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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ที่  ๗๓๖/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
--------------------------------------------------- 

                 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  จะได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ  
(CEO) น้ าเกลี้ยง ก าหนดคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ระดับปฐมวัย  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  
                เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ และได้ตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) น้ าเกลี้ยง ดังนี้ 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสุริยน  ศรีชัย             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย  สุภาพ           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายประไพ  ไกรษี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง  รองประธานกรรมการ 
๔. นายประยูร  นามวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์   รองประธานกรรมการ 
๕. นายส าเริง  ส านักนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  รองประธานกรรมการ 
๖. นายวีรวุฒิ  นวลศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมภู   รองประธานกรรมการ 
๗. นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
๘. นายวัฒนะ  ทองสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
๙. นายสมหวัง  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง   กรรมการ 
๑๐. นายสมคิด  นนทะศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ 
๑๑. นายมานิตย์  จันทร์ฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม   กรรมการ 
๑๒. นายบุญมา  จันทร์ผาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพุง   กรรมการ 
๑๓. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง  กรรมการ 
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๑๔. นางสาวทัศนี  ศิริยาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  กรรมการ 
๑๕. นายวีระ  ศิริด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด  กรรมการ 
๑๖. นายอภิชาติ  เอ่ียมสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวด   กรรมการ 
๑๗. นายสุชาติ  เทสันตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง   กรรมการ 
๑๘. นายจยชญ์ชย ประจวบ เสนาะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะวัน   กรรมการ 
๑๙. นายวิทยา  สุภะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒๐. นายทองค า  จิตสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
๒๑. นางกัลยา  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
๒๒.  นายศักดา  สุทธิวารี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที ่ อ านวยการให้ค าปรึกษา ประสานงาน ติดตามประเมินผลการท างานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จลุล่วงด้วยทุกประการ 

 
๒.คณะกรรมการด าเนินการ 

๑. นายวิทยา  สุภะเกษ          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) รองประธานกรรมการ 
๓. นางกัลยา  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   กรรมการ 
๔. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง  กรรมการ 
๕. นายทองค า  จิตสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง    กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๓.ระดับปฐมวัย 

๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นางสาวทัศนี  ศิริยาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  
 ๒. นายอภิชาต  เอ่ียมสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวด 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง 
 ๑. นางเกศินี  พื้นผา   ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางบุชยา  ค าอุดม ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด   กรรมการ 
 ๓. นางปาริชาติ  สุวรรณสุข ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
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 ๔. นางอิสรีย์  จันทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ    กรรมการ 
 ๕. นางสุติมา  ทองแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
 ๑. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางพรพิมล  ศรีโสภา  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวศศิภัสสร  พละศักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๔. นางธนัชพร  สนิท          ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ 
 ๕. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม    ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
 ๑. นางสนทนา  ทองลือ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางชฎาพร  พระทน  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวนันทัชพร  พวงพุฒ   ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๔. นางสุภาลักษณ์  ค าก่ิง         ครู โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวณาตยา  แถวพันธ์    ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียน 
 ๑. นางจุฑารัตน์  พุทธไทสงค์ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวธาดาริณีย์  สังขะพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสาธวี โพธิมะ  ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ 
 ๔. นางน้ าเพชร  อภัยศิลา  ครู โรงเรียนบ้านแวด   กรรมการ 
 ๕. นางสาวพลอยหทัย  ทองแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
 
