
 

  
  

ค ำส่ังเครือข่ำยโพนทองหนองย่ำงนำงำม 
ที ่  4  / 2555 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ำยโพนทองหนองย่ำงนำงำม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555 

                                                           .................................................... 
 ดว้ยเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางามจะด าเนินการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการเครือข่าย ประจ าปี
การศึกษา  2555  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนในดา้นการศึกษาและพฒันาสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการและเพื่อเป็นตวัแทนเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม  โดยจะท าการแข่งขนัใน 
วนัท่ี  27 – 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2555   ดงันั้น   เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบดว้ย 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.  นายชยัพิชิต      แสนลงั  ผอ.รร.บา้นเหล่าส าราญ     ประธานกรรมการ 

2.  นายอาจ            ชมภูโคตร ผอ.รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา รองประธานกรรมการ 
3.  นายศุภวชิญ ์    ศรีมุงคุล               ผอ.รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน    รองประธานกรรมการ 
4.  นายชยับดินทร์  สาลีพนัธ์ุ             ผอ.รร.บา้นดงมะเอก    กรรมการ 
5.  นายบุญเกิด      นวลงาม                ผอ.รร.บา้นนายอ   กรรมการ 
6.  นายประนงค ์   ถิตยเ์รือง               ผอ.รร.นางามวทิยาคาร  กรรมการ 
7.  นายเนตร          เตโช                     ผอ.รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
8.  นายอภิเดช       ศรีหาเศษ     ผอ.รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ 
9.  นายชาลี            ภูสวสัด์ิ                ผอ.รร.บา้นนายอนอ้ย   กรรมการ 
10. นายเวสแกว้     ยอดมงคล            รก.ผอ.รร.บา้นหนองลาดควาย  กรรมการ 
11. นายณฐัพล       นามพลแสน         ผอ.รร.บา้นโนนสวรรค ์  กรรมการ 
12. นายสาธิต         เขียนสาร์              ผอ.รร.บา้นหวัขวัใต ้   กรรมการ 
13. นายนิวชน        บวัสาย ผอ.รร.บา้นนาดี   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางนุชรินทร์    แกว้ประเสริฐ   รก.ผอ.รร.ชายแดนอนุสรณ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

มีหน้ำที ่ ให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตลอดการจดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
 
 
 
 



 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที ่ จัดหำเคร่ืองเสียง และจัดท ำสนำมสอบ 
1. นายประนงค ์   ถิตยเ์รือง            ผอ.รร.นางามวทิยาคาร   ประธานกรรมการ 
2. นายสมบติั        มูลดา  ครู  รร.นางามวทิยาคาร    รองประธานกรรมการ 
3. นางจ านงค ์      ค  าหาญ    ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
4. นางสาวสุภา     แขวงเมือง ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
5. นางมาลีวรรณ์   อ่อนมาก ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
6. นางชวนพิศ      อินทร์ติยะ    ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
7. นางหนูผนิ        แก่นจนัทร์ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
8.  นายศกัดา        สารทอง ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
9.  นางวรรณพร  ทองปรีชา    ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
10. นางบุญนะรัก  โพระกนั ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
11. นายอิทธิพงษ ์  วจนะศิริ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
12. นางมณีรัตน์     รัตนชยั ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
13. นางพรเพญ็      สารทอง ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
14. นายพงษช์ยั      เรทนู  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
15. นางปราณี        ตรันเจริญ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
16. นางสวรรญา    ศรีอาจ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
17. นางเอมอร        ปิดตะ  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
18. นายโอกาส       สิงห์คะ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
19. นายธีรศกัด์ิ      แสงผา ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
20. นายจิรพงษ ์     ธงยศ  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
21. นางใสส่อง      มงคล  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ  
22. น.ส.เพญ็พิชญา   ปิดตะ ครูอตัราจา้ง  รร.นางามวทิยาคาร  กรรมการ 
23. นายอภิศกัด์ิ     ราชชมภู ช่างไม ้3  รร.นางามวทิยาคาร  กรรมการ 
24. นายทวศีกัด์ิ     ค  าหาญ พี่เล้ียงเด็กพิการ รร.นางามวิทยาคาร กรรมการ 
25. นางจิรนนัท ์    แสงกลา้ เจา้หนา้ท่ีธุรการ รร.นางามวิทยาคาร กรรมการ 
26. นางฐิตินฏัฐ ์   พลเชียงขวาง    ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ด าเนินการจดัสถานท่ี ติดป้ายกิจกรรมการแข่งขนั จดัหาวสัดุอุปกรณ์  การจดัสถานท่ี                                         

