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ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการชมรมโรงเรียนเครือขา่ยสหวิทยาเขต 
       อนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

-------------------------------- 
   ดวย  ชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะดําเนินการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการ ครั้งที ่๑๒ ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  
ในวันเสารที ่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  วิทยาลัยการอาชีพ 
ศรีสะเกษและวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑.  นายประทีป   กีรติเรขา  ผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสุริยะ  อมรโรจนวรวุฒิ  รองผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายชอุ่ม   กรไกร   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมการ 
  ๔.  นายไพบูลย ศรีสุธรรม  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒   กรรมการ 
  ๕.  นางเยาวลักษณ์  คงพูล  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓   กรรมการ 
  ๖.  นายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔   กรรมการ 
  ๗.  นายโชติ  บุญทน   รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
  ๘.  นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
  ๙.  นางวรรณภา  บุตรวงศ์  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒  กรรมการ 
  ๑๐. นายอุดมศักดิ์  เพชรผา  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  กรรมการ 
  ๑๒. ว่าที่ รต.สํารวย  นกงาม  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  กรรมการ 
  ๑๓. ว่าที่ รท.บุญเลิศ  เขียนวงศ์  รอง ผอ. สพปสรีสะเกษ เขต ๓    กรรมการ 
  ๑๔. นายพิจิตร  ทานะ   รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  กรรมการ 
  ๑๕. นายสวุิชา  วิชาชัย   รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  กรรมการ 
  ๑๖. ผศ.ดร.ประกาศิต  อนุภาพแสนยากร อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
  ๑๗. ผศ.ดร.อุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
  ๑๘. นายอักษรศิลป  แกวมหาวงศ ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
  ๑๙. นายปรัชญา  ประดับวทิย์  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
  ๒๐. นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผอ.กลุ่มนเิทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๑ กรรมการและเลขาฯ 
  ๒๑. นายชะอุ้ม   เชื้อทอง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๒๒. นายทองคํา  ตอนศรี  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๒๓. นางพรศรี  ศรีสุข   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
  ๑.  นายอภิวัฒน์  แสนคุม  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพงษ์  นวลศิร ิ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายสวุิทย สมบัต ิ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานกรรมการ 
  ๔.  นายดําริห์  อํานวยสวัสดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รองประธานกรรมการ 
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  ๕.  นายบุญแสน  สุทธิประภา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์กระสังข์ รองประธานกรรมการ 
  ๖.  นายทองหล่อ  สิงหคง  ผอูํานวยการโรงเรยีนอนุบาลดํารงราชานุสรณ ์ รองประธานกรรมการ 
  ๗.  นายปรเมษฐ์  สีหะวงษ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 
  ๘.  นายวิทยา  พันธเพ็ง   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ กรรมการ 
  ๙.  นายสรวิทย นามวงศ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย กรรมการ 
  ๑๐. นายทองไข  พรหมประดิษฐ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์  กรรมการ 
  ๑๑. นายสุทิน ไชยานุกูล  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลน้ําเกลี้ยง กรรมการ 
  ๑๒. นายปนุ  ฉิมนาม   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน  กรรมการ 
  ๑๓. นายวริัตน์  มั่นสนธุ ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ 
  ๑๔. นายอรุณ  พรหมคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลหวยทับทัน กรรมการ 
  ๑๕. นายภวูภัณฑ์  ยุคตะวัน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ 
  ๑๖. นายทวีศักดิ์  ราชสมบตัิ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ กรรมการ 
  ๑๗. นายบุญยัง  บุรุษ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ 
  ๑๘. นายมานิต  ทองขอน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ 
  ๑๙. นายสุริยา   พุฒพวง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์  กรรมการ 
  ๒๐. นายชยาพล  นนท์ศิร ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปรางคกู่ กรรมการ 
  ๒๑. นายนิกร   อภัยสม   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง กรรมการ 
  ๒๒. นายณรงค ์ จําปา   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) กรรมการ 
  ๒๓. นายสุพรรณ  ห่อทรัพย์       ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวบุญร่วม  วิชาชยั      ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ 
  ๒๕. นายคมกฤษ  บุญเจริญ        ผูอํานวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา  กรรมการ 
  ๒๖. นายเอกอมร  ใจจง            ผูอํานวยการโรงเรียนบานหญ้าปลอง กรรมการ 
  ๒๗. นายธวัชชัย   ศกุนะสิงห์       ผูอํานวยการโรงเรียนบานร่องสะอาด กรรมการ 
  ๒๘. นายเกรียงไกร  สูงสนิท        ผูอํานวยการโรงเรียนบานดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา)  กรรมการ 
  ๒๙. นายธวัชชัย  สุภาพ            ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูบ  กรรมการ 
  ๓๐. นางเสน่หา   พลโสภา          ผอูํานวยการโรงเรยีนบานหนองปลาเข็งกอไหล ่ กรรมการ 
  ๓๑. นายทรงศักดิ์  เพ็งศรี          ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหญาปล้อง กรรมการ 
  ๓๒. นายวสิิทธิ์   พิมพสมาน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนคูณ  กรรมการ 
  ๓๓. นายเกียรติณรงค ์ คําโสภา  ผูอํานวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) กรรมการ 
 
  ๓๔. นายสุเทพ  ศรีสุข   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสะมอน กรรมการ 
  ๓๕. นายวรีเดช  บุญเย็น  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาด (อสพป.๑๓) กรรมการ 
  ๓๖. นายวรวิทย จิตรโชต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานแตมะหลี่  กรรมการ 
  ๓๗. นายวรีวัฒน์   ธรรมแสง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานค้อกําแพง กรรมการ 
  ๓๘. นายนิรันดร์  ทองสาย  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาโกน  กรรมการ 
  ๓๙. นายณัฐชัย  เชิงหอม           ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ 
  ๔๐. นายสมนึก  ชมพูพ้ืน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขียน  กรรมการ 
  ๔๑. นางสาวพัฒนา  สังขโกมล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานละลม  กรรมการ 
  ๔๒. นายธนกร   แกวธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปราสาทเยอ กรรมการ 
  ๔๓. นายสงวน   ชุมวัน   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเชียงทูน กรรมการ 
  ๔๔. นายพชิิต   ศิริชนะ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระแชงใหญ่ กรรมการ 



- ๓ - 

  ๔๕. นายชวน   แกวกัณหา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานสําโรงเกียรติ กรรมการ 
  ๔๖. นายธรีเดช  บุญเนตร  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําสะอาด กรรมการ 
  ๔๗. นายสมศักดิ์  สุขศาลา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีแกว  กรรมการ 
  ๔๘. นายสุทธชิัย  ไชยโพธิ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการและเลขาฯ 
  ๔๙. นางนลินี   บุษบงก์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๐. นางรุ่งนภา   ลัทธิมนต์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๑. นางวิมลพรรณ  กลางมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๒. นายสําราญ  สงวนบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๓. นางสาวลําใย   สายโงน  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๔. นายธรีภัทร   ใยแสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๕. นางสมจิต  คาํเสียง   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๓   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๖. นางอัจฉฎาพร  เคราะหดี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๓   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๗. นางสาวณฐลมนต์  ทองสุทธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๓   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  ๕๘. นางพิมพนิภา  ศรีสุแล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

