
 

ค าสั่งเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม 

ท่ี  5  / 2554 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนักีฬาเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม ประจ าปี 2554 

...................................................................................... 
  ดว้ยเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม  จะด าเนินการแข่งขนักีฬาเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม  
ประจ าปีการศึกษา 2554  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้นพลศึกษาและ
นนัทนาการ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน  และเพื่อคดัเลือกนกักีฬา-กรีฑา  เพื่อเป็นตวัแทนเครือข่ายเขา้แข่งขนั
ในระดบัอ าเภอต่อไป  โดยแข่งขนัรอบรองชิงชนะเลิศในวนัท่ี  19-20  ธนัวาคม  2554  และชิงชนะเลิศข้ึนใน
วนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2554  ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการแข่งขนั ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  
 1. นายชยัพิชิต   แสนลงั  ผอ.โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  ประธานกรรมการ 
 2. นายนิวชน   บวัสาย  ผอ.โรงเรียนบา้นนาดี   รองประธานกรรมการ 

3.นายเนตร   เตโช  ผอ.โรงเรียนบา้นดงบาก   รองประธานกรรมการ 
4. นายศุภวชิญ ์ ศรีมุงคุล ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 

 5. นายชยับดินทร์  สาลีพนัธ์ุ ผอ.โรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 
 6. นายบุญเกิด   นวลงาม  ผอ.โรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 7. นายประนงค ์ ถิตยเ์รือง ผอ.โรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 8. นายอาจ ชมพโูคตร ผอ.โรงเรียนดอกกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 9. นายชาลี ภูสวสัด์ิ  ผอ.โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  กรรมการ 
 10. นายสาธิต เขียนเสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 11. นายณฐัพล   นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 12. นายเวสแกว้ ยอดมงคล รก.ผอ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 13. นางนุชรินทร์  แกว้ประเสริฐ รก.ผอ.โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ 
 14. นายอภิเดช ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ/เลขานุการ 
 15. นายประสาน  อินทะโร      รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน    ผูช่้วยกรรมการ/เลขานุการ   

มีหน้าที ่  ให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลืออ านวยการความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการทุก
ฝ่ายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตลอดการจดัการแข่งขนั 

 
 2. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที ่ จัดหาเคร่ืองเสียง และจัดท าสนาม 
 1. นายประสาน  อินทะโร รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นายวรีะชยั แกว้นามชยั ครูโรงเรียนบา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
 3. นายมานิตย ์ ครโสภา  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 



 4. นายสมชาย พรหมเสน ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 5. นายประชนศกัด์ิ  อ่างค า ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ 
 6. นายอนุชาติ คดัทะจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 7. นางสิงหา พงษส์ังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี   กรรมการ 
 8. นายพิสุทธ์ิ ทิพวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 9. นายประกิต สุขวรรณ์ ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 10. นายสนิท บุญกอ้น  ครูโรงเรียนบา้นดอกกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 11. นายสมเกียรติ  อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 12. นายธีระศกัด์ิ  แสงผา  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 13. นายชยัระว ี  ศรีเรือง  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 14. นายพนูทวี ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  กรรมการ 
 15. นายประจิต ครโสภา  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 16. ช่างไม ้ ชั้น 3 ทุกโรงเรียน      กรรมการ 
 17. นายสมศกัด์ิ แกว้นามไชย ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ด าเนินการจดัเตรียมสถานท่ีการแข่งขนั จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสถานท่ี ในวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2554  และจดัเก็บส่งใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จส้ินการแข่งขนั 
 

3. พธีิกรและโฆษกสนาม 
 1. นายศุภวชิญ ์  ศรีมุงคุล ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นายไพรัตน์ วโิย  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนฐัเกียรติ  พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนบา้นดอกกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 4. นางรัชพร ครโสภา  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 5. นายสมบติั มูลดา  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 6. นางลดัดาวรรณ  แสงงาม ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่ เป็นพิธีกรในงาน  โฆษกสนามกีฬา  ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองต่าง ๆ จนงานแลว้เสร็จ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 1. นางพิมษร ทุ่นศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นางอมัพร อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางใสส่อง มงคล  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 4. นางสาวนิภา ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 5. นางรินนา อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 6. นางสุวนิดา สีแพงมน ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 7. นางมานิดา ค าจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นดอกกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 8. นางสุพรรณี พลูพานิชย ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 9. นางประวณีา พลโลก  ครูโรงเรียนบา้นนาดี   กรรมการ 
 10. นางสุภิญญา  นวนนุกลู ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  กรรมการ 
 11.นางสาวพจนา  ทิพยว์งษ ์          ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ                       กรรมการ 