๔. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายประยูร  นามวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทองค า  จิตสุภาพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง  รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ การอ่านออกเสียง และจับใจความส าคัญ ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นางฐาปนีย์  เค้ากล้า  ครู โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางฐาปนี  บุญราช  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๓. นางศิริยากร  แสงสุข  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ การอ่านออกเสียง และจับใจความส าคัญ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสาวชลิดา  กรอบทอง  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางอิศยาภรณ์ สายธนู    ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
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 ๓. นางพัชนี  ภาเภา      ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ เขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นางสมพร  เณรกูล  ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวกุลณัฎฐา  บุญประสาร  ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  กรรมการ 
 ๓. นางสาวพรรณงาม  ชายหิน      ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ เขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายไพรัช  ก้านเกษ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางวรพร  ประทีปธนากร ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๓. นางสุพีร์  โสมา  ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕ ท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.๑ - ๓  
 ๑. นางเฉลียว  อัมภรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวรวิสรา  ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๖ ท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสมหมาย  ดาดวง  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางธิดาพรรณ  แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางอัมพร อุ้มบุญ  คร ูโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๔. นางสาวอัญชลี  ทันที  ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๗ แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางจิรัชยา  หงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางกฤตติมา  ศรวิชัย  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงฤดี  เรืองรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวพินจณัฏฐ์  บุญศักดิ์ ครู โรงเรยนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๘ หนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.๔ – ๖ , หนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางรัตนาภรณ์  ศิรินัย  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายธวชัชัย  บวัไขย  ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม   กรรมการ 
 ๓. นายชวลิต  บุญศักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๔. นางสาวพินจณัฏฐ์  บุญศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๙ อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางฐาปนีย์  บุญราช  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวชลิดา  กรอบทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ 
 ๓. นางศิริยากร  แสงสุข  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ/เลขานุการ 
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๒.๑๐ เขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางสมหมาย  ดาดวง  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายไพรัช  ก้านเกษ   ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ 
 ๓. นางธิดาพรรณ  แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๑๑ ท่องอาขยานท านองเสนาะ ช้ัน ม.๑ – ๓  
 ๑. นางกัลยารัตน์  สุภะเกษ ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางกมลลักษณ์  บุญรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางเฉลียว  อัมภรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๑๒ แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางกฤตติมา  ศรวิชัย  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางอิศยาภรณ์  สายธนู ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงฤดี  เรืองรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ/เลขานุการ 
 
๕. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายมานิตย์  จันทร์ฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกัลยา  แสนทวีสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นางพรพิมล  อินธิเดช  ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางจารุวรรณ  ทองทวี  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๓. นายถวิล  ยาเคน  ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด  กรรมการ 
 ๔. นางวนิดา  จันทร์มาลี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายชัชวาล  ค าเพราะ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางนฤมล  รุ่งแสง  ครู โรงเรียนบ้านแวด   กรรมการ 
 ๓. นายสมชาย  ไชยสิงห ์  ครู โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวมยุรี  ชาภักด ี  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ คิดเลขเร็ว ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นางสาวพัฒนพร  ศิลาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายนิพล  ทวีวัยชัยพล  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๓. นางสาวอรนุช  ศิริกุล  ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ 
 ๔. นายเจริญ  บุญรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านหนองบาง  กรรมการ 
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 ๕. นางสาวอรทัย  กิ่งสกุล  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔  คิดเลขเร็ว ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางบัวพา  ส านักนิตย์  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวออยใจ  ปราบภัย ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๓. นางยุภาพร  วงษ์จรรยาพร ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๔. นายวิชัย  พวงเงิน  ครู โรงเรียนบ้านหนองบาง  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอารีวรรณ  ทองสุ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕  คิดเลขเร็ว ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางบัวพา  ส านักนิตย์  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวออยใจ  ปราบภัย ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๓. นางสิริรัตน์  ฝักบัว  ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ 
 ๔ นางยุภาพร  วงษ์จรรยาพร ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๖ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางอัจฉราวรรณ  ล้อมพรม ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายมิตรชัย  ศรีเสริม  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ 
 ๓. นางสุติมา  นวลศิร ิ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ/เลขานุการ 
 
๖. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายวีรวุฒ ิ นวลศิร ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมภู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวีระ  ศิริด า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายอัมพร  ทองงอก  ครู โรงเรียนบ้านสะพุง   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวนันท์นภัส  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางวาสนา  วงค์พิลา  ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   กรรมการ 
 ๔. นายนิยม  เข็มทอง  ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย  กรรมการ 
 ๕. นายเพลินจิต  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 
 