   ๕๙. นายธานินทร์  แทนคํา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหนาที่   ดําเนินการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการใหเรียบรอย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  เกิดประโยชนแก่ นักเรียนที่ 
เขามาแขง่ขันและคณะครูทุกท่าน 

คณะกรรมการจัดท าขอสอบ 
  ๑. นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก ๑  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางยุวรินทร์  รุจิระไกรพงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการ 
  ๓. นางมาริษา  จันทร์เทียม  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการ 
  ๔. นายเสรี  กาหลง   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการ 
  ๕. นางสาวประพิษศร  กรมเมือง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการ 
 
  ๖. นางวยุรีย ศิริโชต ิ   ศึกษานิเทศก ์สพป.ศก ๑   กรรมการ 
  ๗. นางสาวลําใย  สายโงน  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒    กรรมการ 
  ๘. นายธานินทร์    แทนคํา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการ 
  ๙. นายวินัย   พิมาทัย   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการ 
  ๑๐. นายธรีภัทร   ใยแสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการ 
  ๑๑. นายสุทธชิัย   ไชยโพธิ ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑            กรรมการและเลขาฯ 
  ๑๒. นางนลินี   บุษบงก์   ศึกษานิเทศก ์สพป.ศก ๑            กรรมการและเลขาฯ 
  ๑๓. นางวิมลพรรณ  กลางมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒            กรรมการและเลขาฯ 
  ๑๔. นางอัจฉฎาพร    เคราะหดี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๓            กรรมการและเลขาฯ 
  ๑๕. นางพิมพนิภา  ศรีสุแล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔            กรรมการและเลขาฯ 

 มีหนาที่   ประสานงานการออกขอสอบทุกสาระการเรียนรู้ เพ่ือใชในการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการ 
ให้เรียบรอยเหมาะสมกับระดับชั้นและกํากับการตรวจขอสอบใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

คณะกรรมการประสานงานหน่วยสอบ 

ชุดที ่๑  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพชั้นอนุบาลปที ่๑ – ๒ 
  ๑. นายสุทิน   ไชยานุกูล   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลน้ําเกลี้ยง 
  ๒. นายปนุ    ฉิมนาม   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน   



- ๔ - 

ชุดที ่๒  การแข่งขันโยน – รับ บอล ชั้นอนุบาลปที ่๑ – ๒  
  ๑. นายสมนึก    ชมพูพ้ืน   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขียน 
  ๒. นายนิกร    อภัยสม   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ชุดที ่๓  การแข่งขันขวางบอลไกลชั้นอนุบาลปีที ่๑ – ๒ 
  ๑. นางรัตนา  รุ้งแก้ว   ผอ.โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ  
  ๒. นางประนอม  แพงอก    ครูโรงเรียนบ้านปรือคัน 

ชุดที ่๔  การแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียนชั้นอนุบาลปีที ่๑ – ๒ 
  ๑. นางเสน่หา   พลโสภา   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลาเข็งกอไหล่ 
  ๒. นายธนกร    แกวธรรม   ผูอํานวยการโรงเรียนบานปราสาทเยอ 

ชุดที ่๕  การแข่งขนับล็อกสรางสรรคชั้นอนุบาลปที ่๑ – ๒ 
  ๑. นายสุพรรณ   ห่อทรัพย์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 
  ๒. นายทองหล่อ   สิงหคง   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ 

ชุดที่ ๖ การแข่งขันเกมการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ 
  ๑. นายอรุณ  พรหมคุณ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลหวยทับทัน 
  ๒. นายเกียรติณรงค์   คําโสภา  ผูอํานวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 

 

 

ชุดที ่๗  การแข่งขันภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ – ๓ 
  ๑. นายธีรเดช    บุญเนตร   ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําสะอาด 
  ๒. นางสาวบุญร่วม  วิชาชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 

ชุดที ่๘  การแข่งขันภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที ่๔ – ๖ 
  ๑. นายสมศักดิ์    สุขศาลา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีแกว 
  ๒. นายชวน   แกวกัญหา   ผูอํานวยการโรงเรียนบานสําโรงเกียรติ 

ชุดที ่๙  การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
  ๑. นายทองไข  พรหมประดิษฐ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
  ๒. นายคมกฤษ   บุญเจริญ  ผูอํานวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา 

ชุดที ่๑๐  การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที ่๔ – ๖ 
  ๑. นายธวัชชัย   ศกุนะสิงห์  ผูอํานวยการโรงเรียนบานร่องสะอาด 
  ๒. นายสรวิทย นามวงศ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย 

ชุดที่ ๑๑ การแข่งขันภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
  ๑. นายบุญยัง  บุรุษ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
  ๒. นายวีรเดช  บุญเย็น   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาด (อสพป.๑๓) 
  ๓. นายนิรันดร์  ทองสาย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตาโกน 

ชุดที่ ๑๒ การแข่งขันภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
  ๑. นายสุวิทย์  สมบัต ิ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
  ๒. นายสุเทพ  ศรีสุข   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสะมอน 
  ๓. นายวีรวัฒน ์ ธรรมแสง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค้อกําแพง 



- ๕ - 

ชุดที ่๑๓  การแข่งขันศิลปะ(วาดภาพ)  ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๖ 
  ๑. นายสุริยา  พุฒพวง   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 
  ๒. นายสงวน   ชุมวัน                   ผู้อํานวยการโรงเรียนบานหนองเชียงทูน 

ชุดที ่๑๔  การแข่งขันคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๖ 
  ๑. นายเอกอมร   ใจจง                  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหญ้าปลอง 
  ๒. นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผูอํานวยการโรงเรียนบานดวนใหญ่ 

ชุดที ่๑๕  การแข่งขันวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖ 
  ๑. นายณรงค์   จําปา   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 
  ๒. นายพิชิต   ศิริชนะ   ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 

ชุดที ่๑๖  การแข่งขันสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖ 
  ๑. นายวิรัตน์  มั่นสนธุ ์   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 
  ๒. นายภูวภัณฑ์  ยุคตะวัน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
 
  ๓. นายมานิต   ทองขอน   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
  ๔. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
  ๕. นายวรวิทย จิตรโชต ิ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานแตมะหลี่ 
  ๖. นายณัฐชัย เชิงหอม            ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน 

ชุดที ่๑๗  การแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๖ 
  ๑. นายชยาพล   นนท์ศิริ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปรางคกู่ 
  ๒. นางสาวพัฒนา   สังข์โกมล  ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านละลม 
 มีหนาที่   ดําเนินการประสานงานหน่วยสอบโรงเรียนตนแบบและเครือขา่ย จํานวน  ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขนั เปนกัลยาณมิตรและสรางสรรคเหมาะกับ    
งานวิชาการ  

คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน 
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ 