 12. นางวรรณพร  ทองปรีชา ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหนา้ท่ี  ปฐมพยาบาลนกัเรียน นกักีฬา บุคลากรและผูช้ม  ตลอดจนติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ
จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นหนองยา่งช้ิน 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
1. นายสาธิต เขียนเสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  ประธานกรรมการ 
2. นางเรือนเพชร  พงษส์ังข์ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 
3. นางสุภิญญา นวนนุกลู ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  กรรมการ 
4. นางปิยรัตน์ ทศศะ  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
5. นางชวนพิศ อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
6. นางค าหยาด อาจวชิยั  ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
7. นางมลศรี อ่างค า  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
8. นางล าไย ใหญ่สาร ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ 
9. นางสุดสวาท  ธงยศ  ครูโรงเรียนบา้นนาดี   กรรมการ 
10. นางมณีรัตน์  รัตนชยั  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
11. นางสวสัดี แสนรังค ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
12. นางอรวรรณ  ไชยภกัดี ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
13. นางจ านงค ์ ค าหาญ  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
14. นางวญิญา  จนัทร์สด ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
15. นางธนาภรณ์  เขตนคร ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
16. นางวมิลรัตน์  เขียวโป ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ 
17. นางสาวทิวารัตน์  ปิดตะ ครูอตัราจา้งโรงเรียนนางามวิทยาคาร กรรมการ 
18. นายทวศีกัด์ิ ค าหาญ  ครูพี่เล้ียงโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
19. นางสวรรญา  ศรีอาจ                ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร                       กรรมการ 
20.นางหนูผนิ  แก่นจนัทร์              ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร                       กรรมการ 
21.นายศกัดา  สารทอง                   ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร                       กรรมการ 
22.นางสาวทิวารัตน์  ปิดตะ ครูอตัราจา้งโรงเรียนนางามวิทยาคาร กรรมการ 
23.นางสาวชลธิชา  มงคล  ครูพี่เล้ียงโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
24. นางสาวพจนา  ทิพยว์งษ ์      ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ                                กรรมการ   
25. นางปริศนา บางศิริ  ครูอตัราจา้งโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   กรรมการ 
26. นางกนันิดา พลหาญ  ครูพี่เล้ียงโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน       กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการตอ้นรับ  ผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมงานตลอดจนใหบ้ริการทุกอยา่ง 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายบริการทัว่ไป 
 1. นายบุญเข่ือน นวลงาม  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นนายอ  ประธานกรรมการ 
 2. นายปัญญา ศรีวรชยั  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิฯ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุรสิทธ์ิ จิตปัญญา ช่างชั้น 3 โรงเรียนเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 4. นายมีชยั อินทร์ติยะ ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 



 5. นายไพรัตน์ บวัชุม  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 6. นายราชนั นวลตา  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 7. นายลิขสิทธ์ิ แกว้มณีชยั ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 8. นายพงษศ์กัด์ิ  ครุฑชยั  ช่างชั้น 3 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ กรรมการ 
 9. นายฉตัรชยั ธงยศ  ช่างชั้น 3 โรงเรียนโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 10. นายอภิศกัด์ิ ราชชมภู ช่างชั้น 3 โรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
 11. นายวรณชิต แขวงเมือง นกัการฯ โรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 12. นายประจกัษ ์ ธ.น.นา  ช่างชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน       กรรมการ/เลขานุการ 
 13. นายทรงชยั ศรีวรชยั  นกัการฯ โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย             กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ บริการทัว่ไป  จดัเตรียมสถานท่ีก่อนวนังานและเก็บส่งใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จงาน โดยใหม้า
ปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี  17 ธนัวาคม 2554 
 

