏิคม ต้ อนรับอานวยการความสะดวกผู้ไปร่ วมงาน ประกอบด้ วย
1.3.1 นางจริ ยา นิตยา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
1.3.2 นางประเพียร หาญสมัคร
ครู
กรรมการ
1.3.3 นางเต็มดวง กาฬะพันธ์
ครู
กรรมการ
1.3.4 นางสุ จิราภรณ์ คากอง
ครู
กรรมการ
1.3.5 นางสาวธนาวรรณ กัลยาวงษ์ ครู
กรรมการ
1.3.6 นายกิตติภณ นาคลา
ครู
กรรมการ
1.3.7 นางสาวพรฑิตา อักขราสา
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
1.3.8 นางสาวเดือนเพ็ญ นามหล้า
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
1.3.9 นางสาวจุลมณี ไชยสงค์
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
1.3.10 นางสาวพิชญ์ชาภา รัตพลที
ครู
กรรมการ
1.3.11 นายวัศพล .../
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1.3.11 นายวัศพล พวงศรี
ครู อตั ราจ้าง
1.3.12 นางสาวมัทน์ชุลินทร์ อินทะราช นศ.ฝึ กประสบการณ์
1.3.13 นางสาวนภารัตน์ ศรี ทน
นศ.ฝึ กประสบการณ์
1.3.14 นางยุพะดี พลศรี เมือง
พนักงานธุรการ
1.3.15 นางจารุ วรรณ สุ ดสะอาด
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.4 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูล/ตรวจสอบ/รับร้ องเรี ยน ประกอบด้ วย
1.4.1 นางจริ ยา นิตยา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
1.4.2 นางสาวนารี ภูสาเภา
ครู
กรรมการ
1.4.3 นางสาวขนิษฐา นามปั ญญา
ครู
กรรมการ
1.4.4 นางสาวศิริพกั ตร์ กาเดช
ครู
กรรมการ
1.4.5 นางวัฒนาพร อาคมคง
ครู
กรรมการ
1.4.6 นายชาญณรงณ์ แข้นา
ครู
กรรมการ
1.4.7 นายอนุชา เพียชามาตย์
ครู
กรรมการ
1.4.8 นายกิตติภณ นาคลา
ครู อัตราจ้าง
กรรมการ
1.4.9 นางยุพะดี พลศรี เมือง
ธุรการ
กรรมการ
1.4.10 นางสาวสุ ภาวดี แสงพันธ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
1.5 คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกร/ประชาสั มพันธ์ ประกอบด้ วย
1.5.1 นายทวี ศรี ภา
ครู
1.5.2 นายกิตติภณ นาคลา
ครู
1.5.3 นายสวาท กาเดช
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนิ นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรี ยน รวมถึงสถานที่
ในการจัดแข่งขัน
1.6 คณะกรรมการฝ่ ายจราจร/ดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบด้ วย
1.6.1 นายคาบ่อ ลากูล
ครู
1.6.2 นายกาพล ดาเนตร
ครู
1.6.3 นายทวีศกั ดิ์ พลราษฎร์ ล้ า
ครู
1.6.4 นายวัศพล พวงศรี
ครู อตั ราจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สนามแข่งขันที่ 3.../
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สนามแข่ งขันที่ 3
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านนาชุ มแสง
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นายอัครเดช อักขราสา
1.1.2 นายกฤษ ราชสี สม
1.1.3 นายจตุพล ยุระศรี
1.1.4 นายสุ พิศ ประจันตะเสน
1.1.5 นายสมศักดิ์ สายสอ

โรงเรียนบ้ านนาชุ มแสง ประกอบด้ วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
ประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย
กรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง กรรมการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ

หน้ าที่ วางแผนการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันและตัดสิ น ให้คาปรึ กษา กากับ อานวย
ความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิ นทุกกิจกรรม และให้ทาหน้าที่คณะกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาด กรณี มีการ
ประท้วงผลการตัดสิ น ทั้งนี้ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการอานวยการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.2.1 นายจตุพล ยุระศรี
1.2.2 นางนงลักษณ์ คาทอก
1.2.3 นางสาวธัญญาตา สาระผล
1.2.4 นางปนัดดา สาคร
1.2.5 นางสาวราพรรณ ถานอาจนา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
บ้านหนองลุมพุกบ่งแสง
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรี ยนบ้านโนนกระเดา
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนโสกห้างศึกษา
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่ รับ-ส่ งเอกสาร การรายงานผลการแข่งขันประสานงานกับคณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตลอดการแข่งขัน
1.3 คณะกรรมการปฏิคม
1.3.1 นายประหวัด แก้วบ้านเหล่า
1.3.2 นางจันทร์ หอม แก้วบ้านเหล่า
1.3.3 นางสาวพัทธนันท์ พลเสน
1.3.4 น.ส.ญาริ ณฏั ฐ์ สิ ทธิหิรัณย์
1.3.5 นายพนมพร เกาะลุน

ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
กรรมการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่.../
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มีหน้ าที่ ต้อนรับ บริ การน้ าดื่ม/อาหาร แนะนาสถานที่แข่งขัน และอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการ
และผูไ้ ปร่ วมงาน
1.4 คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้ วย
1.4.1 นายอัครเดช อักขราสา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
ประธานกรรมการ
1.4.2 นางจันทราภรณ์ นวลคามา
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการ
1.4.3 นายแคล้ว เทาดี
ครู โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย
กรรมการ
1.5.4 นายสมวาท จีนดร
ครู โรงเรี ยนบ้านกุดน้ าใส
กรรมการ
1.5.5 นางเบญจมาศ บังลาด
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ประสานงานให้กบั แขกผูม้ ีเกียรติและผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันรวมทั้งอานวยความสะดวกในกิจกรรม
1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางเว็บไซต์
1.5.1 นายกฤษ ราชสี สม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย
ประธานกรรมการ
1.5.2 นางสาวราพรรณ ถานอาจนา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการ
1.5.3 นางสาวพณัฐ จันทะโคตร
จนท.ธุรการ รร.บ้านโนนสาราญ
กรรมการ
1.5.4 นางรัชนี เหมวงษ์
จนท.ธุรการ รร.บ้านค้อ(เคนราษฎร์บารุ ง)
กรรมการ
1.5.5 นางสาวสุ ภลักษณ์ ภูครองไชย จนท.ธุ รการ รร.บ้านโคกไร่
กรรมการและเลขานุการ
1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายสุ พิศ ประจันตะเสน
รก.ผอ.รร.บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ประธานกรรมการ
1.6.2 นายรวมชัย คาดอนหัน
ครู โรงเรี ยนโสกห้างศึกษา
กรรมการ
1.6.3 นายชัยชะนะ เจ๊กมา
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
กรรมการ
1.6.4 นายสิ ทธิพร วัดถัง
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
กรรมการ
1.6.5 นายวรวิทย์ คาทอก
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ
1.7 คณะกรรมการประชาสั มพันธ์
1.7.1 นายพิทยพันธ์ แวะศรี ภา
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
ประธานกรรมการ
1.7.2 นางจุรินทร์ ธนะภูมิชยั
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการ
1.7.3 นายพรชัย พลแดง
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการ
1.7.4 นายวุฒิชยั วรครบุรี
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
กรรมการ
1.7.5 เจียระไน เสรพล
ครู โรงเรี ยนบ้านนาชุมแสง
กรรมการและเลขานุการ

สนามแข่งขัน.../
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สนามแข่ งขันที่ 4
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านสงเปื อย
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านสงเปื อย ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นายสุ รศักดิ์ จันทะแจ่ม

ผูอ้ านวยการ ร.ร.บ้านสงเปื อย

1.1.2 นายกฤต ราชสี สม

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย

รองประธานกรรมการ

1.1.3 นายประพฤติพนั ธ์ ชวลี

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกไร่

กรรมการ

1.1.4 นายธนะภูมิ ธนะภูมิชยั

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านถ้ าแข้

กรรมการ

1.1.5 นายนพดล บุดดา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโพนเพ็กพิทยา

กรรมการ

1.1.6 นางธันยภรณ์ มุระดา

ครู โรงเรี ยนบ้านสงเปื อย

ประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.2.1 นายนรเศรษฐ์ แสงพันธ์

ครู โรงเรี ยนโพนเพ็กพิทยา

1.2.2 นางสาวอรดี สุ กเลิม

ครู พี่เลี้ยงเด็กร.ร.โพนเพ็กพิทยา

1.2.3 นางสาวกัลยา เหล่าสุ วรรณ์

ครู พี่เลี้ยงเด็กร.ร.บ้านสงเปื อย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.3 คณะกรรมการปฎิคม
1.3.1 นางใจยา วรรณวงษ์