  ๑.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเกมการศึกษา  อนุบาลปีที่ ๑ 
  ๑ นายอรุณ  พรหมคุณ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลหวยทับทัน ประธานกรรมการ 
  ๒. นางผกาวดี  สิงห์ดง   ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง   กรรมการ 
  ๓. นางหทัยกาญจน์  สกุณี  ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย      กรรมการ 
  ๔. นางสาวรัตนวลี  ทองคํา  ครูโรงเรียนบ้านขะยูงฯ   กรรมการ 
  ๕. นางเสาวคนธ์  พูลเอม  ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง  กรรมการ 
  ๖. นางอรนุช  นนท์ตา   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  กรรมการ 
  ๗. นางสุภาพันธ์  สุนทร    ครูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ   กรรมการ 
  ๘. นางกาญจนา  ประถมบุตร   ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย   กรรมการ 
  ๙. นางภาวิณี  ชาบุญมี   ครูโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม  กรรมการ 
  ๑๐.นางจินตนา  ศรีสุข   ครูโรงเรียนบ้านยางเอือด   กรรมการ 
  ๑๑.นางสุบรรณ  บุญส่ง   ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง   กรรมการ 
  ๑๒. นางวิมลพรรณ  กลางมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒    กรรมการและเลขาฯ 

  ๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน  อนุบาลปีที ่๑ 
  ๑. นางสมภาษ    สืบวงศ์           ครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์วิทยาคาร       ประธานกรรมการ 



- ๖ - 

  ๒. นางบังอร จันล่องคํา        ครูโรงเรียนกุดเมืองฮาม   รองประธาน 
  ๓. นางปิยะธิดา  พรรณนา         ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง    กรรมการ 
  ๔. นางนิ่มนภา   ตระกาลจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านหนองครก   กรรมการ 
  ๕. นางปิยกานต์  ยอดเอ้ือ     ครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา      กรรมการและเลขาฯ 

  ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง  อนุบาลปีที ่๑ 

ห้องที่ ๑ 
   ๑. นางปราณี  บุญทรง   ครูโรงเรียนบ้านโนนแกด   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางรัตนาภรณ ์ อินทรพันธุ์    ครูโรงเรียนบ้านหนองคํา   กรรมการ 
   ๓. นางพิสมัย  โคตรพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองโน   กรรมการและเลขาฯ 

ห้องที่ ๒ 
   ๑. นางพัชริดา  บุญสยมภู  ครโูรงเรียนบ้านโนนแย้   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวจัลณ ี เหล่าเสถียรกิจ  ครโูรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา  กรรมการ 
   ๓. นายประณต  จันทะเสน  ครโูรงเรียนบ้านโพนยาง   กรรมการและเลขาฯ 

ห้องที่ ๓ 
   ๑. นางวิไล  ศรีรักษา   ครโูรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวเบญจรัตน์  คําเคน  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านคูซอด  กรรมการ 
   ๓. นางขวัญกาญดา  บุตรงาม  ครโูรงเรียนบ้านเปือย   กรรมการและเลขาฯ 

ห้องที่ ๔ 
   ๑. นางอรทัย  เกตุงาม   ครโูรงเรียนบ้านคูซอด   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวีรยา  ศรีสุรักษ์   ครโูรงเรียนบ้านเปือย   กรรมการ 
   ๓. นางสาคร  พุทธเสน   ครโูรงเรียนบ้านหนองแก้วสําโรง  กรรมการและเลขาฯ 

  ๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโยน - รับ บอล   อนุบาลปีที ่ ๑  
   ๑. นางนิชานันท์ มากนวล      ครูโรงเรียนบ้านกันแตสระรุน  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางนริสา  ทรารมย์    ครูโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์   กรรมการ 
   ๓. นางวิกาญจน์ดา  กัลยาวรากุล   ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง     กรรมการและเลขาฯ 

  ๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขวางบอลไกลชาย  อนุบาลปีท่ี ๑ 
   ๑. นางสมนึก  พัฒนาอนุสรณ์    ครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา     ประธานกรรมการ 
   ๒. นายรัฐพล  ณะศรี      ครูโรงเรียนบ้านจะกงวิทยา    กรรมการ 
    ๓. นางประพิศ   ครอบเพชร    ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง    กรรมการและเลขาฯ 
  ๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขวางบอลไกลหญิง  อนุบาลปีท่ี ๑ 
   ๑. นายสุพล  มากนวล     ครูโรงเรียนบ้านสวาย     ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางนุชนาถ  ศรีเลิศ   ครูโรงเรียนบ้านภูมิศาลา   กรรมการ 
   ๓. นางนารี  สุนทร     ครูโรงเรียนบ้านใจดี     กรรมการและเลขาฯ 
 ๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมตอบล็อกสรางสรรค์  อนุบาลปีที ่๑ 
   ๑.  นายธวัชชัย  ใจปินตา  ครูโรงเรียนบ้านจองกอ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางวนิดา  กุลเกษ   ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  กรรมการ 
   ๓.  นางมุขธิดา  เก่งมนตรี  ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ   กรรมการ 
   ๔.  นางวาทินี   ไกรรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านตาเอก   กรรมการ 
   ๕.  นางละไม  ธานี   ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิร ิ  กรรมการและเลขาฯ 
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  ๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพ อนุบาลปีท่ี ๑ 

ชุดที่  ๑ 
   ๑.  นางอรทัย   สุราวุธ   ครโูรงเรียนบานหนองดุมหนองม่วง  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางณัฏฐญาณี   เพชรผา  ครโูรงเรียนบานหนองถ่ม               กรรมการ 
   ๓.  นางสนอง   สรรพศรี  ครโูรงเรียนบานหนองออ             กรรมการและเลขาฯ 

ชุดที่  ๒ 
   ๑.  นางสภุาภรณ์  ไชยวิเศษ  ครโูรงเรียนบานแวงโนนเปือยหนองแสง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางจันทรา   ยืนยั่ง   ครโูรงเรียนบานหนองมะแซว               กรรมการ 
   ๓.  นางอุบลวรรณ   พันธ์งาม  ครโูรงเรียนบานหนองโนวิทยา            กรรมการและเลขาฯ 

ชุดที่  ๓ 
   ๑.  นางสุพิศ   หวังชื่น   ครโูรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีฯ) ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางเพชรลดา   สว่างโสภา  ครโูรงเรียนบานลือชัยโนนศรีไศลฯ  กรรมการ 
   ๓.  นางประภาพร    อาษากิจ  ครโูรงเรียนบานบกข้ียาง   กรรมการและเลขาฯ 

  ๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปนดินน้ ามัน  อนุบาลปีท่ี ๑ 
   ๑.  นางมาณวิกา  บุญรินทร์  ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางพรพิมล  วงศ์พินิจ  ครูโรงเรียนบ้านดู่    กรรมการ 
   ๓.  นางสาววิไลลักษณ์  สมพร  ครูโรงเรียนบ้านหนองคู   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอารียา  โคตรพันธ์  ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวนิรชัฎา  คํามา  ครูโรงเรียนบ้านสะพุง   กรรมการและเลขาฯ 

  ๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ  อนุบาลปีที่ ๑ 
   ๑.  นางสมจิตร  สร่ายหอม  ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสวุธิดา  พวงมะลิ  ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย  กรรมการ 
   ๓.  นางสุพัตรา  ลาคํา   ครูโรงเรียนบ้านกันจด   กรรมการ 
   ๔.  นางพิสมัย  ศรีลาชัย   ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวนงเยาว์  ปรือทอง  ครูโรงเรียนบ้านสดํา   กรรมการและเลขาฯ
 มีหนาที่  มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ดําเนินการแขง่ขันกิจกรรมระดับอนุบาลปีที ่๑ ตรวจ ตัดสิน 
ใหคะแนน รวมคะแนน กรอกคะแนน ประกาศผลสอบทางเว็ปไซต ์ส่งกองเลขานุการ ใหเปนไปดวยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

  ๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเกมการศึกษา  อนุบาลปีที่ ๒ 
   ๑. นายเกียรติณรงค์  คําโสภา  ผูอํานวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ประธานกรรมการ 
   ๒. นางนริสา  รัตนคํา   ครูโรงเรียนบ้านปะหละ   กรรมการ 
   ๓. นายสชุาติ  พูลเอม     ครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดง  กรรมการ 
 
   ๔. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์  ครูโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการ 
   ๕. นางสมศรี  อินตนะนัย  ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง   กรรมการ 
   ๖. นางวันดี  สงวนแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า   กรรมการ 
   ๗. นางสุภาวรรณ  มณีล้ํา  ครูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง  กรรมการ 
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   ๘. นางลําไย  ขันโสดา   ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก   กรรมการ 
   ๙. นางอุทัย  ทับทิม   ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่   กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวสุภาพร  จันทา  ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน  กรรมการ 
   ๑๑. นางสนธยา  แข็งขันธ์  ครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่า   กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวเอรินทร์   แสวงสาย   ครูโรงเรียนบ้านไผ่           กรรมการ 
   ๑๓. นายกว้าง  ผลสุข   ครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก           กรรมการและเลขาฯ 

  ๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน  อนุบาลปีที ่๒ 
   ๑. นางวัชราภรณ์  วงศ์จันทรา       ครูโรงเรียนบ้านน้ําคํา     ประธานกรรมการ                                    
   ๒. นางแววมยุรี   วิเศษสังข์           ครโูรงเรียนบ้านดอนกลาง   รองประธาน                
   ๓. นางพิไล  บุญเอก                    ครโูรงเรียนบ้านก้านเหลือง       กรรมการ                  
   ๔. นางเยาวลักษณ์  พฤกษา           ครโูรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓     กรรมการ               
   ๕. นางวรัญญา  พิมพ์เสนา            ครูโรงเรียนบ้านโนนแดง       กรรมการและเลขาฯ 
  ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง   อนุบาลปีท่ี ๒ 

ห้องที่ ๑ 
   ๑. นางสมนึก  บุรกรณ์   ครโูรงเรียนโพธิ์โนนจานอีลอก  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางจิราพรรณ  ชมจันทร์   ครโูรงเรียนบ้านหนองไผ่   กรรมการ 
   ๓. นางอุดมสิน  อนุมาตย์  ครูโรงเรียนบ้านคูซอด   กรรมการและเลขาฯ 

ห้องที่ ๒ 
   ๑. นางวิบูลวรรณ  พันธุ์ดี  ครูโรงเรียนบ้านเวาะ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวีรวรรณ  ตอนศรี  ครโูรงเรียนบ้านหนองออ   กรรมการ 
   ๓. นางแววมยุร ี วิเศษสังข์  ครโูรงเรียนบ้านดอนกลาง   กรรมการและเลขาฯ 

ห้องที่ ๓ 
   ๑. นางอุไร  ตอนศรี   ครโูรงเรียนบ้านเวาะ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวนิตยา  จันทร์ศรี  ครูโรงเรียนบ้านน้ําคํา   กรรมการ 
   ๓. นางสุภาภรณ์  ทองสุข  ครโูรงเรียนบ้านตําแยหนองเม็ก  กรรมการและเลขาฯ 

ห้องที่ ๔ 
   ๑. นางนเรศร์  ทรจักร   ครโูรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางกอบเกื้อ  ทองสา   ครโูรงเรียนบ้านหนองโน   กรรมการ 
   ๓. นางศิริพร  พลนํา   ครโูรงเรียนบ้านหนองไฮ   กรรมการและเลขาฯ 
  
  ๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโยน - รับ บอล   อนุบาลปีที่ ๒ 
   ๑ นางเกสร พลเหลา     ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวิไลวรรณ   วรญาณ    ครูโรงเรียนบ้านทะลอก   กรรมการ 
   ๓. นางธัญลักษณภัทร  ดวงพิมพ์  ครูโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ   กรรมการและเลขานุการ  
  ๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขวางบอลไกล ชาย  อนุบาลปีที่ ๒ 
   ๑. นายศักดิ์ศิลป์  กลางมณี    ครูโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคี    ประธานกรรมการ   
   ๒. น.ส.อมรรัตน  บุญเสนอ    ครูโรงเรียนบ้านแทรง   กรรมการ 
   ๓. นางอารีย์  จงราช   ครูโรงเรียนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) กรรมการและเลขาฯ 
  ๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมขวางบอลไกล หญิง อนุบาลปีท่ี ๒ 
   ๑. นางวิไลวรรณ  ใจนวล    ครูโรงเรียนบ้านกันระกา     ประธานกรรมการ 
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   ๒. นายมีชัย  ผิวหอม    ครูโรงเรียนบ้านจําปานวง     กรรมการ 
   ๓. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์    ครูโรงเรียนบ้านทะลอก   กรรมการและเลขาฯ 
  ๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมตอบล็อกสรางสรรค์   อนุบาลปีที ่๒ 
   ๑.  นางภชัราภรณ์   โพธิสาร  ครูโรงเรียนบ้านสดํา   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางจนาวรรณ  เมธาภัทรกุล  ครูโรงเรียนบ้านตูม   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวแก้วมณี  ติงสะ  ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา  กรรมการ 
   ๔.  นางสุพรรณี  คําทวี   ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง     กรรมการ 
   ๕.  นางสาวพิมพ์วิชยา  ขยันวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  กรรมการและเลขาฯ 
  ๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพ  อนุบาลปีท่ี ๒ 

ชุดที่  ๑ 
   ๑  นางสาวเทียมจันทร์  บุญค้ํา  ครโูรงเรียนตะดอบวิทยา    ประธานกรรมการ 
   ๒  นางรัศมี    แหล่งหล้า  ครโูรงเรียนบานแสงใหญ่   กรรมการ 
   ๓  นางเพ็ญนภา   สมบัติหอม  คร ูโรงเรียนบานกอกหัวนา  กรรมการและเลขาฯ 

ชุดที่  ๒ 
   ๑  นางละม้าย   แก้วแดง  ครโูรงเรียนบานพันลํา    ประธานกรรมการ 
   ๒  นางวันวิสาข์   แนวจําปา  ครโูรงเรียนบานขาม   กรรมการ 
   ๓  นางมลิวัลย์   อุ่นอ่อน  ครโูรงเรียนบานเมืองน้อยหนองมุข  กรรมการและเลขาฯ 

ชุดที่  ๓ 
   ๑  นางสุนันทา     บาอินทร์  ครโูรงเรียนบานผักแพว    ประธานกรรมการ 
   ๒  นางสรรณสรัญ    ฉลอยศรี  ครโูรงเรียนบานสบาย   กรรมการ 
   ๓  นางสุรภี   เธียนสวุรรณ  ครโูรงเรียนบานทุ่งม่ัง   กรรมการและเลขาฯ 
  ๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปนดินน้ ามัน  อนุบาลปีท่ี ๒ 
   ๑.  นางสภุาพงษ์  ดวงดี    ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางอินทุอร  ไชยนรา  ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย  กรรมการ 
 