7. กรรมการฝ่ายการเงิน 
 1. นายณฐัพล นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  ประธานกรรมการ 
 2. นางวระพร ยะสะกะ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยวุนี ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 4. นางสวสัดี แสนรังค ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 5. นางเรือนเพชร  พงษส์ังข์ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 6. นางสวรรญา ศรีอาจ  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 7. นางรุ่งทิพย ์ แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 8. นางแจง้จิตร กตัติยะบุตร ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 9. นางรัตนา ลุมวงค ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  กรรมการ 
 10. นางมอญแกว้  แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัท าบญัชีรับบริจาค จดัท าบญัชีรายรับ  ตลอดการแข่งขนัและจดัท ารายงานใหค้ณะกรรมการ
เครือข่ายทราบ 
 

8. คณะกรรมการจัดท าเกยีรติบัตร 
 1. นายอภิเดช ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอ าไพ  สองศรี  ครูพี่เล้ียงโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวเจติยา  พรรณุวงษ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 4. นายเทิดศกัด์ิ ฉิมแสง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 5. นางจิระนนัท ์ แสงกลา้  เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 6. นางอริสา ภูมิเลิศ  เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 7. นางสาวมนสัว ี พรหมอารักษ ์   เจา้หนา้ท่ีธุรการ                                          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัท าเกียรติบตัรนกักีฬา-กรีฑา  ล ากบัท่ี 1 – 3  และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 

9. คณะกรรมการจัดท าและจัดเหรียญรางวลั 
 1. นางเรือนเพชร  พงษส์ังข ์          ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน          ประธานกรรมการ   

2. นางพลูทรัพย ์ ไชยภกัดี ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 



3. นางพิราวรรณ์  พลโลก              ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 4. นางวไิลรัตน์ โกพลรัตน์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
 5. นางพรเพญ็ สารทอง  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 6. นางไข่มุก พลโลก  ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 7. นางบุญหวล วโิย  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
              8. นางนิตยา  วงษห์าบุศย ์             ครูโรงเรียนบา้นนาดี                                    กรรมการ 
 9.นางวระพร  ยะสะกะ                  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 10.นางพิมษร  ทุ่นศิริ   ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 11.นางมอญแกว้  แกว้มณีชยั        ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 12.นายสมชาย  พรหมเสน   ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 13.นางกนันิดา  พลหาญ   ครูอตัราจา้ง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 14.นางปริศนา  บางศิริ      ครูอตัราจา้ง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 15.นายสมศกัด์ิ  แกว้นามไชย        ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
 16.นางสุภิญญา นวนนุกลู ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัท าเหรียญรางวลัเพื่อมอบใหน้กักีฬา – กรีฑา 
 

10. คณะกรรมการเชิญรางวลั 
 1. นายเนตร เตโช  ผอ.โรงเรียนบา้นดงบาก   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุภา แขวงเมือง ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 3. นางทรัพยากร  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
              4. นางสาวพจนา  ทิพยว์งษ ์           ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ                       กรรมการ 
 5. นางสาววฒันา   แสนรังค ์ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 6. นางมอญแกว้  แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 7. นางวเิชียร คนคล่อง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 8. นางพิมษร ทุ่นศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 9. นางฐิตินทัฐ์ พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 10. นางเพญ็นภา ธงยศ  ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ 
 11. นางวลยัภรณ์  นวลงาม ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 12. นางนิตยา วงษห์าบุศย ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี   กรรมการ 
 13. นางธนกาญจน์  บง้ชมโพธ์ิ ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 14. นางเพญ็ประภา  เตโช  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ เตรียมรางวลั และเกียรติบตัรท่ีจะมอบใหแ้ก่นกักีฬา – กรีฑา 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายส่ือสาร 
 1. นายเวสแกว้ ยอดมงคล รก.ผอ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย ประธานกรรมการ 
 2. นางนุชรินทร์  แกว้ประเสริฐ รก.ผอ.โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนฐัเกียรติ  พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 4. นายประจกัษ ์ ธ.น.นา  ช่างชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน      กรรมการ 



 5. นายลิขสิทธ์ิ แกว้มณีชยั ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 6. นายสุรสิทธ์ิ จิตปัญญา ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ กรรมการ 
 7. นายไพรัตน์ บวัชุม  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 8. นายปัญญา ศรีวรชยั  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ   กรรมการ 
 9. นายพิระ  ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ติดต่อส่ือสารระหวา่งการเดินขบวนพาเหรด  รายงานผลการแข่งขนักีฬาใหโ้ฆษกสนามและ
พิธีกรทราบเพื่อจะไดป้ระกาศเป็นทางการ 
 

12. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและอุทธรณ์ 
 1. นายชยับดินทร์  สาลีพนัธ์ุ ผอ.โรงเรียนบา้นดงมะเอก  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมศกัด์ิ แกว้นามไชย ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิระ ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  กรรมการ 
 4. นายธีระศกัด์ิ แสงผา  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 5. นายประชนศกัด์ิ  อ่างค า ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ/เลขานุการ 
 6. นายสมชาย พรหมเสน ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 มีหนา้ท่ี  รับเร่ืองร้องเรียนและอุทธรณ์ กรณีขอ้ขดัแยง้ในการแข่งขนั  เพื่อพิจารณาตดัสินช้ีขาด 
 

13. คณะกรรมการจัดหางบประมาณและรางวลั 
 1. นายนิวชน บวัสาย  ผอ.โรงเรียนบา้นนาดี   ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภวชิญ ์ ศรีมุงคุล ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 

3. นายชยับดินทร์  สาลีพนัธ์ุ ผอ.โรงเรียนบา้นดงมะเอก  กรรมการ 
 4. นายบุญเกิด   นวลงาม  ผอ.โรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 5. นายประนงค ์ ถิตยเ์รือง ผอ.โรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 6. นายเนตร   เตโช  ผอ.โรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 7. นายอาจ ชมพโูคตร ผอ.โรงเรียนดอกกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 8. นายชาลี ภูสวสัด์ิ  ผอ.โรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  กรรมการ 
 9. นายชยัพิชิต แสนลงั  ผอ.โรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 10. นายณฐัพล   นามพลแสน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 11. นายสาธิต เขียนเสาร์ ผอ.โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 12. นางนุชรินทร์  แกว้ประเสริฐ รก.ผอ.โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ 
 13. นายเวสแกว้ ยอดมงคล รก.ผอ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 14. นายอภิเดช ศรีหาเศษ ผอ.โรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัหางบประมาณเพื่อใชใ้นการแข่งขนั 
14. คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด 
 1. นายประนงค ์ ถิตยเ์รือง ผอ.โรงเรียนนางามวทิยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบติั มูลดา  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมศกัด์ิ แกว้นามไชย ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 4. นางสุพรรณี ยะสะกะ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 



 5. นางบุญนะรัก  โพระกนั ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 6. นางปิยรัตน์ ทศศะ  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 7. นางทรัพยากร  แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 8. นางยวุนี ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 9. นางจินตนา อ่ินแกว้  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 10. นางธนกาญจน์  บง้ชมโพธ์ิ ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 11. นางนิตยา วงษห์าบุศย ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี   กรรมการ 
 12. นางมาลีวรรณ  อ่อนมาก ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 13. นางอภิรมย ์ พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 14. นางอมัพร อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 15. นางปวณีา  อุปชยั  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 16. นางวรรณพร  ทองปรีชา ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 17. นายมนตรี บวัสาย  ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัล าดบั ควบคุมขบวนพาเหรดใหเ้ป็นไปตามล าดบัจนถึงพิธีเปิด – ปิด 
 

15. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
 1. นายประสาน อินทะโร รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นางเรือนเพชร  พงษส์ังข์ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 
 3. นางพลูทรัพย ์ ไชยภกัดี ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 4. นางพิราวรรณ์  พลโลก             ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 5. นางชุลีพร บวัสาย  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 6. นางอรวรรณ ไชยภกัดี ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 7. นางจินตนา ไชยมนตรี ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 8. นางหนูผนิ แก่นจนัทร์ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 9.นางวระพร  ยะสะกะ                ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 10.นางพิมษร  ทุ่นศิริ   ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 11.นางมอญแกว้  แกว้มณีชยั         ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 12.นางศิราวณี  บางศิริ   ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 13.นางลดัดาวรรณ  แสงงาม         ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 14.นางสาววฒันา  แสนรังค ์         ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 15. นางรินนา อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 16. นางอภิรมย ์ พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 17. นางณฐัธีรา หนูนวล  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 18. นางสุภาพร สุรพินิจ  ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 19. นางรัชฎา อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ 
 20. นางวเิชียร คนคล่อง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 21. นางกนันิดา  พลหาญ   ครูอตัราจา้ง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 22. นางปริศนา  บางศิริ     ครูอตัราจา้ง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 



