
 
 
 
  

 
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการชมรมโรงเรียนเครือข่าย 
สหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

............................... 

   ดวย  ชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑-4 จะด าเนินการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการฯ ครั้งที่ ๑7 ประจ าปการศึกษา ๒๕๖2  
ในวันเสารที่ 25  มกราคม  ๒๕63 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ    
ด้านทักษะทางวิชาการ เกิดการฝึกฝน การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 
สหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ 

   ดังนั้นเพื่อใหการด าเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
ดังรายนามต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล รองผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กรรมการ 
6. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔   กรรมการ 
7. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
8. นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
9. นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
10. นายชาณุวัติ  ศรเพชร  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
11. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
12. นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมการ 
13. นางวรรณภา  บุตรวงศ์  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒  กรรมการ 
14. นายธงชัย  เกตุทองมงคล  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒                กรรมการ 
15. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒                กรรมการ 
16. นายชอบ  สมภาค  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒                กรรมการ 
17. ว่าที่ ร.ต.ส ารวย  นกงาม  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  กรรมการ 
18. นายธีรวัฒน์  ค าศรี  รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  กรรมการ 
19. รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
20. ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี  คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
21. นางสาวนิตยา  มณีนิล  รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
22. นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๑ กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวสมนึก  แซ่อ้ึง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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24. นายพุทธ  มงคล   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวมยุรี  สารีบุตร  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  อ านวยการให้การด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนให้เรียบร้อย 

คณะกรรมการดําเนินการ 

1. นายสุรชาติ  ทอนศรี  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานกรรมการ 
2. นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวิทย สมบัติ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานกรรมการ 
4. นายครรชิต ไชยโพธิ์  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รองประธานกรรมการ 
5. นายพิชัย  จุลวรรณโณ  ผูอ านวยการโรงเรียนบานโพธิ์กระสังข ์ รองประธานกรรมการ 
6. นายสมยศ  ภูสิงห์  ผูอ านวยการโรงเรยีนอนุบาลด ารงราชานสุรณ ์ รองประธานกรรมการ 
7. นายค าพร  แก้ววิเศษ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ กรรมการ 
8. นายยงชัย สุเมธิวิทย์  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย กรรมการ 
9. นางวาสนา กันหาสุข  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์  กรรมการ 
10. นายสุทิน ไชยานุกูล  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง กรรมการ 
11. นายปุน  ฉิมงาม  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน  กรรมการ 
12. นายวีรเดช บุญเย็น  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ 
13. นางวรัชยา ประจ า  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลหวยทับทัน กรรมการ 
14. นายภูวภัณธ์  ยุคตะวัน  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการ 
15. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ กรรมการ 
16. นายบุญยัง  บุรุษ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ 
17. นายมานิต  ทองขอน  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กรรมการ 
18. นายสุริยา   พุฒพวง  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์  กรรมการ 
19. นายชยาพล  นนท์ศิริ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลปรางคกู ่ กรรมการ 
20. นายอภินันท์ ทองมนต์  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง กรรมการ 
21. นายธนกร แก้วธรรม  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) กรรมการ 
22. นายสุพรรณ  ห่อทรัพย์      ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ 
23. นางสาวบุญร่วม  วิชาชัย      ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ 
24. นางวิชุดา  ชัยชาญ         ผูอ านวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา  กรรมการ 
25. นายเอกอมร  ใจจง           ผูอ านวยการโรงเรียนบานหญ้าปลอง กรรมการ 
26. นางสาวอิษยา พรมสามสี ผูอ านวยการโรงเรียนบานร่องสะอาด กรรมการ 
27. นายนาวิน  ดวนใหญ่       ผอู านวยการโรงเรียนบานดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) กรรมการ 
28. นายส าเริง  ส านักนิตย์  ผูอ านวยการโรงเรียนบานคูบ  กรรมการ 
29. นางเสน่หา   พลโสภา          ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองปลาเข็งกอไหล่ กรรมการ 
30. นายทรงศักดิ์ สิรัมย์  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองหญาปล้อง กรรมการ 
31. นายชาติชาย  นามวงศ์  ผูอ านวยการโรงเรียนบานโนนคูณ  กรรมการ 
32. นายนพดล เมืองประทุม  ผูอ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา)กรรมการ 
33. นายสุเทพ  ศรีสุข  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองสะมอน กรรมการ 
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34. นายพิชิต รัตนะโสภา  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหาด (อสพป.๑๓)   กรรมการ 
35. นายวีรวัฒน์   ธรรมแสง  ผูอ านวยการโรงเรียนบานค้อก าแพง  กรรมการ 
36. นางสาววิชชุตา  ไชยราช  ผูอ านวยการโรงเรียนบานตาโกน   กรรมการ 
37. นายชาญศิลป์ สินแสง  ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน  กรรมการ 
38. นายสมนึก  ชมพูพ้ืน  ผูอ านวยการโรงเรียนวัดเขียน   กรรมการ 
39. นางสาวพัฒนา  สังขโกมล ผูอ านวยการโรงเรียนบานละลม   กรรมการ 
40. นายมานะ ไชยโชติ                   ผูอ านวยการโรงเรียนบานปราสาทเยอ   กรรมการ 
41. นายสงวน   ชุมวัน  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองเชียงทูน  กรรมการ 
42. นายพิชิต   ศิริชนะ  ผูอ านวยการโรงเรียนบานกระแชงใหญ่  กรรมการ 
43. นายชวน   แกวกัณหา  ผูอ านวยการโรงเรียนบานส าโรงเกียรติ  กรรมการ 
44. นายธีรเดช  บุญเนตร  ผูอ านวยการโรงเรียนบานค าสะอาด  กรรมการ 
45. นายประสพ ขอจงสุข  ผูอ านวยการโรงเรียนบานศรีแกว   กรรมการ 
46. นายวันชัย  ปักการะสังข์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่   กรรมการ 
47. นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๑ กรรมการและเลขานุการ 
48. นางสาวสมนึก  แซ่อ้ึง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49. นายพุทธ  มงคล  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นางสาวมยุรี  สารีบุตร  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
51. นางทอปัด  บุษบงก์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางพิมพ์ฐิศา  ศีลาสาร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
53. นางมาริษา  อุทธิเสน  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
54. นางช่อผกา  พวงมาเทศ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
55. นายส าราญ  อุตสาหะ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
56. นางสาวธนิษฐา  นธีนาม  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
57. นางสาวประภานิช  เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
58. นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
59. นางพิมพนิภา  ศรีสุแล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
60. นางสาววิเรืองไร   วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหนาที่  ด าเนินการจัดการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการใหเรียบรอย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน  
แก่นักเรียนที่เขาร่วมแข่งขันและคณะครูทุกท่าน 