   ๓.  นางสาวจิ่น  ศรีรมย์   ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน   กรรมการ 
   ๔.    นางสาวชนัญชิดา  สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา   กรรมการและเลขาฯ 
  ๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ  อนุบาลปีที่ ๒ 
   ๑.  นางกุหลาบ  พวงมะลิ  ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวคําปุ่น  มณีวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านหนองคู   กรรมการ 
   ๓.  นางนรินพร  นรากล่ํา  ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ 
   ๔.  นางติ๋ว  แจ้งจรัส   ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน   กรรมการ 
   ๕.  นางดวงเดือน  ไชยสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านดู่    กรรมการและเลขาฯ 
 มีหนาที่   มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ดําเนินการแขง่ขันกจิกรรมระดับอนุบาลปีที่  ๒ ตรวจ ตัดสิน 
ใหคะแนน รวมคะแนน กรอกคะแนน ประกาศผลสอบทางเว็ปไซต ์ส่งกองเลขานุการ ใหเปนไปดวยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 

คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา 
  ๑. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขนัคณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป. ๑ – ๖ 
   ๑.  นายสุทธชิัย  ไชยโพธิ์      ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก.๑   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายสชุาติ  เทสันตะ     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง รองประธาน 
   ๓.  นางนิตยาภรณ์  รุ่งเรือง  ครโูรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา)   กรรมการ 



- ๑๐ - 

   ๔.  นางรุ่งรัตน์  สหัสดี       ครโูรงเรียนบ้านกะเอิน   กรรมการ  
   ๕.  นายสวุัลลพ  อินทะแสง    ครโูรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  กรรมการ 
   ๖.  นางวาสนา  สมจิตร      ครโูรงเรียนบ้านกะเอิน   กรรมการ 
   ๗.  นางวันดี  พรหมมา       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซําโพธิ์  กรรมการและเลขาฯ 
 มีหนาที่   มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ –๖ ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ จํานวน ๔๙ โรงเรียน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
  ๒. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันวิทยาศาสตร์และภาษาไทย ชั้นป. ๑ – ๖ 
   ๑.  นายวินัย  พิมาทัย   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายนนทนัตถ์  งามเลิศ  ครูโรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์ กรรมการ 
   ๓.  นางสุดใจ  บุญเลิศ   ครูโรงเรียนมหาราช ๒   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวสมถวิล  บุญชิต  ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวเกศรา  สีนาสันต์  ครูธุรการ    กรรมการ 
   ๖.  นายธานินทร์  แทนคํา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการ 
   ๗.  นางพิมพ์นิภา  ศรีสุแล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการและเลขาฯ  
 มีหนาที่   มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต ๑ - ๔ จํานวน๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

 

  ๓. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันภาษาอังกฤษ ช้ันป. ๑ – ๖ 
   ๑. นายสุเทพ  ศรีสุข   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสะมอน ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวราภรณ์  ดาวเรือง  ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย (สม้ป่อยวทิยาเสริม)  กรรมการ 
   ๓. นางจงกลนี  ห้วยจันทร ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง   กรรมการ 
   ๔. นางสาวนงค์  แน่นอุดร  ครูโรงเรียนบ้านตาทอง   กรรมการ 
   ๕. นางดําเนิน  ใยโท   ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า กรรมการ 
   ๖. นางอารีรักษ์   ไตรบัญญัติกุล  ครูโรงเรียนบ้านขะยุง   กรรมการ 
   ๗. นางสาวลําไย  สายโงน  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและเลขาฯ 

 มีหนาที่   มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ 
จํานวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

  ๔. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้นป. ๑ – ๖ 
   ๑. นายณัฐชัย เชิงหอม            ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ 
   ๒. นางเนตรลดาภรณ์   จันทะสี  ครูโรงเรียนบ้านพะวร   กรรมการ 
   ๓. นางสาวลําธาร  มาพบ    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  กรรมการ 
   ๔. นางนันทภัส  บุญราช  ครูโรงเรียนบ้านไผ่   กรรมการ 
   ๕. นางสาวจารภุา   ดาวเรือง  ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง   กรรมการ 
   ๖. นางวรางคณา  นามวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น   กรรมการ 
   ๗. นางสาวณิชยาพร  สุระโคตร  ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านโต่งโต้น  กรรมการ 
   ๘. นางสาวโสภา   อินธรรม  ครูโรงเรียนบ้านอีหนา   กรรมการ 
   ๙. นายสําราญ   สงวนบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการ 



- ๑๑ - 

   ๑๐. นายธรีภัทธ์    ใยแสง    ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหนาที่   มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ – ๖  ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ จํานวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

  ๕. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษาและการแข่งขันศิลปะ 
    (ภาคความรู้)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
   ๑. นายอํานาจ  สว่างภพ  ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธนา  สารีบุตร  ผอ.โรงเรียนบ้านแทรง   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางลัดดา  ใจนวน   ครูโรงเรียนบ้านจันลม   กรรมการ 
   ๔. นายสวุิทย์  สุดายงค์   ครูโรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) กรรมการ 
   ๕. นางเสาวลักษณ์   สุดายงค์  ครูโรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) กรรมการ 
   ๖. นายบรรจง  สระทอง   ครู โรงเรียนบ้านโพงกอก   กรรมการ 
 
 
   ๗. นางจิราภรณ์  มิ่งขวัญ  ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่   กรรมการ 
   ๘. นายสังคม พรหมประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านชําแระกลาง  กรรมการ 
   ๙. นายอานนท์  นามแสง  ครโูรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  กรรมการ 
   ๑๐. นางจันทร์เพ็ญ   ไชยมาศ  ครูโรงเรียนบ้านบัวบก   กรรมการ 
   ๑๑. นายพรสวัสดิ์    ทองเหลือ  ครูโรงเรียนบ้านตาอุด   กรรมการ 
   ๑๒. นายโกศิษฐ์  พิมพ์จันทร์    ครูโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ (อส.พป.๓๗) กรรมการ 
   ๑๓. นายสุพล  มากนวล    ครูโรงเรียนบ้านสวาย    กรรมการ 
   ๑๔. คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับอนุบาลทุกคน    กรรมการ  

  ๑๕. นางสมจิต  คาํเสียง   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๓   กรรมการและเลขาฯ 
   ๑๖. นางสาวณฐลมนต์  ทองสุทธิ์     ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก ๓     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหนาที่   มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และการแข่งขันศิลปะ (ข้อเขียน) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ จํานวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันศิลปะ(วาดภาพระบายสี) 
    ระดับชั้นประถมศึกษา (ณ โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ) 
     คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขัน 
   ๑.นายอํานาจ  สว่างภพ        ผอ.โรงเรียนตะเคียนช่างเหล็ก  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชยาพล  นนท์ศิริ   ผอ.โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายอานนท์    นามแสง  ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  กรรมการ 
   ๔. นางสาวแหวนเพ็ชร  ใจมนต์  ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  กรรมการและเลขาฯ 
 มีหน้าที ่ อํานวยการ ให้คําปรึกษาแนะนํา วางแผน  ควบคุมการดําเนินงาน ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  ๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
   ๑. นายสวุิทย์    สุดายงค ์  ครูโรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) ประธานกรรมการ 
   ๒.นางทิพวรรณ์  ลาคําสาย  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  กรรมการ 
   ๓. นางลัดดา  ใจนวล   ครูโรงเรียนบ้านจันลม   กรรมการ 
   ๔. นายเกษมชัย  คําแพง  ครูโรงเรียนบ้านสําโรงตาเจ็น  กรรมการ 