ครู โรงเรี ยนบ้านเปื อย

ประธานกรรมการ

1.3.2 นางเสาวคนธ์ ศรี ชาติ

ครู โรงเรี ยนบ้านถ้ าแข้

กรรมการ

1.3.3 นายชัยวัฒน์ ผองผาย

ครู โรงเรี ยนบ้านโคกไร่

กรรมการและเลขานุการ

1.4.1 นางนิธิมา เพียชามาตย์

ครู โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย

ประธานกรรมการ

1.4.2 นางนงลักษณ์ คาทอก

ครู โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย

กรรมการ

1.4.3 นางเต็มศิริ นนตะแสน

ครู โรงเรี ยนบ้านสงเปื อย

1.4.4 นางเสาวคนธ์ ศรี ชาติ

ครู โรงเรี ยนบ้านถ้ าแข้

1.4 คณะกรรมการประสานงาน

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางระบบเว็บไซด์
นายวริ นทร ผ่องแผ้ว

ธุรการโรงเรี ยนบ้านสงเปื อย

1.6 คณะกรรมการ.../
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1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายแคล้ว เทาดี

ครู โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย

ประธานกรรมการ

1.6.2 นายอดิศร ช่างเหล็ก

ครู โรงเรี ยนบ้านโคกไร่

กรรมการ

1.6.3 นายสิ ทธิพร วัดถัง

ครู โรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

กรรมการ

1.6.4 นายสนุก แก่นหามูล

อปพร.

กรรมการ

1.6.5 นายสุ เกษม วงษ์โก

อปพร.

กรรมการ

1.6.6 นายลาเนาว์ หนูเวียง

อปพร.

กรรมการ

1.6.7 นายประยูร จันทะนามศรี

อปพร.

กรรมการ

1.6.8 นายอนนท์ ลาดทา

อปพร.

กรรมการ

1.6.9 นายอุทยั พลชัย

อปพร.

กรรมการ

1.6.10 นางบุญโฮม โชติกิตติศกั ดิ์

อปพร.

กรรมการ

1.6.11 นายสุ วทิ ย์ บุตรเวียงพันธ์

ช่างไม้ระดับ 4

กรรมการและเลขานุการ

สนามแข่ งขันที่ 5
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านหนองนาคาประชานุเคราะห์
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านหนองนาคาประชานุเคราะห์ ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นางพัชริ นทร์ ภูมิคอนสาร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
บ้านหนองนาคาประชานุเคราะห์
ประธานกรรมการ
1.1.2 นางกองแก้ว อุปรัง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี กรรมการ
1.1.3 นางวนิดา เครื อไกรวรรณ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโพธิ์ ทอง
หนองเตาปูนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.1 นางกองแก้ว อุปรัง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวภัทธ์พิชชา ตังกิจ
ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการ
1.3 นางวันเพ็ญ ม่วงทอง
ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ

1.3 คณะกรรมการ.../
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1.3 คณะกรรมการปฎิคม
1.1 นางกิติมา แก้วหล้า
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองนาคาประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวเบญจมาภรณ์ ปานง่อม ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการ
1.4 คณะกรรมการประสานงาน
1.4.1 นางกองแก้ว อุปรัง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ประธานกรรมการ
1.4.2 นางสาวภัทธ์พิชชา ตังกิจ ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการ
1.4.3 นางวันเพ็ญ ม่วงทอง
ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางระบบเว็บไซด์
1.5.1 นางวนิดา เครื อไกรวรรณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโพธิ์ ทองหนองเตาปูนวิทยา ประธานกรรมการ
1.5.2 นางสาวศิรนิกาญฒ์ หิงชาลี ครู โรงเรี ยนบ้านหนองขาม
กรรมการ
1.5.3 นายมุนี สุ ภณกิตติวงศ์
ธุ รการ กลุ่มโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ
1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายเสถียร ผลสนอง
ครู โรงเรี ยนบ้านหิ นร่ องโนนสวรรค์
ประธานกรรมการ
1.6.2 นายประภาพันธ์ เมฆสงค์ นักการ โรงเรี ยนบ้านหนองนาคาประชานุเคราะห์
กรรมการ
1.7 คณะกรรมการประชาสั มพันธ์
1.1 นายทรงศักดิ์ แสนสุ ข
ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
ประธานกรรมการ
1.2 นางกนกรัตน์ ภาลีนนท์
ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการ

สนามแข่ งขันที่ 6
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านอ่างศิลา
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านอ่างศิลา ประกอบด้ วย
1.1 นายสุ รเดช พิมพ์ชายน้อย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
ประธานกรรมการ
1.2 นายลิขสิ ทธิ์ ประวันจะ
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.3 นางสุ มล ชัยสิ ทธิ์
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.4 นายวัฒนา ลาเพยพล
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.5 นางสาววิระญา หล้าทอง
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.2.1 นางวนิดา เมฆสงค์
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาววิระญา หล้าทอง
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.3 นางวินิต ลาเพยพล
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.3 คณะกรรมการ.../
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1.3 คณะกรรมการปฎิคม
1.3.1 นางกอบกุล พิมพ์สาร
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
ประธานกรรมการ
1.3.2 นางฉัตร์ดาว สาคา
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.3.3 นางสาววรางคณา พิมพ์ชายน้อย ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.3.4 นายทรงยศ เหล่าทองสาร ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.3.5 นางชาลินี พรมชมชา
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการและเลขานุการ
1.4. คณะกรรมการประสานงาน
1.4.1 นายลิขสิ ทธิ์ ประวันจะ
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
ประธานกรรมการ
1.4.2 นายเจตษ์ภิชยั คาสุ ภีร์
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.4.3 นายอาทิตย์ สิ งหพานิช
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.4.4 นายวิมาเมฆ สอนบัว
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.4.5 นายราชัย หงษ์เวียง
ช่างไม้ 4
กรรมการและเลขานุการ
1.5. คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางระบบเว็บไซต์
1.5.1 นางสาววิระญา หล้าทอง
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.5.2 นางสุ ภาลักษณ์ ปัทถาพงษ์ ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.6.คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายวัชรพล โสภารัตน์
ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ประธานกรรมการ
1.6.2 นายสะอาด สิ ทธิ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
1.6.3 นายวิชาญ น้อยเอาะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
1.6.4 นายสุ รชัย วอหา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
1.6.5 นายทองเหลา ศรี สุคนธ์
ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
กรรมการและเขานุการ
1.7 คณะกรรมการประชาสั มพันธ์
1.7.1 นายระลึก ราชาวงษ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกกลางวิทยา ประธานกรรมการ
1.7.2 นายเจตษ์ภิชยั คาสุ ภีร์
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.7.3 นายอาทิตย์ สิ งหพานิช
ครู โรงเรี ยนบ้านอ่างศิลา
กรรมการ
1.7.4 นางนฤดี โสภารัตน์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการและเลขานุการ
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สนามแข่ งขันที่ 7
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านเมืองเก่า
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนบ้ านเมืองเก่า ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นายธนธรรม มีทอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
ประธานกรรมการ
1.1.2 นายนงศักดิ์ เครื อไกรวรรณ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกสู งวิทยา
กรรมการ
1.1.3 นางดุจดาว กาญจนพันธุ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแดง
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.2.1 นายนงศักดิ์ เครื อไกรวรรณ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกสู งวิทยา ประธานกรรมการ
1.2.2 นางสาวปารณี ย ์ สมทา
ครู โรงเรี ยนโพธิ์ ทองหนองเตาปูนวิทยา
กรรมการ
1.2.3 นายสุ ชาติ พงษ์โคกสี
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการปฎิคม
1.3.1 นางวาสนา นาสุ ริวงษ์
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
ประธานกรรมการ
1.3.2 นางปวีณา สุ ขใจ
ธุ รการ กลุ่มโรงเรี ยน
กรรมการ
1.3.3 นางสุ ภทั ตรา เพ็ชรเพ็ง
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
1.4 คณะกรรมการประสานงาน
1.4.1 นายนงศักดิ์ เครื อไกรวรรณ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคกสู งวิทยา ประธานกรรมการ
1.4.2 นางสาวปารณี ย ์ สมทา
ครู โรงเรี ยนโพธิ์ ทองหนองเตาปูนวิทยา
กรรมการ
1.4.3 นายสุ ชาติ พงษ์โคกสี
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางระบบเว็บไซด์
1.5.1 นางดุจดาว กาญจนพันธุ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแดง
ประธานกรรมการ
1.5.2 นางสาวธนพรรณ ผานิจ
ครู โรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการ
1.5.3 นางสาวปวีณา นครศรี
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
กรรมการ
1.5.4 นางสาวจุไรรัตน์ กลีบพิมาย
ธุ รการ กลุ่มโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ
1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายโกศล ครุ ฑวงษ์
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
ประธานกรรมการ
1.6.2 นายสุ รเดช แก่นนาคา
ครู โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
กรรมการ
1.6.3 นายแสงจันทร์ ฮามพิทกั ษ์