คณะกรรมการจัดทําขอสอบ 

1. คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) 
  ๑. นางทอปัด  บุษบงก์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพิมฐิศา  ศีลาสาร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการ 
  3. นางมาริษา  อุทธิเสน    ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการ 
  4. นางช่อผกา  พวงมาเทศ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่  ประสานงานการออกขอสอบวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา พร้อมจัดท าเฉลย เพ่ือใชในการแข่งขัน 

ความเปนเลิศทางวิชาการให้เรียบรอย เหมาะสมกับระดับชั้น ก ากับการตรวจขอสอบใหเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
และประสานงานกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับปฐมวัย    
                                                                                   /2. คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์...                          
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2. คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) 
  ๑. นายส าราญ  สงวนบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางไพยวรรณ  มะโนรัตน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒  กรรมการ 
  ๓. นายภัควัน  นามวงศ์                      โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ                  กรรมการ 
  ๔. นายอนุวัตน์  อินตา                โรงเรียนบ้านยางเอือด                           กรรมการ 
  ๕. นางอุทัยวัลย์  คมประโคม         โรงเรียนบ้านอีสร้อย     กรรมการ 
  ๖. นางอัมราภัสร์  จันทะแสงโรจน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาที่  ประสานงานการออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร์  พร้อมจัดท าเฉลยเพ่ือใชในการแข่งขันความเปนเลิศ  
ทางวิชาการให้เรียบรอยเหมาะสมกับระดับชั้น ก ากับการตรวจขอสอบใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  และประสานงาน
กรรมการตัดสินกิจกรรมระดับปฐมวัย 

๓. คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์  (สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓) 
     ๑. นายประจักษ์  ทองเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๓ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายประดิภาส  นิสา   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการ 

  ๓. นางอัมพร  สอนสุข                       ครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา   กรรมการ 
   ๔. นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ 
   ๕. นางสาวพรพิมล  พลค า                          ครู รร.บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)          กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหนาที่ ประสานงานการออกขอสอบวิชาวิทยาศาสตร์  พร้อมจัดท าเฉลยเพ่ือใชในการแข่งขันความเปนเลิศ      
ทางวิชาการให้เรียบรอยเหมาะสมกับระดับชั้น ก ากับการตรวจขอสอบใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  และประสานงาน
กรรมการตัดสินกิจกรรมระดับปฐมวัย 

๔. คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาภาษาไทย  (สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔) 
  ๑.  นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสุบิน  ชื่นชาย   ครู รร.บ้านสามเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
  ๓.  นางวลิาวัลย์ พันธ์ยงค์  ครู รร.บ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
  ๔.  นางดารณี กองสิน   ครู รร.บ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
  ๕.  นายนนทนัตถ์ งามเลิศ  ครู รร.อนุบาลด ารงฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
  ๖.  นายภควัฒน์ พิมพ์พาพวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔         กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.  นางสาววนฐมนภรณ์ เครือค า  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 มีหนาที่  ประสานงานการออกขอสอบวิชาภาษาไทย  พร้อมจัดท าเฉลยเพื่อใชในการแข่งขันความเปนเลิศ  ทาง

วิชาการให้เรียบรอย เหมาะสมกับระดับชั้น ก ากับการตรวจขอสอบใหเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  และประสานงาน
กรรมการตัดสินกิจกรรมระดับปฐมวัย 

 

คณะกรรมการประสานงานหน่วยสอบ 

ชุดที่ ๑  การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทางชั้นอนุบาล 
  ๑. นายสุทิน   ไชยานุกูล  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลน้ าเกลี้ยง (เขิน) 
  ๒. นายปนุ    ฉิมนาม  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน  
  3. นายส าเริง  ส านักนิตย์  ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านคูบ 
 
 

/ชุดที่ ๒...   
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ชุดที่ ๒  การแข่งขันโยน – รับ บอล ชั้นอนุบาล  
  ๑. นายชยาพล  นนท์ศิริ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 
  2. นายสมนึก    ชมพูพ้ืน  ผูอ านวยการโรงเรียนวัดเขียน 
  3. นายอภินันท์ ทองมนต์  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 

ชุดที่ ๓  การแข่งขันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยช้ันอนุบาล 
                    ๑. นายสมยศ  ภูสิงห์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราชานุสรณ์   
           ๒. นายศิริ  สุภาพ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
           3. นายพิชิต  ศิริชนะ  ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 

ชุดที่ ๔  การแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียนชั้นอนุบาล 
  1. นายภูวภัณธ์  ยุคตะวัน  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล 

2. นางเสน่หา   พลโสภา  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองปลาเข็งกอไหล่ 
  3. นายมานิต   ทองขอน  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 

ชุดที่ ๕  การแข่งขันบล็อกสรางสรรค์ชั้นอนุบาล 
 1. นายธนกร  แก้วธรรม  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 
 2. นายสุพรรณ  ห่อทรัพย์ ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรรัตนะ 

  3. นางสาวพัฒนา  สังข์โกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลม 

ชุดที่ ๖ การแข่งขันเกมการศึกษาชั้นอนุบาล 
  ๑. นางวรัชยา ประจ า  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลหวยทับทัน 
  ๒. นายนภดล เมืองประทุม ผูอ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ 
  3. นายวีรเดช บุญเย็น  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 

ชุดที่ 7  การแข่งขันภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  1. นายครรชิต  ไชยโพธิ์  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 

2. นางณัฐกานต์  ทางาม  ผูอ านวยการโรงเรียนบานค าสะอาด 
  3. นางสาวบุญร่วม  วิชาชัย ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 