ท่ีโรงเรียนนางามวทิยาคาร  ตั้งแต่วนัท่ี  20  สิงหาคม  2555   และจดัเก็บส่งใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จส้ิน 
การแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันระดับปฐมวัย 
1. นายเวสแกว้    ยอดมงคล        รก.ผอ.โรงเรียนบา้นหนองลาดควาย ประธานกรรมการ 

 2. นางวลยัภรณ์  นวลงาม   ครู  รร.บา้นนายอ                รองประธานกรรมการ 
 3. นางเพญ็ประภา   เตโช  ครู  รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
 4. นางบุญหวล วโิย  ครู  รร.บา้นโนนสวรรค ์  กรรมการ 
 5. นางอริสรา      แสงโคตร ครู  รร.บา้นนาดี    กรรมการ 
 6. นางสุพรรณี   ยะสะกะ ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 
 7. นางสวสัดี แสนรังค ์ ครู  รร.บา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
 8. น.ส.พชัรัตน์  โกพลรัตน์  พนกังานราชการ  รร.ชายแดนอนุสรณ์ กรรมการ 
 9. นางชุลีพร บวัสาย  ครู  รร.บา้นเหล่าส าราญ   กรรมการ 
 10. นางไพวรรณ  ปิดตะ  ครู  รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ  

11. นางกนันิดา พลหาญ  ครูอตัราจา้ง  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งช้ิน กรรมการ 
12. นางจ านงค ์ ค  าหาญ  ครู  รร.นางามวทิยาคาร     กรรมการ 
13. นางสุนีรัตน์ พลโลก  พนกังานราชการ  รร.บา้นดงบาก  กรรมการ 
14. นางเพญ็นภา  ธงยศ                 ครู  รร.  บา้นดงมะเอก                     กรรมการ   

 15. นางวเิชียร คนคล่อง ครู  รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา กรรมการ 
 16. นางรินนา  อรรคสังข ์ ครู  รร.บา้นนายอ   กรรมการ 
 17. นางสาวสุภา  แขวงเมือง ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการระดบัปฐมวยั และรายงานผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระภำษำไทย 
 1. นายสาธิต        เขียนสาร์            ผอ.รร.บา้นหวัขวัใต ้   ประธานกรรมการ 
 2. นางวญิญา จนัทร์สด ครู  รร.บา้นสร้างแป้น   รองประธานกรรมการ 
 3. นางพิมษร       ทุ่นศิริ     ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 
 4. นางพิราวรรณ์   พลโลก ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 
 5. นางนิตยา วงษห์าบุศย ์ ครู  รร.บา้นนาดี                 กรรมการ 
 6. นางพลูทรัพย ์ ไชยภกัดี ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ  
 7. นางผาภรณ์      เทพสุยะ ครู  รร.บา้นเหล่าส าราญ                กรรมการ 
 8. นางยวุดี ตน้กนัยา ครู   รร.บา้นนายอ   กรรมการ 
 9. นางมาลีวรรณ์  อ่อนมาก ครู   รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
 10. นางใสส่อง    มงคล  ครู   รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
 11. นางเพญ็ศรี    บวัสาย  ครู   รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา กรรมการ 
 12.  นางเรือนเพชร   พงษส์ังข ์      ครู   รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 



 

13.  นางล าไย     ใหญ่สาร    ครู  รร.บา้นดงมะเอก   กรรมการ 
14.  นางรัชพร    ครโสภา   ครู  รร.บา้นดงบาก   กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
 

5. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระคณติศำสตร์ 
 1. นายประสาน  อินทะโร ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   ประธานกรรมการ 
 2. นายประชนศกัด์ิ  อ่างค า ครู  รร.บา้นดงมะเอก                รองประธานกรรมการ 
 3. นางหนูผนิ แก่นจนัทร์ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
 4. นายสมภพ  อินทร์ติยะ  ครู  รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ 
 5. นางมานิดา  ค  าจนัทร์  ครู  รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา กรรมการ 
 7. นายพิสุทธ์ิ ทิพวงษ ์ ครู  รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
 8. นายพฒันา ผอ่งแผว้  ครู  รร.บา้นนายอ   กรรมการ 
 9. นายพน้   พรหมจนัทร์  ครู  รร.บา้นนายอ   กรรมการ 

11. นายสุรพงษ ์ พลเขต  ครู  รร.บา้นโนนสวรรค ์  กรรมการ 
12.  นางฐิตินฏัฐ ์  พลเชียงขวาง    ครู   รร. นางามวทิยาคาร                กรรมการ 
13. นางวระพร ยะสะกะ  ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   กรรมการ 
14. นางวกิุล  มหาโคตร  ครู  รร.บา้นนาดี    กรรมการ 
15.  นายพิบูลย ์ พอ่อามาตย ์      ครู  รร.ชายแดนอนุสรณ์     กรรมการ 
16.  นายดุสิต  บางศิริ    ครูอตัราจา้ง  รร. บา้นดงบาก  กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6    
และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 

 
 

6. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
 1. นายอาจ      ชมภูโคตร  ผอ.รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา ประธานกรรมการ 
 2. นายบรรลือ    มูลดา  ครู   รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา       รองประธานกรรมการ 
 3. นายสิงหา    พงษส์ังข ์  ครู   รร.บา้นนาดี    กรรมการ 
 4. นายศกัดา   สารทอง                  ครู    รร.นางามวทิยาคาร                กรรมการ 
 6. นายมิตรไทย  พรหมอารักษ ์ ครู   รร.บา้นหวัขวัใต ้   กรรมการ 
 7. นางศิราวณี บางศิริ  ครู   รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 
 8. นางสาวเนตรงาม  ฉายวงษ ์ ครู   รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ 
 9. นางวไิลรัตน์ โกพลรัตน์ ครู   รร.บา้นนายอ   กรรมการ 
 10. นางวรรณพร   ทองปรีชา        ครู    รร.นางามวทิยาคาร                 กรรมการ 
 11. นางมอญแกว้  แกว้มณีชยั        ครู    รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 



 

 12. นางชลธิรา      สนตาเถร         ครูอตัราจา้ง  รร.  บา้นดงบาก      กรรมการ 
 13. นางสาวมนีวาส   แขวงเมือง ครู   รร.บา้นดงมะเอก    กรรมการ 

14. นางณฐัธีรา  หนูนวล  ครู   รร.บา้นโนนสวรรค ์  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
 

7. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 1. นายเนตร          เตโช  ผอ. รร.บา้นดงบาก   ประธานกรรมการ 
 2. นายณฏัฐเกียรติ  พลเชียงขวาง  ครู  รร. บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา       กรรมการ 
 3. นางสาวดรุณี  พลเชียงขวาง ครูอตัราจา้ง   รร.บา้นดงบาก  กรรมการ 
 4. นางธนาภรณ์  เขตนคร  ครู   รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 
 5. นางประวณีา  พลโลก  ครู   รร.บา้นนาดี    กรรมการ 
 6. นางสุภาพร    สุรพินิจ  ครู   รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ 
 7. นางค าหยาด อาจวชิยั  ครู  รร.บา้นนายอ              กรรมการ 
 8. นางลดัดาวรรณ  แสงงาม ครู   รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   กรรมการ 
 9. นางปริศนา   บางศิริ                 ครูอตัราจา้ง รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน   กรรมการ 
             10. นางสาวเพญ็พิชญา  ปิดตะ ครูอตัราจา้ง  รร.นางามวทิยาคาร  กรรมการ 

11. นางสาวพจนา  ทิพวงษ ์ ครู   รร.บา้นเหล่าส าราญ   กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6   
และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
 

8. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 1. นายณฐัพล    นามพลแสน   ผอ.รร.บา้นโนนสวรรค ์   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบติั    บางศิริ     ครู  รร.บา้นหนองยา่งช้ิน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางรัชฎา อินทร์ติยะ ครู   รร.บา้นดงมะเอก                    กรรมการ 
 4. นางอรวรรณ   ไชยภกัดี             ครู   รร.บา้นดงบาก         กรรมการ 
 5. นางสุภาษิต แกว้นามไชย ครู   รร.บา้นนายอ        กรรมการ 

6. นายอิทธิพงษ ์ วจนะศิริ ครู   รร.นางามวทิยาคาร            กรรมการ 
7. นางมณีรัตน์ รัตนชยั  ครู   รร.นางามวทิยาคาร            กรรมการ 
8. นายสมศกัด์ิ แกว้นามไชย ครู   รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน         กรรมการ 
9. นายวทิูรย ์ บางศิริ  ครู   รร.บา้นสร้างแป้น            กรรมการ 
10. นางแจง้จิตร  กตัติยบุตร ครู   รร.บา้นเหล่าส าราญ        กรรมการ 
 
 



 

11. นางสาวสุดสวาท   ธงยศ ครู   รร.บา้นนาดี    กรรมการ 
12. นางพรเพญ็ สารทอง  ครู   รร.นางามวทิยาคาร         กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
9. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรี 

1. นายชยับดินทร์  สาลีพนัธ์ุ     ผอ.รร.บา้นดงมะเอก           ประธานกรรมการ 
2  นายทองพนู  อรรคสังข ์ ครู  รร.บา้นนายอ                รองประธานกรรมการ 
3. นางสุวนิดา   สีแพงมน  ครู  รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ 
4. นายสนิท  บุญกอ้น  ครู  รร.บา้นดอนกกโพธ์ิฯ  กรรมการ 
5. นางปวณีา   อุปชยั  ครู  รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
6. นางสุภิญญา นวนนุกลู ครู  รร.บา้นนาดี    กรรมการ 
7. นางอภิรมย ์  พรหมอารักษ ์ ครู  รร.บา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
8. นางจินตนา  ไชยมนตรี          ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ  
9. นายพงษช์ยั   เรทนู  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
10. นายประจิต   ครโสภา              ครู   รร.บา้นเหล่าส าราญ   กรรมการ 
11. นายจิรพงศ ์  ธงยศ  ครู   รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
12. นางสิทธิรงค ์  บวัชุม  ครู   รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
12. นางอมัพร  อรรคสังข์  ครู   รร.บา้นนายอ   กรรมการ/เลขานุการ 
หน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ/ดนตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
 

10. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพละศึกษำ 
1.  นายชาลี    ภูสวสัด์ิ            ผอ. รร.บา้นนายอนอ้ย         ประธานกรรมการ 
2.  นายวรีะชยั  แกว้นามไชย       ครู  รร.บา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุรเดช   อกัขระ            ครู  รร.บา้นนายอนอ้ย   กรรมการ 
4.  นายเฉลิมวฒิุ   พลูพานิชย ์      ครู  รร.บา้นหวัขวัใต ้  กรรมการ 
5.  นายอศัวนิ   ผลโยน    พนกังานราชการ  รร.ชายแดนอนุสรณ์       กรรมการ 
6.  นายอนุชาติ   คดัทะจนัทร์      ครู  รร.บา้นนายอ   กรรมการ 
7.  นางปราณี  ตรันเจริญ            ครู  รร.นางามวทิยาคาร                กรรมการ 

             8.  นางมลศรี   อ่างค า              ครู  รร.บา้นเหล่าส าราญ                  กรรมการ 
             9. นางสาวศิรดา   นาคเสน        ครู  รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา          กรรมการ 
             10. นางสาวนิภา   ผลโยน    ครู  รร.บา้นดงบาก     กรรมการ 
 



 

             11. นางธนกาญจน์  บง้ชมโพธ์ิ   พนกังานราชการ รร.บา้นสร้างแป้น     กรรมการ 
             12. นายสมชาย   พรหมเสน         ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน      กรรมการ/เลขานุการ 