 23. นางสุพรรณี  ยะสะกะ ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 
 24.นายสมศกัด์ิ  แกว้นามไชย   ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัหาอาหารตอ้นรับผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมงานและคณะครู  พนกังานฯ ท่ีควบคุมนกักีฬา 
มาร่วมแข่งขนั 
 

16. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักกรีฑา และจัดท าทะเบียน 
 1. นายอาจ ชมพโูคตร ผอ.โรงเรียนดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางพลูทรัพย ์  ไชยภกัดี ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 
 3. นางเพญ็นภา ธงยศ  ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   กรรมการ 
 4. นางสาวดรุนี พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 
 5. นางใสส่อง มงคล  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 6. นางผาภรณ์ เทพสุยะ  ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ  กรรมการ 
 7. นางมานิดา ค าจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 8. นายมิตรไทย พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 9. นางกนันิดา พลหาญ  ครูพี่เล้ียงโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   กรรมการ 
 10. นางรุ่งทิพย ์ แกว้มณีชยั ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 11. นายเพญ็ศรี บวัสาย  ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 12. นายประทีป  แสงงาม              ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 13. นางสาวพจนา  ทิพยว์งษ ์        ครูโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ                        กรรมการ 
 14. นางปริศนา บางศิริ  ครูอตัราจา้งโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน    กรรมการ/เลขานุการ 
 15. นายเทิดศกัด์ิ  ฉิมแสง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ               กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ รับรายงานตวันกักรีฑา  จบัสลากช่องวิง่  น านกักรีฑาส่งใหค้ณะกรรมการปล่อยตวั 
 

17. คณะกรรมการปล่อยตัวนักกรีฑา 
 1. นายสมบติั บางศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นายมานิตย ์ ครโสภา  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน รองประธานกรรมการ 
 3. นายอศัวนิ ผลโยน  ครูโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ 
 4. นายสมศกัด์ิ แกว้นามไชย ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 5. นายพิระ ยอดมงคล ครูโรงเรียนบา้นหนองลาดควาย  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ปล่อยตวันกักรีฑา 
 

18. คณะกรรมการก ากบัช่องวิง่ 
 1. นายสมชาย พรหมเสน ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นายจิระพงษ ์  ธงยศ  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุรพงษ ์  พลเขต  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ 
 4. นายธวชัชยั รัตนมาลี ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 5. นายพงษช์ยั เรทนู  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการ 
              6. ทีมงาน คุณครูสมชาย   พรหมเสน                                                                กรรมการ 
              7. นายพิทยา บางศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ 



  มีหน้าที ่ ก  ากบัช่องวิง่ทางตรง  หากเกิดผดิพลาดในการแข่งขนัใหแ้จง้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคก่อนจะ
มีการตดัสิน 
 

19. คณะกรรมการก ากบัเส้นชัย 
 1. นายสิงหา พงษส์ังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนาดี   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมเกียรติ  อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   รองประธานกรรมการ 
 3. นายบรรลือ มูลดา  ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ  กรรมการ 
 4. นายเนตรณรงค ์ ศรีวรชยั           ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น                          กรรมการ 
 5. นายสุรเดช  อกัขระ                   ครูโรงเรียนบา้นนายอนอ้ย                            กรรมการ 
 6. นายอิทธิพงษ ์  วจนศิริ              ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร                          กรรมการ    
 7. นายเฉลิมวฒิุ  พลูพานิชย ์          ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้                             กรรมการ  
 8. นายอศัวนิ   ผลโยน                  ครูโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์                        กรรมการ  
 9. นายชยัระว ี  ศรีเรือง  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ก  ากบัเส้นชยัและจบัตวันกักรีฑา  ล าดบัท่ี 1, 2, 3  เพื่อส่งขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน 
 

20. คณะกรรมการตัดสินนักกฬีาประเภทวอลเล่ย์บอลชาย – หญงิ 
 1. นายเฉลิมวฒิุ พลูพานิชย ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรพงษ ์ พลเขต  ครูโรงเรียนบา้นโนนสวรรค์  รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิสุทธ์ิ ทิพยว์งค ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 4. นายบรรลือ มูลดา  ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 5. นายลิขสิทธ์ิ แกว้มณีชยั ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
 6. นายราชนั นวลตา  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 7. นางอริศรา แสวงโคตร         ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นนาดี                     กรรมการ 
 8. นายธีระศกัด์ิ แสงผา  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 