ชุดที่ 8  การแข่งขันภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
  1. นายชวน   แกวกัญหา  ผูอ านวยการโรงเรียนบานส าโรงเกียรติ 
  2. นายค าพร  แก้ววิเศษ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) 
  3. นายประสพ ขอจงสุข  ผูอ านวยการโรงเรียนบานศรีแกว                                                                                         
  4. นางสาววิชชุตา  ไชยราช ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านตาโกน 

ชุดที่ 9  การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
  ๑. นางวาสนา กันหาสุข  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
  ๒. นางวิชชุดา  ชัยชาญ  ผูอ านวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา 
  3. นายพิชัย  จุลวรรณโณ  ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 
  4. นางจินตนา  ค าศรี  รก.ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 

ชุดที่ ๑0  การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
  1. นายสุรชาติ  ทอนศรี  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

/2. นางสาวอิษยา พรมสามสี... 
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2. นางสาวอิษยา พรมสามสี ผูอ านวยการโรงเรียนบานร่องสะอาด 
  3. นายยงชัย สุเมธิวิทย์  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย 
  4. นายชาติชาย  นามวงศ์  ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ 

ชุดที่ ๑1  การแข่งขันภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
  1. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 

2. นายบุญยัง  บุรุษ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
  3. นายพิชิต รัตนะโสภา  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหาด (อสพป.๑๓) 
  4. นายทวีศักดิ์  ราชสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ 
     ชุดที่ ๑2  การแข่งขันภาษาอังกฤษ   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
  ๑. นายสุวิทย์  สมบัต ิ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
  ๒. นายสุเทพ  ศรีสุข  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองสะมอน 
  ๓. นายวีรวัฒน ์ ธรรมแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อก าแพง 
                     ๔. นายชาญศิลป์ สินแสง  ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน 

ชุดที่ ๑3  การแข่งขันวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 
  ๑. นายสุริยา  พุฒพวง  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 
                     ๒. นายสงวน   ชุมวัน                ผู้อ านวยการโรงเรียนบานหนองเชียงทูน  
  ๓. นายมานะ  ไชยโชติ               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 

ชุดที่ ๑4  การแข่งขันสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
  1. นายนาวินท์   ดวนใหญ่ ผูอ านวยการโรงเรียนบานดวนใหญ่ 
  2. นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหนองหญาปล้อง  
  3. นายเอกอมร  ใจจง  ผูอ านวยการโรงเรียนบานหญ้าปล้อง 
 มีหนาที่  ด าเนินการประสานงานหน่วยสอบโรงเรียนตนแบบและเครือข่าย จ านวน  ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขัน เปนกัลยาณมิตรและสรางสรรคเหมาะกับงาน
วิชาการ  

คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแข่งขัน ระดับปฐมวัย 
  ๑.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเกมการศึกษา อนุบาล (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) 

  1. นางสาววิไลวรรณา  นธนีาม  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒         ประธานกรรมการ 
  2. นายกว้าง  ผลสุข   ครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก           กรรมการ 
  3. นางศซิศิธร  นิยม                   ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ          กรรมการ 
  4. นางสาวรัตนวลี  ทองค า  ครูโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) กรรมการ 
  5. นางสุภาวรรณ  มะณีล้ า    ครูโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง  กรรมการ 
  6. นางจินตนา  ศรีสุข   ครูโรงเรียนบ้านยางเอือด   กรรมการ 
  7. นางอรนุช  นนท์ตา   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  กรรมการ 
  8. นางสาวสนิทธา  อนุมาตย์   ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)        กรรมการ 

   9. นางศศิธร  หวะสุวรรณ           ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฏร์พิทยาคาร) กรรมการ  
   ๑0. นางสาวปุณรดา ทองสิงห์            ครูโรงเรียนบ้านโกทา              กรรมการ  

  ๑1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช  ครูโรงเรียนบ้านครั่ง   กรรมการ 
/12. นางสาวสุภาพร  จันทา...    
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  ๑2. นางสาวสุภาพร  จันทา  ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน  กรรมการ 
   ๑3. นางสาวเอรินทร์   แสวงสาย   ครูโรงเรียนบ้านไผ่   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน อนุบาล (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) 
  ๑. นางสาวเทียมจันทร์  บุญค้ า       ครูโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)      ประธานกรรมการ 
  ๒. นางบังอร จันล่องค า        ครูโรงเรียนกุดเมืองฮาม   รองประธาน 
  ๓. นายเอกรินทร์  แก้วหล้า        ครูโรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง(เขิน)   กรรมการ 
  ๔. นางสาวปานจิตต์  เทียมสิงห์           ครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก   กรรมการ                                                    

   ๕. นางปิยกานต์  บุษบงก์     ครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
    

๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง อนุบาล (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) 

ห้องที่ ๑ 
   ๑. นางภานุมาศ  พบสุข   ครูโรงเรียนบ้านหนองครก   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสมนึก  บุรกรณ์   ครูโรงเรียนโพธิ์โนนจานอีลอก  กรรมการ 

   ๓. นางพิสมัย  โคตรพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองโน   กรรมการและเลขานุการ 
ห้องที่ ๒ 

   ๑. นางวิบูลวรรณ  พันธุ์ดี  ครูโรงเรียนบ้านเวาะ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางรินทร์ทิพภา  ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด  กรรมการ 
   ๓. นางจุฬาภรณ์  คุณาวัฒนนันท์  ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ  กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๓ 
   ๑. นางอุบลวรรณ  พันธ์งาม  ครูโรงเรียนบ้านน้ าค า   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอุไร  ตอนศรี   ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง  กรรมการ 

   ๓. นางเพชรลดา  สว่างโสภา  ครูโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลฯ   กรรมการและเลขานุการ 
ห้องที่ ๔ 

   ๑. นางชัญญญาภัค  กมล  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุทธิกานต์  อินทรวงษ์โชติ ครูโรงเรียนบ้านน้ าค า   กรรมการ   

   3. นางศิริพร   พลน า   ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโยน - รับ บอล อนุบาล (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) 
   ๑. นางสาวทิพย์สุดา  จันครา            ครูโรงเรียนบ้านสวาย    ประธานกรรมการ 
            ๒. นางวิไลวรรณ  วรญาณ  ครูโรงเรียนบ้านทะลอก              รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางวิไลวรรณ  ใจนวน     ครูโรงเรียนบ้านระกา                      กรรมการ 
   ๔.  นางสาววิไลพร  กันทะมา  ครูโรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)    กรรมการ   
   ๕.  นางศศิวรรณ  วิรุญพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านทะลอก     กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อนุบาล (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) 
ห้องที่ ๑ 