หน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการศึกษาและพละศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
และรายงานผลด าเนินการให้คณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
 

11.คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   กำรงำนพืน้ฐำนอำชีพและเทคโนโลยี 
1.  นายบุญเกิด  นวลงาม      ผอ. รร.บา้นนายอ                       ประธานกรรมการ 
2.  นายวชัรเดช  กุลวงษ ์ ครู  รร.บา้นนายอ   รองประธานกรรมการ   
3.  นางสาววฒันา   แสนรังค ์        ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน            กรรมการ 
4.  นางจินตนา   อ่ินแกว้           ครู  รร.บา้นโนนสวรรค ์   กรรมการ 
5.  นางสุพรรณี   พลูพานิชย ์      ครู  รร. บา้นหวัขวัใต ้   กรรมการ 
6.  นางวมิลรัตน์   เขียวโป ครู  รร.บา้นดงมะเอก   กรรมการ 
7.  นางรุ่งทิพย ์   แกว้มณีชยั ครู  รร.บา้นสร้างแป้น   กรรมการ 
8.  นางสาวยวุนี  ผลโยน  ครู  รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
9.  นายมานิตย ์ ครโสภา  ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 
10. นางทรัพยากร  แกว้นามไชย ครู  รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา กรรมการ 
11. นางเอมอร  ปิดตะ  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
12. นางรัตนา  ลุมวงค ์ ครู  รร.นายอนอ้ย   กรรมการ 
13. นางปิยรัตน์   ทศศะ  ครู  รร.บา้นเหล่าส าราญ   กรรมการ 
14. นายลิขสิทธ์ิ   แกว้มณีชยั ครูช่วยสอน  รร. บา้นหวัขวัใต ้ กรรมการ 
15. นางสวรรญา  ศรีอาจ  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ/เลขานุการ 
หน้ำที ่ จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผลทราบ 
 
 

12. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันคอมพวิเตอร์ 
 1.  นายอภิเดช  ศรีหาเศษ  ผอ. รร.บา้นสร้างแป้น   ประธานกรรมการ 

2.  นายประธาน  แสงงาม          ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน      รองประธานกรรมการ 
3.  นายไพรัตน์  วิโย           ครู  รร.บา้นเหล่าส าราญ         กรรมการ 
4.  นายธวชัชยั  รัตนมาลี  ครู  รร. บา้นนายอ   กรรมการ 
5.  นายประทีป  แสงงาม              ครู  รร. บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา กรรมการ 
6.  นายนิเทศก ์  บวัสาย      ครู  รร. บา้นนาดี                             กรรมการ 
7.  นายโอกาส  สิงห์คะ  ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ/เลขานุการ 

หน้ำที ่ รับผดิชอบการแข่งขนัคอมพิวเตอร์และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผล
ทราบ 



 

13. กำรแข่งขันกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
 1.  นายพีระ  ยอดมงคล            ครู  รร. บา้นหนองลาดควาย              ประธานกรรมการ 
 2.  นางไข่มุก  พลโลก  ครู  รร. บา้นนายอ   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายธีรศกัด์ิ  แสงผา            ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ 
 4.  นายเนตรณรงค ์  ศรีวรชยั   ครูอตัราจา้ง  รร.บา้นสร้างแป้น  กรรมการ 
 5.    นายพิทยา   บางศิริ          ครู  รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  กรรมการ 

6.  นายสมเกียรติ  อินทร์ติยะ ครู รร.บา้นดงบาก   กรรมการ/เลขานุการ 
หน้ำที ่ รับผดิชอบการแข่งขนักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ

สรุปผลทราบ 

 
 

14. กำรแข่งขันกจิกรรมท้องถิ่น ( ดนตรีพืน้เมือง ) 
 1.  นายศุภวชิญ ์  ศรีมงคุล   ผอ.รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน  ประธานกรรมการ 
 2.  นายจิรพงษ ์  ธงยศ               ครู  รร.นางามวทิยาคาร                รองประธานกรรมการ 
 3.  นายพนูทว ี     ยอดมงคล          ครู  รร.บา้นหนองลาดควาย  กรรมการ 
 4.  นายประกิต    สุขวรรณ์            ครู  รร.บา้นดงบาก   กรรมการ 
 5.  นายชยัระว ี   ศรีเรือง               ครู  รร.บา้นโนนสวรรค ์    กรรมการ 
 6.  นายมนตรี     บวัสาย               ครู  รร.บา้นนายอนอ้ย   กรรมการ 