- ๑๒ - 

   ๕. นางนาฏยา  ธรรมแก้ว    ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน  กรรมการ 
   ๖. นายอัครพล  มั่นดี   ครูโรงเรียนบ้านตะคียนราม  กรรมการ 
   ๗. นายกฤษ  ลิ้มละมัย     ครูโรงเรียนบ้านนาตราว   กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
   ๑. นายอานนท์   นามแสง  ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวราพร  บัวภา     ครูโรงเรียนบ้านกันตรุม   กรรมการ 
   ๓. น.ส.ชนชุพร  ไพศาลสุวรรณ  ครูโรงเรียนกันทรารมย์   กรรมการ 
 
   ๔. นายสุทธชิัย  พานิช   ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจ   กรรมการ 
   ๕. นางสาวแหวนเพ็ชร   ใจมนต์  ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  กรรมการ 
   ๖. นายวสิุทธิ์  ลาคําสาย  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  กรรกมาร 
   ๗. นางปัจฉิมาภรณ์ บุญศิลป์  ครูโรงเรียนขุขันธุ์วิทยา   กรรมการและเลขาฯ 
 มีหนาที่  มาปฏิบัติหน้าที่ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ดําเนินการแข่งขัน ตรวจใหคะแนนและตัดสินเหรียญรางวัล
ศิลปะ(วาดภาพระบายสี) ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ – ๖  ทั้ง ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
  ๘. คณะกรรมการกรอกข้อมูลและกรอกคะแนนผลการแข่งขัน 
   ๑. นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ  ประธานกรรมการ 
   ๒. น.ส.ขนิษฐา  ภูเงิน     ครูโรงเรียนบ้านปรือใหญ่   กรรมการและเลขาฯ 
 มีหนาที่  มาปฏิบัติหน้าที่ เวลา ๑๓.๐๐ น. กรอกข้อมูลและผลคะแนน ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ – ๖ ทางเว็ปไซต์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ – ๔ จํานวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

การแข่งขันคอมพิวเตอร์   ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๓ 
  ๙. คณะกรรมการกลางประสานงานผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ) 

   ๑. นางสุพิศ เจตินัย   ครโูรงเรียนตะดอบวิทยา   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอรอุมา ธรรมวันนา  ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓.  นางชฎาพร ขุขันธิน   ครโูรงเรียนอนุบาลโนนคูณ  กรรมการและเลขาฯ 

มีหน้าที่  ประสานงานเพ่ือรวบรวมผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และรายงานผลการ
แข่งขันให้ถูกต้องและรวดเร็ว 

  ๑๐. คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint (ป.๑) 
   ๑. นายกัมปนาท  สุขสงวน  ครูโรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี (คุรรุาษฎรอ์ินทรสุภผล) ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสิริยาภรณ ์ สุพิณ  ครโูรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บํารุง) กรรมการ 
   ๓. นางสาวปภสัสร ทองสุข  ครโูรงเรียนบ้านน้ําเกลี้ยง   กรรมการและเลขาฯ 

  ๑๑. คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint (ป.๒) 
   ๑.นายประจวบ ฉิวรัมย์   ครโูรงเรียนบ้านโนนงาม   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวจันทิมา  ธนวาที  ครโูรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี กรรมการ 
   ๓. นางชัญญานุช  พลชัย  ครโูรงเรียนบ้านดินดําเหล่าเสนใต้  กรรมการและเลขาฯ 

  ๑๒. คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word (ป.๓) 
   ๑. นายประยงค ์ศรีโนนลาน  ครโูรงเรียน บ้านละเอาะ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายภชูนะ อ้อมแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านโนนดู่   กรรมการ 
   ๓. นายศักดิ์ดา  กิ่งมณี   ครโูรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) กรรมการและเลขาฯ 
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คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ชัน้ประถมศึกษาปที ่๔ – ๖ 
  ๑๓. คณะกรรมการกลางประสานงานผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ) 

   ๑. นายทนงศักดิ์  โพธิ์พัฒน์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสมสกุล  พรหมดี   ครโูรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  กรรมการ 
   ๓. นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน  ครโูรงเรียนอนุบาลโนนคูณ  กรรมการและเลขาฯ 

มีหน้าที่  ประสานงานเพ่ือรวบรวมผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และรายงานผลการ
แข่งขันให้ถูกต้องและรวดเร็ว 

  ๑๔. คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word (ป.๔) 
   ๑. นายภาสธร    ยาวโนภาส  ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ประธานกรรมการ 
   ๒. นายนิรัตน ์   ศรีพันธ์   ครโูรงเรียนบ้านหนองแวง   กรรมการ 
   ๓. ว่าที่ร้อยตรีดํารงศักดิ์  วงศ์ทะเล ครโูรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  กรรมการและเลขาฯ 

  ๑๕. คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันโปรแกรม Excel (ป.๕) 
   ๑. นายวสิุทธิ ์ สุราวุธ   ครโูรงเรียนบ้านอีต้อม   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายจตุพงษ ์ ทองเครือมา  ครโูรงเรียนบ้านทุ่งพาย   กรรมการ 
   ๓. นายพงษ์นรินทร์    อาธิบุตร  ครโูรงเรียนบ้านก้านเหลือง  กรรมการและเลขาฯ 

  ๑๖. คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขันโปรแกรม PowerPoint (ป.๖) 
   ๑. นายพิทักษ์ บุญมา   ครโูรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ประธานกรรมการ 
   ๒. ว่าที่พันตรีมานพ บุญช่วย  ครโูรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ กรรมการ 
   ๓. นางกัณนิกา   วรรณทวี  ครโูรงเรียนขุมคําวิทยา    กรรมการและเลขาฯ 

 มีหนาที่  มาปฏิบัติหน้าที่ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ดําเนินการแขง่ขัน ตรวจใหคะแนนและตัดสินเหรียญรางวัล
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ – ๖ โรงเรียนตนแบบและเครือขา่ยทัง้ ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
บริสุทธิ์ 

  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   ๑.  นายดําริห์  อํานวยสวัสดิ์  ผอูํานวยการโรงเรยีนอนุบาลศรีประชานุกูล ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายพงษ์  นวลศิร ิ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายบุญแสน  สุทธิประภา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์กระสังข์ กรรมการ 
   ๔.  นายนิกร  อภัยสม   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง กรรมการ 
   ๕.  นายสวุิทย สมบัติ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขาฯ 
   ๖.  นายสวัสดิ์  พาล ี   รองผอูํานวยการโรงเรยีนอนุบาลอทุุมพรพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหนาที่  บริหารจัดการงบประมาณของชมรมฯ ให้ถูกตอง โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม  รวมทั้งจัดทําบัญชีการรับ จ่าย
ใหเรียบรอย 
 