     ๑. นางนุชนาฏ  เนียมหอม  ครูโรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอมรา  นามวงษ์    ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ     กรรมการ 
   ๓. นายทวีศักดิ์  สิงห์ซอม    ครูโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย   กรรมการและเลขานุการ   
 

/ห้องท่ี ๒... 
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ห้องที่ ๒ 
     ๑. นางพิศมัย  เสาเวียง    ครูโรงเรียนบ้านดินด า   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวัจฉราภรณ์  ทองแดง  ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) กรรมการ 
   ๓. นางอรทัย  สุราวุธ     ครูโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง  กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๓ 
     ๑. นางณัฏฐญาณี  เพชรผา     ครูโรงเรียนบ้านหนองถ่ม     ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุดารัตน์  ธรรมคุณ    ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) กรรมการ 
   ๓. นางสาวประภัสสร  วิเศษสังข์   ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ (ยช)  กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๔ 
     ๑. นางธีระนันท ์ ทองแสง      ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) ประธานกรรมการ 
   ๒. นางจารุวรรณ  มะโนมัย     ครูโรงเรียนบ้านขมิ้น     กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุญธิดา  ไชยเสนา    ครูโรงเรียนบ้านโพนข่า   กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๕ 
     ๑. นางเกศรินทร์  ธานีวัฒน์     ครูโรงเรียนบ้านผักขะ     ประธานกรรมการ 
   ๒. นางอักษราภัค  ศรีจันทร์     ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
   ๓. นางวิลาวัลย์  ประสมศรี     ครูโรงเรียนบ้านหมากเขียบ  กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๖ 
     ๑. นางสุภาณี  ฉิมทอง      ครูโรงเรียนบ้านร่องสะอาด    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัญรินทร์  ทองปัญญา    ครูโรงเรียนบ้านกะเอิน     กรรมการ 
   ๓. นางสาวอรุโณทัย  ระหา     ครูโรงเรียนบ้านคูบ   กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๗ 
     ๑. นางรัชนี  สุรนารถ      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวเบญจรัตน์  ค าเคน     ครูโรงเรียนบ้านคูซอด     กรรมการ 
   ๓. นางสาวมลทิรา  ทองใส    ครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค  กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที่ ๘ 
     ๑. นางชฎาพร  พระทน      ครูโรงเรียนบ้านสบาย   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางดาราวรรณ  แก้วพะเนาว์     ครูโรงเรียนอนุบาลวังหิน     กรรมการ 
   ๓. นางสาคร  มะโนมัย    ครูโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก   กรรมการและเลขานุการ 

  ๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่อล็อกสรางสรรค์ ระดับอนุบาล (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) 
   ๑.  นางนุชจรภีรณ์  พละศักดิ์  ครูโรงเรียนบ้านละทาย   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางจิราพรรณ   ชมจันทร์  ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางวีรันทร์วรา  วิลัยเลศิ  ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยช)  กรรมการ 
   4.  นางวงเดือน   ลาโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  กรรมการและเลขานุการ 
   5.  นายณฐพงศ์   ชัยพร  ครูโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้ บวกเตย กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 มีหนาที่  มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ด าเนินการแข่งขันกิจกรรมระดับปฐมวัย ตรวจ ตัดสินใหคะแนน   
รวมคะแนน ส่งกองเลขานุการ กรอกคะแนน ประกาศผลสอบทางเว็ปไซต์ ใหเปนไปดวยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

คณะกรรมการดําเนินการและตัดสินการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา 

๑. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ  (สพป.ศรสีะเกษ เขต 1)  ชั้น ป. ๑ - ๖ 
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/๑.  นางพิมฐิศา  ศีลาสาร...     
   ๑.  นางพิมฐิศา  ศีลาสาร      ศึกษานิเทศก์  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวไพลิน  นาคโทน     ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องฯ  รองประธาน 
   ๓.  นางวันเทียน  แก้วดี    ครูโรงเรยีนอนุบาลศรสีะเกษ    กรรมการ 

  4.  นางสาวพิมอร  ทองไทย  ครูโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสรินทร  บุญส่ง  ครูโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) กรรมการ 
   ๖.  นางมาริษา  อุทธิเสน       ศึกษานิเทศก์  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่  มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ทางเว็ปไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ 
จ านวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

2. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันวิชาสังคมศึกษา (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) ชั้นป. ๑ – ๖ 
   ๑.  นายสมโภชน์  หลักฐาน  ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก.๑   ประธานกรรมการ 

/2. นางทอปัด  บุษบงก์… 
   ๒.  นางทอปัด  บุษบงก์   ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก.๑   รองประธาน 
     ๓.  นายมานพ  นามวงษ์          ครูโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) กรรมการ  
     ๔.  นางรวิกานต์  โพธิ์ศรี        ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก.๑   กรรมการ 
     ๕.  นายวัชรินทร์  มณีนิล            ครูโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน   กรรมการ 
     6.  นางช่อผกา  พวงมาเทศ            ศึกษานิเทศก์  สพป.ศก.๑   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหนาที่  มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนน 
วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ –๖ ทางเว็ปไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ 
จ านวน ๔๙ โรงเรียน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
 

3. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) ชั้นป. ๑ – ๖ 
   ๑. นายส าราญ  อุตสาหะ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒         ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวธนิษฐา  นทีนาม           ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ 

  ๓. นางไพยวรรณ   ลุนลา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ 
   ๔. นางจงกลนี   ห้วยจันทร ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง   กรรมการ 
   ๕. นางด าเนิน   ใยโท   ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า กรรมการ 
   ๖. นางอารีรักษ์   ไตรบัญญัติกุล  ครูโรงเรียนบ้านขะยูง   กรรมการ 
   ๗. นายส าราญ  สงวนบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที่  มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนน  
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ทางเว็ปไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔  
จ านวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

4. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  (สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓)  ชั้นป. ๑ – ๖ 
             ๑. นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์       ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๓ ประธานกรรมการ 
             ๒. นางวิลาสินี  ค าวงค์           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม       รองประธานกรรมการ 
             ๓. นางไพลิน  บัวงาม              ครูโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  กรรมการ 

  ๔. นางอัมพร  สอนสุข                       ครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา   กรรมการ 
   ๕. นายประดิภาส นิสา                ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการและเลขานุการ 

/6. นางพรพิมล  แก้วธรรม… 
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   ๖. นางพรพิมล  แก้วธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท            กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗. นางสาวพรพิมล  พลค า                          ครู รร.บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)          กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหนาที่ มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ทางเว็ปไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ 
จ านวน ๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
 

5. คณะกรรมการตรวจและกรอกคะแนนการแข่งขันวิชาภาษาไทย (สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔) ชั้นป. ๑ – ๖ 
   ๑. นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๔ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๔ รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร  ครู รร.เกษตรประชาตาทวด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
  ๔. นางสุบิน  ชื่นชาย   ครู รร.บ้านสามเส้า  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔          กรรมการ 
  ๕. นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์  พนักงานราชการ รร.บ้านไฮฯ  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 

   ๖. นางสาวนฐมนภรณ์ เครอืค า  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๔   กรรมการและเลขานุการ 
   ๗. นายนนทนัตถ์ งามเลิศ    ครู รร.อนุบาลด ารงฯ สพป.ศรสีะเกษ เขต ๔    กรรมการและ ผู้ชว่ยเลขานุการ 
  มีหนาที่ มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจข้อสอบใหคะแนน  ตัดสินเหรียญรางวัล และกรอกคะแนนวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ทางเว็ปไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔ จ านวน
๔๙ โรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
   ๑. นายครรชิต ไชยโพธิ ์   ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสุรชาติ ทอนศรี   ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายพิชัย  จุลวรรณโณ  ผูอ านวยการโรงเรียนบานโพธิ์กระสังข์ กรรมการ 
   ๔. นายประหยัด ใจหวัง   ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง กรรมการ 
   ๕. นายสวุิทย สมบัติ   ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   6. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   7. นางทิพากร  เชิงหอม   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    

มีหนาที่ บริหารจัดการงบประมาณของชมรมฯ ให้ถูกตอง โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม รวมทั้งจัดท าบัญชีการรับ-จ่าย 
ใหเรียบรอย 

คณะกรรมการประชาสัมพันธและประมวลผล 
   ๑.  นายค าพร  แก้ววิเศษ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชยาพล   นนท์ศิริ  ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลปรางคกู่ รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายบุญชว่ย  รอดเนียม  หัวหนางานประชาสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการ 
   ๔.  นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ศรสีะเกษ เขต ๑ กรรมการ 
   5.  นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
   6.  คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษทุกคน     กรรมการ 
   7.  นางชลทิชา  ค าชา  รักษาการฯรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ         กรรมการและเลขานุการ 
   8.  นางชลลดา เรืองฤทธิ์ราวี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  มีหนาที่  จัดประชาสัมพันธงานและแจงสถานที่ทดสอบแก่นักเรียน และคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ  
รวมทั้งประมวลผลการทดสอบ และน าผลการทดสอบประกาศสู่สาธารณชน 

/คณะกรรมการประเมินผล... 
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คณะกรรมการประเมินผล 
   ๑.  นายสมโภชน์  หลักฐาน      ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต  ๑ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายส าราญ  สงวนบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ 
   ๓.  นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการ  
   4.  นางสาววิเรืองไร  วงศ์วรรณา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
   ๕.  นางทอปัด  บุษบงก์   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่  จัดท าแบบประเมินผลโครงการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการและสรุปเปนขอมูลเพื่อพัฒนางานต่อไป  

คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ห้องสอบ และพิธีเปด 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

1. นายสุรชาติ  ทอนศรี   ผูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรียา  วิเศษศรี   รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   รองประธานกรรมการ 
4. นางชลทิชา  ค าชา                  รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลศรสีะเกษ   รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวทิพาพรรณ  ภูมิรัตน  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
6. นางพัชรี  บุญทน   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
7. นางมัทธมณ  สารสมัคร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
8. นางศุภากร  พลตรี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
9. นางขวัญใจ  ใจจง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
10. นางณัฐยา  อนุพันธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
11. นางสสิยาภรณ์  เพลียซ้าย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ             กรรมการ 
12. นางสาววรกมล  รัตนอุดม            รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ        กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
14. นายถวัลย์  สมศรี             ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ        กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
15. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหนาที่   อ านวยการในการจัดสถานที่แข่งขัน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ชุดที่ ๑ จัดสถานที่แข่งขันระดับปฐมวัย 

1. นางสาววรกมล  รัตนอุดม  รักษาการในต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางส าราญ  ทองค า  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
3. นางกรรณิการ ์ ศรีรุณ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นางอัจฉรา  เบ็ญเจิด  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นางปภัชญา   โล่ห์ทวนชัย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นางสาลิกา  นาครินทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางสาววิมาลา  สิงห์ไกร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นางมณีรัตน์  ศรีโวหะ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางสาวธญัญารัตน ์ น้อยมิ่ง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นางอุไร  กงแก้ว   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
11. นางรัชนี  สุรนารถ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
12. นางลิษา  โพธิคลัง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 

/13. นางสรรเสริญ  ฉลวยศร…ี 
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13. นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
14. นางสาวปริญญา  เขตสกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
15. นางสาวพิมพ์มาดา  บุญเลิศ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
16. นางนาฎชรียา  ประมวล  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
17. นางสาวชนิกานต์  ตระกาลจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
18. นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
19. นางกมลพร  เหลืองรัตนวิมล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
20. นางอุทัย  จันทะรัตน์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
21. นางพนมพร  สุนทรวิทย์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวเกต ุ  พวงกลิ่น  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
23. นางอิสราภรณ์  อินทรบุตร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหนาที่   จัดเตรียมสถานที่แข่งขันระดับอนุบาล จัดเตรียมอุปกรณการแข่งขันตามท่ีก าหนด จัดเตรียมโตะส าหรับกรรมการ  
จัดเก็บอุปกรณเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันและประสานงานและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ชุดที่ 2 จัดสถานที่แข่งขันระดับประถมศึกษา 