๒.๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายศักดา  สุทธิวารี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาววิไลวรรณ  ชิดชม ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางบังอร  ปราบุตร  ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ 
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 ๔. นายสดใส  พรมตา  ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการ 
 ๕. นางสาวกัญญาภัค  ญาตินิยม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางสุริยาภรณ์  ศรีมณี  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางอพาภรณ์  สมานไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุนัดดา  เสนสม ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๔. นายฉัตรเพชร  สู่เสน  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นายศักดิ์ศรี  ฉลวยศรี  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวนันท์นภัส  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวเกษชรินทร์  กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.๑ – ๓ , เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.๔ – ๖ ,  
     เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.๔ – ๖ , เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.๑ – ๓ ,  
     เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นายศักดิ์ศรี  ฉลวยศรี  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายปะติวัฒน์  กิ่งมณี  ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   กรรมการ 
 ๓. นายจารึก  เข็มทอง  ครู โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง  กรรมการ 
 ๔. นายสัมฤทธิ์  ไทยสะเทือน อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ 
 ๕. นายวิชาญศักดิ์  กิ่งสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
   
๗. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายสมหวัง  อัมภรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายส าเริง  ส านักนิตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ เพลงคุณธรรม ช้ัน ป.๑ – ๓ , เพลงคุณธรรม ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางกัลยาณี  บุญแสง  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางศิวาลัย  ตังจิว  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ 
 ๓. สิบเอกหญิงอุบลรัฐ  บัวกลาง ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ โครงงานคุณธรรม ช้ัน ป.๑ – ๓ , โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.๔ – ๖  
 ๑. นายประสิทธิ์  สายยา  ครู โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายธวชัชัย  ศรวชิัย  ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด  กรรมการ 
 ๓. นายสนธยา  เกษี  ครู โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง  กรรมการ 
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 ๔. นายศราภัย  สมงาม  ครู โรงเรียนบ้านหนองพะแนง  กรรมการ 
 ๕. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๖. นางสกุลลักษณ์  ศิริญาณ ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ เล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.๑ – ๓ , เล่านิทานคุณธรรม  
 ๑. นางอุษณีย์  มุ่งดี  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางทิพวรรณ  สุกแสก  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   กรรมการ 
 ๓. นางนวรัตน์  เข็มทอง  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ เล่านิทานคุณธรรม ช้ัน ป.๔ – ๖ , เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.๑ – ๓  
 ๑. นางวรพร  ประทีปธนากร ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.ประยงค์  วราพุฒ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการ 
 ๓. นางรัตนาภรณ์  ศิรินัย  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕ มารยาทไทย ชั้น ป.๑ – ๓   
 ๑. นางทิวาวรรณ  ทวีวัยชัยพล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางเนตรนภา  แก้วรักษา ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางไพจิตร  หงส์ค ามี  ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม   กรรมการ 
๒.๖ มารยาทไทย ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสาวพยอม  สายวงค์ ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   หวัหน้ากรรมการ 
 ๒. นายนิกร  วงษ์ทอง  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๓. นางสายทอง  ไชยานุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๗ มารยาทไทย ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางเนตรนภา  แก้วรักษา ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายนิกร  วงษ์ทอง  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวพยอม  สายวงค์ ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ/เลขานุการ 
 
๘. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุชาติ  เทสันตะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นางสายปัญญา  ศรวิชัย ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวกฤษฎาภรณ์ แถลงศรี ครู โรงเรียนบ้านแวด   กรรมการ 
 ๓. นางจิรานัน  สุขศรี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 



~ ๙ ~ 

 

๒.๒ พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวจิตตรา  มุกดาดี ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวเอมอาพร  จันดวงศรี  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ กิจกรรม Spelling Bee ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางพรทิพา  เอ่ียมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายเดชศักดิ์  บุญเกิ่ง  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๓. นายเฉลิมวิทย์  แสงสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสายทอง  ไชยานุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวกนกวรรณ  แพ่งสภา ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกฤษณี  เลื่อนฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕ การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นางกัลยารัตน์  สุภะเกษ ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนาภรณ์ ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ 
 ๓. นางฐิตาพร  สู่เสน  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ/เลขานุการ 
 