 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธและประมวลผล 
   ๑.  นายวิทยา  พันธุเพ็ง   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชยาพล   นนท์ศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปรางคกู่ รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายบุญชว่ย  รอดเนียม  นักประชาสัมพันธ์ สพป.ศก ๑  กรรมการ 
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   ๔.  นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ศก ๑         กรรมการ 
   ๕.  นางสาวพยัติกา  ห้วยจนัทร์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๖.  นายธนาวุธ  แสงใสแก้ว  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๗.  นางสาวสุภาวดี  ภาสตโรจน์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๘.  คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษทุกท่าน     กรรมการ 
   ๙.  นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการและเลขาฯ 
   ๑๐. นางพัทธนันท ์ แท่นทอง  ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   ๑๑. นางถนอมสิน  แสงคุรัง  ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหนาที่   จัดประชาสัมพันธงานและแจงสถานที่ทดสอบแก่นักเรียน และคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ  
รวมทั้งประมวลผลการทดสอบ และนําผลการทดสอบประกาศสู่สาธารณชน 

คณะกรรมการประเมินผล 
   ๑.  นายสุทธชิัย   ไชยโพธิ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางวิมลพรรณ  กลางมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๒   กรรมการ  
   ๓.  นางอัจฉฎาพร  เคราะหดี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๓   กรรมการ 
   ๔.  นางพิมพนิภา  ศรีสุแล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๔   กรรมการ 
   ๕.  นางนลินี  บุษบงก์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก ๑   กรรมการและเลขาฯ 
 มีหนาที่  จัดทําแบบประเมินผลโครงการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการและสรุปเปนขอมูลเพื่อพัฒนางานต่อไป  

คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ห้องสอบ และพิธีเปด 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

   ๑.  นายอภิวัฒน์  แสนคุม  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวพยัตติกา  ห้วยจันทร์  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๔.  นายธนาวุธ  แสงใสแก้ว  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ  
   ๕.  นางสภุาวดี  ภาสตโรจน ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๖.  นางพัทธนันท ์  แท่นทอง      ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ   
   ๗.  นางสาววรกมล  รัตนอุดม  ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
 มีหนาที่   อํานวยการในการจัดสถานที่แข่งขัน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ชุดที ่๑ จัดสถานทีแ่ข่งขันระดับอนุบาล 
   ๘. นายธนาวุธ  แสงใสแก้ว  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๙. นางถนอมสิน  แสงคุรัง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๐. นางสาววรกมล  รัตนอุดม  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๑. นางพัชราภรณ์  พันธุ์ชาติ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๒. นางสําราญ  ทองคํา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๓. นางคํานึงลักษณ์     สุดา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๔. นางสาริกา  นาครินทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวเกตุ   พวงกลิ่น  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๖. นางกมลพร  เหลืองรัตนวิมล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๗. นางวิไลจิตร   ว่องวัฒนกิจ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๘. นางอําไพ  ศิริบุตร   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๑๙. นางสาลิกา  นาครินทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
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   ๒๐. นางศิริญญา  วงศ์คําจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๑. นางอิสราภรณ์  อินทรบุตร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๒. นาง อัจฉรา  เบ็ญเจิด  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๓. นางจิรวดี   นาคทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๔. นางกรรณิการณ์  ศรีรุณ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๕. นางปภชัญา   โล่ทวนชยั  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
 มีหนาที่   จัดเตรียมสถานที่แข่งขันระดับอนบุาล จัดเตรียมอุปกรณการแขง่ขันตามท่ีกําหนด  จัดเตรียมโตะ 
สําหรับกรรมการ  จัดเก็บอุปกรณเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขนัและประสานงานและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวของ 

ชุดที ่๒ จัดสถานทีแ่ข่งขันระดับประถมศึกษา 

อาคารศรีวิเศษ 
   ๒๖. นางปองจิต  สุวรรณรัตนากร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๗. นางจันทราพร  เสนาะ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๘. นางเขษมศรี  จุลวรรณา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๒๙. นางภาสิน ี ลําสมุทร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๐. นางพรพิมล  น้อยผาง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๑. นางพัชรี  เพ็งทอง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๒. นางสาวทิพาพรรณ  ภูมิรัตน  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 

อาคารบัวเพชร 
   ๓๓. นางพัชรี    บุญทน       ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๔. นางกัลยา   เอื้อสามาลย์      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๕. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๖. นางดวงมณี    อาธิบุตร     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๗. นางมาลินี     หาทรัพย์    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
 
   ๓๘. นางอรวรรณ  มณีพันธ์เจริญ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๓๙. นางรัศมี    สีหบัณฑ์      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๐. นางวัฒนา  ไชยจันดา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๑. นางมณี   โอชารส      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๒. นางสุภาวดี   พวงพันธ์     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๓. นางศุภากร  พลตรี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๔. นางธัญพร    สมหมาย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๕. นางชลทิชา  คําชา    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๖. นางสนอง  สาทอง     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๗. นางสาวนิตยา  จิตสมัคร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๘. นางสาวอรุณี   ส่องศรี    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 

อาคารบัวสวรรค์ 
   ๔๙. นางวาสนา   ภูมิวงศ์      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕๐. นางสุทิน  อารีย์      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔๑. นางอรทัย  วัฒนอมรเกียรติ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕๒. นางกัญญาภัทร  ปลอดปล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
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   ๕๓. นางอโณทัย   สีส่วน    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕๔. นางกาญจนาภรณ์  วงศ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕๕. นางบัวสอน  สุพล   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕๖. นางสาวชะไมพร  จันทร์ทรง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 

อาคารสัตบุศย์ 
   ๕๗. นางผกามาศ   หงษ์ทอง     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕๘. นางศศิธร  อินตะนัย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   กรรมการ 
   ๕๙. นางทัศนีย์    ชาเกาะ    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๐. นางญานิน  ไชยวงศ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๑. นางสาวสมพร   ทองสูบ    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๒. นางอัมพร   อ่อนบึง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๓. นางสสิยาภรณ์   เพลียซ้าย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ         กรรมการ 
   ๖๔. นางจิตรา  พัฒนศิริมากร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๕. นางวิลลัย์ดา  วงศ์ผัดศ์        ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 

อาคารสัตตบงกช 
   ๖๖. นางกาญจนา   บริสุทธิ ์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๗. นางขวัญใจ   ใจจง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๘. นางศิวพร    หอมหวล       ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๖๙. นางพรทิพย์    ศรีบูรณ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๐. นางศศิธร   ชื่นนิรันดร ์    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๑. นางสาวพาณี   พิทักษา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๒. นางมัทธมณ   สารสมัคร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๓. นางจันทร์ศรี  ขันธ์เพชร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 

อาคารสองภาษา 
   ๗๔. นางวันเพ็ญ  พากเพียร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๕. นางอกนิษฐ์  กรไกร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๖. นางสุพิชฌาย์  จิตสม  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๗. นางศรีสุดา  สิทธ ิ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๘. นางสําอาง หงษ์ทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๗๙. นางเพ็ญศิริ  ศรีรส   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๘๐. นางนิตยาพร  ลาลุน  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๘๑. นายธนาวุธ    แสงใสแก้ว  รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการและเลขาฯ 
   ๘๒. นางรัชนวีรรณ  แสงใสแก้ว  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการผู้ช่วยเลขาฯ 
   ๘๓. นางสาววรกมล  รัตนอุดม  ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องสอบจํานวน ๕๔ ห้อง จัดที่นั่งสอบห้องละ ๓๒ ที ่ติดป้ายและรายชื่อหน้าห้องสอบ  
จัดทําผังห้องสอบ  ดูแลความสะอาดของบริเวณ  จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน ประสานงานกับคณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่จําเป็นต่อการสอบแข่งขัน
ประสานงานและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 