อาคารศรีวิเศษ 
1. นางสาวทิพาพรรณ  ภูมิรัตน ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางภาสินี  ล าสมุทร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางวาสินี  ศิริบูรณ์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นายคิมหันต์  หารไชย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นางสาวอัญชลีพร  บังเอิญ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นางภัทรวดี  เชื้อพนมนิธิยา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางหยกลิ้ม  สวนเพชร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นายไพรรัช  ครองบุญ  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางอรวรรณ  มณีพันธุ์เจริญ  ครูโรงเรียอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางวารีรัตน์  สูงสนิท  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อาคารบัวเพชร 
1. นางศุภากร  พลตรี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี    บุญทน       ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ           
3. นายชลธร  ผวิเรือง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นางมาลินี    หาทรัพย์    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นายวันชัย  พงษ์สุระ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นางบังอร  ศรีดา   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นายเฉลียว  แตงวงษ์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นางสาวเกศษา  ปรารมภ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางสุภลักษณ์  ศิละวงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นางสาวทิพกฤตา  โสวภาค  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
11. นายณรินทร์  ชินศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
12. นางสิริรัตน์  ฝักบัว   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
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13. นางสาวณัฐิยา  โสรเนตร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
14. นายสมนึก  พรหมจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
15. นางวัฒนา  ไชยจันดา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
16. นายวีระชัย  สุตะพันธ์     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
17. จ่าอากาศโทจีระศักดิ์  นามวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
18. นางสนอง  สาทอง     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
19. นางธัญลักษ์  ผลสุข  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
20. นางวันเทียน  แก้วดี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
21. นางทัศนพร  สีหาภาค  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
22. นางสาวนิตยา  จิตสมัคร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
23. นายเฉลียว  สายโงน  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
24. นางวีระยา ศิริรัฎานันท์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
25. นายกษติินาถ  วิเศษศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
26. นางสาวสุภัทรา  พวงพา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
27. นายทินกร  ค าเคน   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
28. นางมณี   โอชารส      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวปาริชาติ  โสดาธาต ุ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

อาคารบัวทอง 
1. นางดวงมณี  อาธิบุตร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรมัย  อุ้มอุราน  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นางปรารถนา  ป้องกัน  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นางกัญญาภัทร  ปลอดปล่อง  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ต.วรรณุภรณ์  อินทะนาม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางวิลัลย์ดา  วงศ์ผัดศ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นางนิตยา  เสมอใจ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางโยธกา  อินธิเดช   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นายยศพัทธ์  สมบัลย์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
11. นายสุภัทรินทร์  ธรรมวันนา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
12. นางสาวภัทรานิษฐ์  พันธจรูญศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
13. นางสาวอภิญญา  แก้วภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
14. นายสุรศักดิ์  บุญชู   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
15. นางนพมาศ  แก้วภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
16.   นางธัญธร  ไชยมณี  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อาคารบัวสวรรค์ 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางกันยารัตน์  ภูมิภักดี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กรรมการ 
3. นางสาวพิมพ์บุญ  สุรภาภิภพปารมี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นายสถิต  จันทร์หา   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
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5. นางสาวรุ่งทิวา  บุญยอ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นางอรุณี  พรหมโส   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางพิมพ์วิไล  แสงส่อง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นางสุนทรา  ทองสูบ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางสาววริษา  มุ่งสุข   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา  หันประดิษฐ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
11. นางปิยฉัตร  คงขุนทด   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
12. นายลิขิต  บุญเฟรือง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อาคารสัตบุศย์ 
1. นางมัทธมณ  สารสมัคร      ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางศศิธร  อินตะนัย   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์ศรี  ขันธ์เพชร   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นายนฤเบศร์  พวงผกา   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นายสุชาติ  สมศักดิ์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นางพัชรี  เพ็งทอง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางผ่องเพ็ญ  ค าลอย   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ         กรรมการ 
8. นางรุ่งทิวา  อาษากิจ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางยุพยงค์  ศรีนวล   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นางเบญชญา  สมจิตร   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายประจักษ์  ฝักบัว   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อาคารสัตตบงกช 
1. นางขวัญใจ   ใจจง    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นายภควัน  ขุนนามวงษ์     ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
3. นางสาวเกศยาวี  สีปวน   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นายณรงค์กร  แก้วศรีบุตร  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นางสาวฐาปนี  ศรีจันทร์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นายวิฑูรย์  สุขท่า   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางจิตรลดา  สังวัง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นางอรอุมา  ธรรมวันนา   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางสาวสิริพร  ไพรบึง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นายณรงค์  แสงงาม   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
11. นางกัลยา  เอ้ือสามาลย์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
12. นายถวัลย์  สมศรี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
13. นางสาวปัฐมา  อุทุมพันธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
14. นายปรัชญา  บัวหุ่ง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
15. นายกิตติพงษ์  พันคง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
16. นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
17. นางเสาวลักษณ์  บันเทิงสุข  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
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18. นางสาวประภาพรรณ  แก้วสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
19. นางสาวปริศนา  หงส์ศิลา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
20. นางสสิยาภรณ์  เพลียซ้าย  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
21. นางส าเภา  บุญสมศรี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
22. นางสาวอรุณี  ส่องศรี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวสุจิตรา  วิชาพูล   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อาคารทศพลญาณ 
1. นางณัฐยา  อนุพันธ์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญศิริ  ศรีรส   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางณัฎฐกัญญ์  มีชัยธนกิตติ์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. นางส าอางค์  หงส์ทอง   ครโูรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
5. นางศริญญา  วงศ์ค าจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
6. นางสาวอารีรัตน์  ผาลี   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
7. นางบัวสอน  สุพล   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
8. นางกงพาน  นนทวงษ์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
9. นางสาวนิตยาพร  ลาลุน   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
10. นางสาวพัชรี  ชื่นชาย   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
11. นางวราภรณ์  ทองรอง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
12. นางสาวญาณิศา  มณีพร้าว  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
13. นางสุพิชฌาย์  จิตสม   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
14. นางนิตยา  ปัญญาคม   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
15. นายไสว  นิยม    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
16. นายชัยณรงค์  ปัดถา   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
17. นางสาวธัญญารัตน์  ธรรมวันนา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการ 
18. นางรัชนีวรรณ  แสงใสแก้ว  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
19. นายกฤษฎา  กาลพัฒน์   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดูแลรักษาความสะอาด  รักษาความปลอดภัย จัดเตรียมอาหาร/อาหารว่าง 