นักการ โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า
กรรมการและเลขานุการ
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สนามแข่ งขันที่ 8
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นายจารึ ก งามฉลวย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
ประธานกรรมการ
1.1.2 นายสวัสดิ์ สุ นทร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจตุรคามรังสรรค์
กรรมการ
1.1.3 นางเดือนเพ็ญ ทองขาน ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.2.1 นางดวงจันทร์ แก้วเวียง
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
ประธานกรรมการ
1.2.2 นางสาวสุ นนั ทา ชนปกาสิ ทธิกุล ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการ
1.2.3 นางสาวอรุ ณี ทัพซ้าย
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการปฎิคม
1.3.1 นางสาวนวลหงษ์ อมาตยคง
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
ประธานกรรมการ
1.3.2 นางสุ ภาพร สนธิสัมพันธ์
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการ
1.3.3 นางสาวจาริ ตรธิดา งามฉลวย
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการและเลขานุการ
1.4 คณะกรรมการประสานงาน
1.4.1 นางดวงจันทร์ แก้วเวียง
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
ประธานกรรมการ
1.4.2 นางสาวสุ นนั ทา ชนปกาสิ ทธิกุล ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการ
1.4.3 นางสาวอรุ ณี ทัพซ้าย
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางระบบเว็บไซด์
1.5.1 นายธวัชชัย พลนิกร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองบัว
ประธานกรรมการ
1.5.2 นางสาวพเยาว์ เหลืองคา
ครู โรงเรี ยนบ้านหนองขาม
กรรมการ
1.5.3 นางสุ ภทั ตรา ทาบุญ
ธุ รการ กลุ่มโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ
1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายเสน่ห์ ชนปกาสิ ทธิ กุล ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
ประธานกรรมการ
1.6.2 นายอัคคะศิริ ชาญกว้าง
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
กรรมการ
1.6.3 นายธงไชย วงษ์เบาะ
นักการ โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
1.7 คณะกรรมการประชาสั มพันธ์
1.7.1 นายสมภูมิ ภาระสาร
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน ประธานกรรมการ
1.7.2 นางดวงจันทร์ แก้วเวียง
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน กรรมการ
1.7.3 นายกาลาภ สาระผล
ครู โรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
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สนามแข่ งขันที่ 9
คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
1. คณะกรรมการดาเนินงานประจาสนามแข่ งขัน โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ
1.1.1 นายสาธร พรเพ็ง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ไตรคามวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
1.1.2 นายทรงวุฒิ ทาระสา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านกุดดุกวิทยา
กรรมการ
1.1.3 นายจตุพล ยุระศรี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง กรรมการ
1.1.4 นายสุ ริยา ลาเพยพล
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
กรรมการ
1.1.5 นางสุ มาลี แวะศรี ภา
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1.2.1 นางมาลี เนตรซิว
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
1.2.2 นางสาวทัศวรรณ สาทัน ครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
กรรมการ
1.2.3 นางเพชรรัตน์ นาคเสน
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการปฎิคม
1.3.1 นางประภัสสร พรเพ็ง
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
1.3.2 นางสาวธิ ติมา เยาวะโพธิ์
อัตราจ้างโรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
กรรมการ
1.3.3 นายจักกฎ เหล่าทองสาร
ครู อตั ราจ้างโรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
กรรมการ
1.3.4 นางสาวทัศวรรณ สาทัน
ครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
1.4 คณะกรรมการประสานงาน
1.4.1 นางปรี ยา จันทร์สิงห์
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
1.4.2 นางประภัสสร พรเพ็ง
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
กรรมการ
1.4.3 นางสาวทัศวรรณ สาทัน
ครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุ การ
1.5 คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้ อมูลการแข่ งขันทางระบบเว็บไซด์
1.5.1 นายสุ ริยา ลาเพยพล
1.5.2 นายณภัฎ ปัทถาพงษ์
1.6 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
1.6.1 นายสุ ปัน ถานอาจนา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.6.2 นายมีชยั อุ่นลี
ช่างไม้ 4
กรรมการ
1.6.3 นายพันพิษ ตรี ศาสตร์
อปพร.หมู3่
กรรมการ
1.6.4 นายอุดม สองศรี
อปพร.หมู3่
กรรมการ
1.6.5 นายเด่นชัย.../
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1.6.5 นายเด่นชัย ไชยโย
อปพร.หมู3่
กรรมการ
1.6.6 นายสุ ข ทวีสิทธิ์
อปพร.หมู3่
กรรมการ
1.6.7 นายจักกฎ เหล่าทองสาร ครู อตั ราจ้างโรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
1.7 คณะกรรมการประชาสั มพันธ์
1.7.1 นายสุ ริยา ลาเพยพล
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
1.7.2 นางเพชรรัตน์ นาคเสน
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์
กรรมการ
1.7.3 นางสุ มาลี แวะศรี ภา
ครู โรงเรี ยนไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