   ๑.  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ประธานกรรมการ 
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   ๒.  นายปรเมษฐ์  สีหะวงษ์    ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต รองประธาน 
   ๓.  นางจินตะหรา  ศรีเมือง     รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต รองประธาน 
   ๔.  นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง   รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต รองประธาน                
   ๕.  นายสําราญ  สมบูรณ์      รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต รองประธาน 
   ๖.  นางสาวพรสวรรค์  ปราบภัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต รองประธาน 

อาคาร ๑ ชั้นบนและล่าง 
   ๗.  นางบุญเรือน   จันทร์ศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ    
   ๘.  นางสาวพรพิไล  มนัสเกียรติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๙.  นางประคอง   แก้วภูวงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๐.  นางเบ็ญจวรรณ  โลนสุิทธิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๑. นางสกาวเดือน  เศษโถ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวเสาวนีย์   พลบุญ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๓. นางสาวสุภารัตน์  มนัสโส  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ   

อาคาร ๒ 
   ๑๔. นางเกษมณี   เมตตามนุษย์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๕. นางคนึงนิตย์  อินทพันธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๖. นางเข็มทอง  วิเศษสังข์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๗. นางประไพจิตร   ภูมิภักดิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๘. นายชัยวัฒน์  สุนันต ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๑๙. นางธิดารัตน์  คําขาว  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ  
   ๒๐. นางสาวศศิธาร์  วชิัย  เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 

อาคาร ๓  ชั้นบนและล่าง 
   ๒๑. นางลักษมี  วงชาลี   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๒. นางผ่องศรี  เมธาภัทรกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๓. นางเบญจรัตน์    ทองเถาว์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๔. นางกฤษณา   ทวีทรัพย์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๕. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นจิตรพันธุ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๖. นางธัญลักษณ์  ภิญญรัตน์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๗. นางเสาวรส    นนสกุล         ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๘. นางนิตยา  อิศรมงคลรักษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๒๙. นางสาวนงนภัส  ถือสัจจะ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 

อาคาร ๔ 
   ๓๐. นางนาถณภา  ไพรวรรณ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๑. นางนวลไสว  ดวงตะวัน  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๒. นางรุ่งนภา หารไชย  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๓. นางเยาวลักษณ์   จัตวานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๔. นางวิลาวัลย์  วงบา   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๕. นายบัณฑิต  วงษา   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๖. นางสําลี  หุ่นงาม   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๓๗. นางสาวจตุพร  คุ้มครอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 
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   ๓๘. นายธีระพัฒน์  เข็มเงิน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 

อาคาร ๕ ชั้นบนและล่าง 
   ๓๙. นางศุภณี  ชอบเสรี   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๐. นางอรจิต  โกมณเฑียร  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๑. นางอัจฉราภรณ์  บุญเกิ่ง  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๒. นายบุญส่ง  ชาลีกุล   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๓. นางรัตนา  พิมพ์โคตร  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๔. นางประสบศรี  ไชยสังข์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๕. นางอักษราภัค  ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 

อาคารเอนกประสงค์  ๔  ห้องสอบ 
   ๔๖. นายไชยมงคล  สมบัติมาก  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๗. นายเสริมศักดิ์   สุพิณ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๔๘. นายพัฒนะ  สินธรธนกุล  นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 
   ๔๙. นายธํารง  ระวิชัย   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 
   ๕๐. นางกัญญาภัทร  หมายสุขธนาภา แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 

โรงอาหาร   ๒  ห้องสอบ 
   ๕๑. นายจิรัฎฐ์  พิพัฒน์ภัทรกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         กรรมการ 
   ๕๒. นายชัยวัฒน์  สุนันท ์  ครโูรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
   ๕๓. นายสุนันท์  พูลแก้ว  พนักงานช่างไม้ ๓ โรงเรยีนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ  
   ๕๔. นางสาวพรสวรรค์  ปราบภัย รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  เลขานุการ 
   ๕๕. นางนิตยา  อิศรมงคลรักษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๕๖. นางอักษราภัค  ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  ผู้ช่วยเลขานุการ                
   ๕๗. นางสาวทวีวรรณ  สุพรรณ  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนอนุบาลวดัพระโต ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๕๘. นายเสริมศักดิ์   สุพิณ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต         ผู้ช่วยเลขานุการ               
   ๕๙. นางสาวผาฝัน    พลแก้ว  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมห้องสอบจํานวน ๓๖ ห้อง จัดที่นั่งสอบห้องละ ๓๒ ที่ติดป้ายและรายชื่อหน้าห้องสอบจัดทํา 
ผังห้องสอบ  ดูแลความสะอาดของบริเวณ  จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน ประสานงานกับคณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่จําเป็นต่อการสอบแข่งขัน
ประสานงานและปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการผู้ประสานงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
   ๑. นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ  รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวรรณภา  วัฒนจํานง  ครูชํานาญการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๓. นายศุภชัย  พุทธรักษ์   เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  กรรมการ 
   ๔. นายภานนท์  แพงบุดดี  ครวูิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๕. นางมะลิ  จรรยากรณ์  ครูชํานาญการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เลขานุการ 
   ๖. นางสาวศรัญญา  ศรีนครินทร์  ครวูิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการผู้ประสานงานโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ฝ่ายอ านวยการ 

   ๑. นายปรเมษฐ์  สีหะวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ประธานกรรมการ 
   ๒. นางจิตะหรา  ศรีเมือง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 
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   ๓. นางสาวศิรินทิพย์  แสงม่วง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการ 
   ๔. นายสําราญ  สมบูรณ์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เลขานุการ 
   ๕. นางพรสวรรค์  ปราบภัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. นางประสบศรี  ไชยสังข์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
   ๒. นางนิตยา  อิศรมงคลรักษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
   ๓. นางนาถณภา  ไพรวรรณ  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
   ๑. นางสาวพรพิไล  มนัสเกียรติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
   ๒. นางรุ่งนภา  หารไชย   ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
   ๓. นางรัตนา  พิมพ์โคตร  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 

คณะกรรมการจัดระบบจราจร 
   ๑. นายเสริมศักดิ์  สุพิณ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธาน 
   ๒. นายธีระพัฒน์  เข็มเงิน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   ๓. นายชัยวัฒน์  สุนันท ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
   ๔. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน      กรรมการ 

คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 

   ๑. นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สพป.ศก ๑ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอรอุมา   ธรรมวันนา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวนันทนาพร   ศักดิ์เทวินทร ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดทําเกียรติบัตรการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการของชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล 
จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือให้สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว๊บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๘  มกราคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๘ 

                                                                   
 (นายประทปี  กีรติเรขา)  

 ผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 