7.  นายประจกัษ ์ ธ.น.นา                ครูช่วยสอน รร.ชุมชนบา้นหนองยา่งซ้ีน กรรมการ 
8.  นางชวนพิศ  อินทร์ติยะ ครู  รร.นางามวทิยาคาร   กรรมการ/เลขานุการ 

หน้ำที ่ รับผดิชอบการแข่งขนักิจกรรมทอ้งถ่ิน (ดนตรีพื้นเมือง) และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการ
สรุปผลทราบ 
 
12. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกำรศึกษำพเิศษ  กลุ่มเรียนร่วม 
 1.  นายสมบติั   มูลดา  ครู. รร.นางามวทิยาคาร   ประธานกรรมการ 

2.  นางบุญนะรัก   โพระกนั         ครู  รร.นางามวทิยาคาร      รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวอภิรวดี  บวัทอง          พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร.บา้นเหล่าส าราญ   กรรมการ 
4.  นางปนดัดา   ไกรษร  พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร. บา้นนายอ  กรรมการ 
5.  นางสาวชลธิชา  มงคล              พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร. บา้นนาดี  กรรมการ 
6.  นางสาวดาลุนี  พลเชียงขวาง    พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร. บา้นดงบาก                กรรมการ 
7.  นางสาวสุดธิดา  ศรีวรชยั พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร.บา้นดอนกกโพธ์ิ กรรมการ 
8.  นางสาววรัญญา  ตะอินทร์ พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร.บา้นนายอ  กรรมการ 
 
 
 



 

9.  นางสาววราพร   คนยนื พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร.บา้นนายอนอ้ย กรรมการ 
10. นายทวศีกัด์ิ       ค  าหาญ พี่เล้ียงเด็กพิการ  รร.นางามวิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ 
หน้ำที ่ รับผดิชอบการแข่งขนัการศึกษาพิเศษ  และรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสรุปผล

ทราบ 

 
15. คณะกรรมกำรรับจัดท ำทะเบียน  รำยงำนผลกำรแข่งขัน  และจัดท ำเกยีรติบัตร 

1.  นางนุชรินทร์   แกว้ประเสริฐ รก.ผอ.รร.ชายแดนอนุสรณ์  ประธานกรรมการ 
3.  นางนิตยา  วงษห์าบุศย ์ ครู  รร. บา้นนาดี    รองประธานกรรมการ 
3.  นางอาริสา   ภูมิเลิศ                   เจา้หนา้ท่ีธุรการ                         กรรมการ 
4.  นางจิรนนัท ์  แสงกลา้               เจา้หนา้ท่ีธุรการ                         กรรมการ 
5.  นางสาวเจติยา  พรรณุวงษ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ                         กรรมการ 
6.  นางสาวมนสัว ี พรมอารักษ ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการ                         กรรมการ 
7. นายเทิดศกัด์ิ    ฉิมแสง              เจา้หนา้ท่ีธุรการ    กรรมการ    
7.  นางมานิดา   ค  าจนัทร์         ครู รร.บา้นดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวทิยา           กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ รับผลรายงานการแข่งขนัทุกกิจกรรม  ถ่ายภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว  สรุปผลการแข่งขนั  จดัท า 

แบบประเมิน ประมวลผล  รวบรวมขอ้มูล จดัท าเป็นรูปเล่ม จดัท าเกียรติบตัร  และรายงานเครือข่ายเพื่อรายงาน
หน่วยเหนือต่อไป 

 
 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เตม็ความรู้
ความสามารถ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อนกัเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  
 

สั่ง  ณ  วนัท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
 
                                                                                   

    ลงช่ือ            
       (นายชยัพิชิต  แสนลงั) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเหล่าส าราญ 
                          ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโพนทองหนองยา่งนางาม 
 
 