๙. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายธวชัชัย  สุภาพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญมา  จันทร์ผาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพุง  รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ รวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.๑ – ๓ , รวมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายพงษ์สิน  แก้วแดง  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายกฤตวิทย์  มีบุญ  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นายสุวิทย์  ทองบ่อ  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   กรรมการ 
 ๔. นายชวลิต  บุญศักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๕. นายอุทิศ  จันทะรัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ วาดภาพระบายสี ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นายสุวิทย์  ทองบ่อ  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายชวลิต  บุญศักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นายกฤตวิทย์  มีบุญ  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวจิดาภา  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการ 
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 ๕. นายอุทิศ  จันทะรัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ วาดภาพระบายสี ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายสุวิทย์  ทองบ่อ  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายชวลิต  บุญศักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๓. นายกฤตวิทย์  มีบุญ  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๔. นางพิชญา  ธงภักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ 
 ๕. นายอุทิศ  จันทะรัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ การสร้างภาด้วยการปะติด ชั้น ป.๑ – ๓ , การสร้างภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.๔ – ๖ ,  
      วาดภาพลายเส้น Drawing ชั้น ม.๑ – ๓ , วาดภาพระบายสี ชั้น ม.๑ – ๓ , ศิลป์สร้างสรรค์ ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นายพงษ์สิน  แก้วแดง  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายสุวิทย์  ทองบ่อ  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   กรรมการ 
 ๓. นายชวลิต  บุญศักดิ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๔. นายกฤตวิทย์  มีบุญ  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๕. นายอุทิศ  จันทะรัตน์   ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลง 
      ไทยลูกทุ่ง(หญิง) ชั้น ม.๑ – ๓ , ขับร้องเพลงสากล (ชาย) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลงสากล (หญิง)  
      ชั้น ป.๑ – ๖  
          ๑. นายนเรศ  สีละมัย  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายผจญศักดิ์  มีผล  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   กรรมการ 
 ๓. นางเตือนใจ  ดาวเรือง  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๔. นายปัญญา  ศรีสมภพ  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๕. นางนภาพร  ศรีเสริม  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๖ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลง 
      พระราชนิพนธ์ (ชาย) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ชั้น ป.๑ – ๖ , ขับร้องเพลงพระ 
      ราชนิพนธ์(หญิง)  ชั้น ม.๑ – ๓  
 ๑. นายกิตติกร  พิมพ์บัวมี  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวศิริพร  อุราเลิศ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ 
 ๓. นางทิพวรรณ  สุกแสก  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   กรรมการ 
 ๔. นายไพบูลย์  พิมพ์เสียง ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   กรรมการ 
 ๕. นายประจักษ์  ฝักบัว  ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ/เลขานุการ 