9. นายโอกาส  สิงห์คะ                  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร                 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ตดัสินช้ีขาดในการแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อลทั้งชาย – หญิง โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผู ้
มอบหมายหนา้ท่ีในการลงตดัสินการแข่งขนัแต่ละคู่  หากมีปัญหาในการตดัสินใหเ้สนอคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขนัวนิิจฉยัช้ีขาด 
 

21. คณะกรรมการตัดสินกฬีาประเภทฟุตบอล/ฟุตซอล 
 1. นายวรีะชยั แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ   ประธานกรรมการ 
 2. ทีมงานคุณครูวีระชยั  แกว้นามไชย                                                               กรรมการ 
 มีหน้าที ่ ตดัสินช้ีขาดในการแข่งขนักีฬาฟุตบอลฟุตซอล  โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูม้อบอ านาจใน
การลงตดัสินการแข่งขนัแต่ละคู่  หากมีปัญหาในการตดัสินใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัวนิิจฉยั 
ช้ีขาด 
22. คณะกรรมการตัดสินกฬีาประเภทเซปักตะกร้อ ชาย – หญงิ 
 1. นายประชนศกัด์ิ  อ่างค า ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก   ประธานกรรมการ 
 2. นายศกัดา สารทอง  ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 3. นายประกิต สุขวรรณ์ ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   กรรมการ 



 4. นายประทีป แสงงาม  ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 5. นายสมบติั บางศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
 6. นายอนุชาติ คดัทะจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 7. นายไพรัตน์ บวัชุม  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย กรรมการ 
 8. นายฉตัรชยั ธงยศ  ช่างชั้น 3 โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
 9. นายวฑูิรย ์ บางศิริ  ครูโรงเรียนบา้นสร้างแป้น  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ตดัสินช้ีขาดในการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อทั้ง ชาย –หญิง  โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผู ้
มอบหมายหนา้ท่ีในการตดัสินการแข่งขนัแต่ละคู่  หากมีปัญหาในการตดัสินให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขนัวนิิจฉยัช้ีขาด 
 

23. คณะกรรมการตัดสินกฬีาประเภทเปตอง 
 23.1  คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง  ประเภท ชายเดี่ยว  หญงิเดี่ยว 
  1. นายมิตรไทย พรหมอารักษ ์ ครูโรงเรียนบา้นหวัขวัใต ้ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนิภา ผลโยน  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
  3. นางอิทธิพงษ ์ วจนะศิริ ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ 
  4. นางศิราวณี  บางศิริ                    ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ/เลขานุการ  
  23.2  คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง  ประเภท ชายคู่  หญงิคู่ 
  1. นางพิราวรรณ์  พลโลก  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมนีวาส  แขวงเมือง ครูโรงเรียนบา้นดงมะเอก       กรรมการ 
  3. นางสุภาษิต แกว้นามไชย ครูโรงเรียนบา้นนายอ       กรรมการ 
  4. นางมาลีวรรณ  อ่อนมาก ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร     กรรมการ/เลขานุการ 
 23.3  คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง  ประเภท ทมี 
  1. นางวกิุล มหาโคตร ครูโรงเรียนบา้นนาดี  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุนีรัตน์ พลโลก  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
  3. นายอศัวนิ      ผลโยน                ครูโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์          กรรมการ 
  4. นางบุญนะรัก  โพระกนั ครูโรงเรียนนางามวทิยาคาร กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ตดัสินช้ีขาดในการแข่งขนักีฬาเปตองทั้ง ชาย – หญิง  โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผู ้
มอบหมายหนา้ท่ีในการลงตดัสินการแข่งขนัแต่ละคู่  หากมีปัญหาในการตดัสินใหเ้สนอคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขนัวนิิจฉยัช้ีขาด 
24. คณะกรรมการตัดสินเทเบิลเทนนิส 
 1. นายประธาน แสงงาม  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน ประธานกรรมการ 
 2. นายสิทธิรงค ์ บวัชุม  ครูโรงเรียนบา้นดงบาก   รองประธานกรรมการ 
 3. นายดุสิต บางศิริ  ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นดงบาก  กรรมการ 
 4. นายนฐัเกียรติ  พลเชียงขวาง ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ-ค่ายเสรีฯ กรรมการ 
 5. นายทองพลู อรรคสังข ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 6. นางสาวพชัระ   โกพลรัตน์ ครูโรงเรียนชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ 
 7. นายพฒันา ผอ่งแผว้  ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 8. นางสาวศิรดา  นาคเสน ครูโรงเรียนบา้นดอนกกโพธ์ิ  กรรมการ 