1. นายสุนทร  ชัญถาวร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
2. นางสาวเอวลิน   ผิวทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
3. นางสาวกาญจนา  มาศกุล   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
4. นางสาวกัลยา   อินทหอม   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
5. างสาวจินดามณี  อ านวยโภชน์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
6. นางสาวสุภาภรณ์  พวงแก้ว  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
7. นางสาวจิรพันธุ์  ตุระเพ็ญ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
8. นางสาววิยะดา  ธรรมวัฒน์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
9. นางสาวพรทิพย์  สายรัตน์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
10. นางสาวกมลรส  สมาฤกษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
11. นางสาวปรียานุช  มีกุล   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 

/12. นายเนตร์  โคษา… 
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12. นายเนตร์  โคษา                        ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
13. นายชลลธี   พลเสน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
14. นายอานนท ์  พรรณา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
15. นายสุริยา  ประดับพรม   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
16. นายไพรรัช ครองบุญ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
17. นางสาววรรณฤดี  หนูน้อย  ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
18.  นางปรียานุช  มีกุล   ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
19. นางเรืองเนตร  ศรีสว่าง   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ        กรรมการ 
20. นางดวงเนตร  กาพย์กลอน  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
21. นางอนงค์  มาศกุล   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
22. นางสาว มะลิวัลย์ ค ามานพ  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
23. นางพรรษชล   ประถมพันธ์  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
24. นางวชิราภรณ์  จักรวรรณพร  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
25. นางสาวล าใย  พรแก้ว   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
26. นางรัตนา  จันทร์ธรรม   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ    
27. นางนภาพร  กาลเมฆ   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
28. นางสาวฤด ี สาลี    ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
29. นางยุพิน  บุญน า    ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
30. นางสาวกาญจนา   วังคะฮาด  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
31. นางสาวนิธินันท์   ประวาฬ  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
32. นางสาวสุรางคนาง  ตาทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
33. นางพิลาสลักษณ์  จันแดง   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
34. นางสาวหนึ่งหทัย  รองเมือง  ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
35. นางสาวนิดา  บุตรแดง   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
36. นางสาวจิรัชญา   ลาลุน   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
37. นางจินตนา  เมธาภัทรกุล   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
38. นางสาวปทุมวัน  แวงแสน   ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ       กรรมการ 
39. นายสมประสงค์  จันทาทิพย์  นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
40. นายบุญกอง  วิเศษสังข์   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
41. นายสมบัติ   นรชัย   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
42. นายไกรรุด   เสาเวียง   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
43. นายฉัตรชัย   ธรรมวัต ิ   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ  
44. นายถิรวัฒน์  จันทาทิพย์   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
45. นายเอกชัย  พิมพ์พงษ์   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
46. นายพนาสรรค์  เนตรวงษ ์  นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
47. นายทวีชัย   ศิริยศโภคา   นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ    กรรมการ 
48. นางสมปอง   เป้าไธสง   แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
49. นางสาวอรปรีญา  เนตรวงษ์  แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
50. นางสุพี  องอาจ    แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
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51. นางสาวจุฬารัตน์  ไพศาล   แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
52. นางจินดา  บุญล้ า   แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
53.  นางสาวสุกัญญา  โทแก้ว   แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
54. นางรัตนา  แสงขาว   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
55. นางสาวลดาศีร  ผ่องพลอย  แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
56. นางสาวรัชนี   สุขศิลปะชัย  แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
57. นางบรรจง  ท าบุญ   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
58. นางสมบัตร์  รุ่งแสง   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
59. นางบังอร  ทองม้วน   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
60. นางพัชรา  จันทาทิพย์   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
61. นางสาวพรพิมล  โยธพันธ ์  แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
62. นางปริดา  ประวาฬ   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 
63. นางสาวมัจฉา  สุขกัลยา   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ  
64. นางสาวพชัรี  เลิศสว่าง   แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ     กรรมการ 

 
มีหนาที่   จัดเตรียมห้องสอบจ านวน 72 ห้อง จัดที่นั่งสอบห้องละ ๓4 ที่ ติดปา้ยและรายชื่อหน้าห้องสอบ จัดท าผงัห้องสอบ       
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ดูแลความสะอาดของบริเวณ จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน จัดเตรียมอาหาร/
อาหารว่างส าหรับกรรมการกลาง  ประสานงานกบัคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว  
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการสอบแข่งขนั  ประสานงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รบัมอบหมาย 

คณะกรรมการประสานงานห้องสอบ 
1. นางสาวทิพาพรรณ  ภูมิรัตน  ประสานงานห้องสอบที่  อาคารศรีวิเศษ  (อาคาร ป.1) 
2. นางพัชรี  บุญทน   ประสานงานห้องสอบที่  อาคารบัวเพชร ชัน้ 2  (อาคาร ป.2) 
3. นางวัฒนา  ไชยจันดา   ประสานงานห้องสอบที่  อาคารบัวเพชร ชัน้ 3  (อาคาร ป.5) 
4. นางสาวนนัทพร  ศักดิ์เทวินทร์  ประสานงานห้องสอบที่  อาคารบัวสวรรค์  (อาคาร ป.3) 
5. นางขวัญใจ  ใจจง   ประสานงานห้องสอบที่  อาคารสัตตบงกช  (อาคาร ป.6) 
6. นางมัทธมณ  สารสมัคร   ประสานงานห้องสอบที่  อาคารสัตตบงกช  (อาคาร ป.4) 
7. นางณัฐยา  อนุพันธ ์   ประสานงานห้องสอบที่  อาคารทศพลญาณ  (อาคาร EP) 
8. นางดวงมณี  อาธิบุตร   ประสานงานห้องสอบที่  อาคารบัวทอง  (อาคาร IEP) 
 