 
๑๐. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. ที่ปรึกษา 
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 ๑. นายสมคิด  นนทะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชัชพงษ์  ค าเพราะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ  รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายสมศรี  ภูมิลักษณ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางกานต์พิชชา  แสงลับ ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๓. นายชัชวาล  ค าเพราะ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ จักสานไม้ไผ่ ชั้น ป.๔ – ๖  , จักสานไม้ไผ่ ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นายกฤตวิทย์  มีบุญ   ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายสมภพ  ศิลารักษ์  ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  กรรมการ 
 ๓. นายอาคม  ค าอุดม  ครู โรงเรียนบ้านแวด   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๓ ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางชยาภัสร์  พิมพร  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางเตือนใจ  ดาวเรือง  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ 
 ๓. นางบุตรดี  จันทร์บุญ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๔ โครงงานอาชีพ ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายบุญเสริม  นิลสุข  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางวัชรี  ศรีคราม  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   กรรมการ 
 ๓. นายเฉลิมวิทย์  แสงสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๕ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางณัฐรียวรรณ  ศรียะลา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายชัชพงศ์  ปาณาตี  ครู โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  กรรมการ 
 ๓. นายฉัตรเพชร  สู่เสน  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๖ การแปรรูปอาหาร ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางอัมพร  อุ้มบุญ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางกชนันท์  สิมณี  คร ูโรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางยุพาลักษณ์  พงษ์ลุน ครู โรงเรียนบ้านหนองบาง  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๗ ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสุริยาภรณ์  ศรีมณี  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางพิศมัย  พันธ์ดา  ครู โรงเรียนบ้านสะเต็ง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๘ ท าอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นางสมศรี  ศรีก่ า  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง   หัวหน้ากรรมการ 
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 ๒. นางสาวมยุรี  ชาภักดี  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นางบังอร  ปราบุตร  ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ 
๒.๙ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นายธนวันต์  สังขะพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพะแนง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางคนึง  พรมมานนท์  ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   กรรมการ 
 ๓. นายสุภาพ  ศิรินัย  ครู โรงเรียนบ้านกะวัน   กรรมการ 
 ๔. นางยุพา  สีดา  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ 
 ๕. นายอภิชาติ  หายแถลง อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านสบาย  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๑๐ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ป.๔ – ๖ , การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
        ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นายทนงศักดิ์  พรมแพง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวบุญเรือง  พาวัน ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  กรรมการ 
 ๓. นายอภิชาติ  หายแถลง อัตราจ้างธุรการโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง กรรมการ 
 ๔. นายศักดิ์คลาสสิค  ไกรษี ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๑๑ การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายทนงศักดิ์  พรมแพง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวพีระกานต์  ทบด้าน ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๓. นายอริย์ธัช  ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ 
 ๔. นางสาวปภัสสร  ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง   กรรมการ 
 ๕. สิบตรีทิณกร  เชื้อพันธุ์ลาน ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 
 
๑๑. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายวัฒนะ  ทองสุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบาย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประไพ  ไกรษี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองและระไง รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.๑ – ๖ 
 ๑. นายส าเริง  ววิาสุขุ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายนิมิตร  ตุพิมาย  ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการ 
 ๓. นายนพรัตน์  ทองขาว  ครู โรงเรียนบ้านลุมภู   กรรมการ 
 ๔. นายไชยวิวัฒน์  วารินทร์ภทัร ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ/เลขานุการ 
 
 



~ ๑๓ ~ 

 

๒.๒ ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.๑ – ๓ 
 ๑. นายสุนทราพร  เอ้โถ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วธรรมศร ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ 
 ๓. นายอนันต์  ศรีโสภา  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวเกษชรินทร์  กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ/เลขานุการ 

 
๑๒. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ที่ปรึกษา 
 ๑. นายจยชญ์ชย ประจวบ เสนาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะวัน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุริยา  สุขเกษม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบาย รองประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
๒.๑ การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.๑ – ๓ 
 ๑. นางค าปน  สุชัยราช  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นางศิวาลัย  ตังจิว  ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม  กรรมการ 
 ๓. นายสว่าง   แพงศรี  ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๔. นายประมวล  บุญชิต  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๕. นายไพรัช  ก้านเกษ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง  กรรมการ/เลขานุการ 
๒.๒ การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดร้อย ชั้น ป.๔ – ๖ 
 ๑. นายสุรพงษ์  เงาศรี  ครู โรงเรียนบ้านสบาย   หัวหน้ากรรมการ 
 ๒. นายชัชวาล  ค าเพราะ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๓. นายค ามวล  ค าสอน  ครู โรงเรียนบ้านรุ่ง   กรรมการ 
 ๔. นายญาณวุฒิ  สวัสดี  ครู โรงเรียนบ้านบัวระรมย์  กรรมการ 
 ๕. นายจ าเริญ  อาษากิจ  ครู โรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการ 
 ๖. นายเอกชัย  สุชัยราช  คร ูโรงเรียนบ้านสบาย   กรรมการ/เลขานุการ 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑. นางอาพรไพ  ทองสุ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิพล  ทวีวัยชัยพล  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายส าเริง  ววิาสุขุ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๔. นางสนทนา  ทองลือ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๕. นางอัมพร  อุ้งบุญ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๖. นายอุทิศ  จันทะรัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๗. นายทนงศักดิ์  พรมแพง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
 ๘. นายวิชาญศักดิ์  กิ่งสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 