 9. นายธวชัชยั รัตนมาลี ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ 
 10. นายวชัรเดช  กุลวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นนายอ   กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ตดัสินช้ีขาดในการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิสทุกประเภท ชาย – หญิง  โดยใหป้ระธาน
กรรมการเป็นผูม้อบหมายหนา้ท่ีในการลงตดัสินการแข่งขนัแต่ละคู่  หากมีปัญหาในการตดัสินให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัวนิิจฉยัช้ีขาด 

25. คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด   
 1. พ.ต.ผดุง  ทิพยว์งค ์ ร.ร.บา้นดงมะเอก  ประธานกรรมการ 
 2. นายธรรมนูญ  แก่นจนัทร์ ร.ร.บา้นเหล่าส าราญ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายครศรี  ค  าไพ  ร.ร.นางามวทิยาคาร  กรรมการ 
 4. นายดวงใจ  พลชา  ร.ร.บา้นนาดี   กรรมการ 

5. นายประกาศ  ธงยศ  ร.ร.บา้นหนองลาดควาย  กรรมการ 
6. นายนรการ  ค ากรฤาชา  ร.ร.บา้นนายอนอ้ย  กรรมการ 
7. นายนวล  บุญกอ้น  ร.ร.บา้นโนนสวรรค ์ กรรมการ 
8. นายสุรสิทธ์ิ  แสนรังค ์ ร.ร.บา้นดอนกกโพธ์ิ  กรรมการ 
9. นายพรทิพย ์ ราชสิน  ร.ร.ชายแดนอนุสรณ์  กรรมการ 
10. นายกุศล  สายสินญ ์ ร.ร.บา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ  
11. นายรันดร  สมมิตะ  ร.ร.บา้นนายอ   กรรมการ 
12. นายนินดา  นาติโน  ร.ร.บา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
13. นายเดชา  ไชยวงษ ์ ร.ร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
14. นายอภิเชษฐ ์ ยงยนัต์  ร.ร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน เลขานุการและกรรมการ 
มีหน้าที ่ตดัสินขบวนพาเหรดในแต่ละประเภท 

26. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ/สรุป/รายงานผล 
 1. นายประสาน อินทะโร รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   ประธานกรรมการ 
 2. นายเทิดศกัด์ิ ฉิมแสง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 3. นางสาวเจติยา  พรรณุวงษ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 4. นางอริสา ภูมิเลิศ  เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 5. นางจิรนนัท ์ แสงกลา้             เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ 
 6. นายพงษพ์ฒัน์  คดัทะจนัทร์ ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นาดี                        กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ถ่ายภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว  และสรุปผลรายงานเครือข่ายเพื่อรายงานหน่วยเหนือต่อไป 
ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี  ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามวนัเวลาท่ี
ก าหนด  วนิิจฉยัช้ีขาดกรณีท่ีเกิดปัญหาในการแข่งขนัและใหเ้ลขานุการทุกคณะรายงานผลการแข่งขนัต่อ
คณะกรรมการ  สรุป/รายงานผล เพื่อสรุปผลการแข่งขนักีฬา – กรีฑาเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางามต่อไป 

 

 

 



 

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่   วนัท่ี    7    ธนัวาคม      2554   

 

                          สั่ง   ณ      วนัท่ี      7       ธนัวาคม       2554  

 
  
                                                                (ลงช่ือ)            
                                                                              (นายชยัพิชิต  แสนลงั) 
                                                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ 

             ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม 

 

หมายเหต ุ  หากรายช่ือตกหล่นใหแ้กไ้ขใน  e-office  ของแตล่ะโรงเรียน  