มีหน้าที่  1. ประสานงานการจัดห้องสอบในสายชัน้ของตน  ห้องละ 34 ที่นั่ง 
  2. มาปฏิบัติหนา้ที่เวลา 08.00 น. 
  3. ดูแลการเข้าแถวของนักเรียนที่เวทีพูนดนิ  น านักเรียนทีส่อบไปยังอาคารที่รบัผิดชอบ 
  4. ช่วยประสานงานให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มห้องสอบที่ตน
รับผิดชอบ 

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
คณะกรรมการประสานงาน    สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 
        1.  นายอนุศักดิ์  พันธง์าม    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต     ประธานกรรมการ 
        2.  นางประคองแก้ว  ภวูงษ์    ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ผูช้่วยผู้อ านวยการ                รองประธานกรรมการ 
        3.  นางสุจิตรา  ฉวีรักษ์  ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ผูช้่วยผู้อ านวยการ       กรรมการ 
        4.  นายไชยมงคล  สมบตัิมาก   ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ผูช้่วยผู้อ านวยการ      กรรมการ 
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        5.  นายบัณฑิต วงษา  ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
        6.  นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
        7.  นางลักษมี   วงชาล ี  ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
        8.  นางอักษราภัค  ศรีจันทร์  ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ               กรรมการ/เลขานุการ 
        9.  นางอัจฉราวรรณ  ลอ้มพรม  ครู คศ.3 เลขานุการฝา่ยบริหารวิชาการ                   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาคาร ชมพู-ม่วง  (อาคาร 4 ชั้น)  ชั้น 2  
ห้องสอบที่ 1 (ป.4/1) 
 1. นางสาวดากานดา   อินทรพนัธุ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวศศิวิมล  เลิศลน้  นักศึกษาฝึกประสบการณส์อน 
ห้องสอบที่ 2 (ป.4/2) 
 1. นางรุ่งนภา  หารไชย   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวสกาวเดือน  ศุภค าแหง  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 3. นางสาวอรทัย  ประคองใจ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน  
ห้องสอบที่ 3 (ป.4/3) 
 1. นางประสบศรี  ไชยสังข์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวสุทธิดา  สวายประโคน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 4  (ป.4/4) 
 1. นางสาววิลาวรรณ จันดากรณ์   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายอุเทน  สมาคม   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
ห้องสอบที่ 5  (ป.4/5) 
 1. นางสาวอรทัย   กิ่งสกุล   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวกนกวรรณ  สีหบัณฑ์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 

อาคาร ชมพู-ม่วง(อาคาร 4 ชั้น)    ชั้น 3  
ห้องสอบที่ 6 (ป.5/1) 
 1. นางส าลี  หุ่นงาม   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายธวชัชัย  จันแจ่ม   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 7 (ป.5/2) 
 1. นางสาวรววิรรณ  ยศวิจิตร  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายธนภัทร   ทองภู   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 8 (ป.5/3) 
 1. นางนาถณภา  ไพรวรรณ  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายณัฐกร   มาละนัย   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน   
ห้องสอบที่ 9  (ป.5/4) 
 1.  นายบัณฑิต  วงษา    ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2.  นางสาวขวัญชนก  บึงไกร  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  
ห้องสอบที่ 10  (ห้องคณิตศาสตร์) 
 1. นางสาวออยใจ   ปราบภัย   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาววรัทยา  ทองค าวัน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
 

/ห้องสอบที่ 11  (ป.5/5)… 



- ๑๙ - 

ห้องสอบที่ 11  (ป.5/5) 
 1. นางคณินญา   นามวงษ์   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวกานตต์ิมา  สมโภชน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
 

อาคาร ชมพู-ม่วง(อาคาร 4 ชั้น)    ชั้น 4  
ห้องสอบที่ 12  (ป.6/2) 
 1. นางสาวสริตา  เข็มทอง   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวศิริรัตน์  ศรจิตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 13  (ป.6/3) 
 1. นางอัจฉราวรรณ  ล้อมพรม   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวติยาวรรณ  ศรีสุทโท  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 14  (ป.6/4) 
 1. นายอดุลย์ศักดิ์  ล้อมพรม   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายวาณิชย์ บริบูรณ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 15  (ป.6/5) 
 1. นางสุจิตรา   โกสีย ์    ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายสราวุฒิ   แพงศรี   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 

อาคาร มัธยม อาคาร 2 (ช้ันเดียวใต้ถุนสูง ) 
ห้องสอบที่ 16  (ม.1/3) 
 1. นางสาววันสิร ิ สายสุพรรณ์   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 17 (ม. 1/2) 
 1. นางสาวพาฝัน   กองพันธ์   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นางสาวธัญญา  ธีระสรานนท์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 
ห้องสอบที่ 18 (ห้องสังคม) 
 1. นางสาวศิริขวัญ  เสนาพันธ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 2. นายธนพัฒน์  ศรีเสมอ   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 
 

มีหน้าที ่ จดัเตรียมสถานที่แข่งขัน ห้องสอบวิชาสังคมศึกษา 18 ห้อง  จัดที่นั่งสอบห้องละ ๓4 ที่นั่ง จัดเตรียมโต๊ะ 
เก้าอ้ี ส าหรับกรรมการ ให้เสร็จในวันที่ 24 มกราคม  ๒๕63  ติดป้ายและรายชื่อหน้าห้องสอบ จัดท าผังห้องสอบ ดูแล
ความสะอาดของบริเวณ จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน  ประสานงานกับคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องกับการ
สอบแข่งขันให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นต่อการสอบแข่งขัน ประสานงานและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร 

   ๑. นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ประธานกรรมการ  
   ๒. นางอรอุมา   ธรรมวันนา  ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   รองประธานกรรมการ 
   3. นางสาวมาลินี  มณีนิล  ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   กรรมการ 
             4. นางสาวนันทพร   ศักดิ์เทวินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที.่..   



- ๒๐ - 

   มีหน้าที ่ จัดท าเกียรติบัตรการแข่งขันความเปนเลิศทางวิชาการของชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล 
จังหวัดศรีสะเกษ  ให้สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ วันที่    6   มกราคม พ.ศ. ๒๕63 

   ลงชื่อ        
                                                                               (นายวัฒนา  พุฒิชาติ)   
                                                                                 ผวู่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 