~ ๑๔ ~ 

 

 ๙. นายลือชัย  เนื่องทะบาล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๐. นายฉัตรเพชร  สู่เสน  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๑. นายเฉลิมวิทย์  แสงสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๒. นายชัชวาล  ค าเพราะ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๓. นางสุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๔. นางจิรานัน  สุขศรี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๕. นางนวรัตน์  เข็มทอง  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวปริญญา  บุญเกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวนิตยา  ใจแจ้ง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๙. นางเพลินพิศ  โคตรเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๒๐. นางพิศมัย  ศรีคราม  อัตราจ้างธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
  ๒๑. นายบุญสนอง  แถวพันธ์ นักการภารโรง    กรรมการ 
  ๒๒. นายแก้ว  บรรชิต  ช่างไม้ ชั้น ๔    กรรมการ 
  ๒๓. นางวีณาพรรณ  อัฐชัยวรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๒๔. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
  ๒๕. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว 
  ๑. นางอาพรไพ  ทองสุ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๓. นางสาวปริญญา  บุญเกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๔. นางสาวพลอยหทัย  ทองแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๕. นางเพลินพิศ  โคตรเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๖. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๗. นางสาวนิตยา  ใจแจ้ง  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๘. นางพิศมัย  ศรีคราม  อัตราจ้างธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
  ๙. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวาร ี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๐. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร 
  ๑. นางอาพรไพ  ทองสุ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอัมพร  อุ้มบุญ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๔. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 



~ ๑๕ ~ 

 

  ๕. นางวรพร  ประทีปธนากร ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๖. นางสาวพินจณัฏฐ์  บุญศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๗. นางสาวปริญญา  บุญเกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๘. นางสาวอารีวรรณ  ทองสุ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๙. นางสาวพลอยหทัย  ทองแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๑. นางเพลินพิศ  โทรพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๒. นางล าไพ  ภูติยา  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๑๓. นางพิศมัย  ศรีคราม  อัตราจ้างธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
  ๑๔. นางสาววารุณี  ทวีวัยชัยพล ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ  
  ๑๕. นายแกว้  บรรชิต  ช่างไม้ ชั้น ๔    กรรมการ 
  ๑๖. นายบุญสนอง  แถวพันธ์ นักการภารโรง    กรรมการ 
  ๑๗. นางมอญ  สมสนิท  แม่บ้านโรงเรียน    กรรมการ 
  ๑๘. นางสาววรัญญา  คูณแก้ว นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวภรณ์ทิพย์  สายทอง นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๒๐. นางสาวสุพัตรา  ศรีสุวรรณ นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๒๑. นางสาวสมพร  พวงจ าปา นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๒๒. นางสาวจิลาวลัย์  สุขศรี นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวสุภาภรณ์  เพ็งมะณี นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวปริยากร  นาร ี นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการ 
  ๒๕. นางนวรัตน์  เข็มทอง  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน 
  ๑. นางกัลยา  แสนทวีสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๓. นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๔. นายทนงศักดิ์  พรมแพง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ  
  ๕. นางพิศมัย  ศรีคราม  อัตราจ้างธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
  ๖. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นางอาพรไพ  ทองสุ  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) ประธานกรรมการ 
  ๒. นายฉัตรเพชร  สู่เสน  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ 
  ๓. นายนิพล  ทวีวัยชัยพล  ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน) กรรมการ/เลขานุการ 
 



~ ๑๖ ~ 

 

๑๘. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
 ๑. นายส าเริง  ส านักนิตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวทัศนี  ศิริยาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ กรรมการ 
 ๓. นางกัลยา  แสนทวีสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง  กรรมการ/เลขานุการ 

 
           ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ หากมีปัญหาให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 
 
 
 


