
รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
............................................................................ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการในระดับกลุ่ม CEO ท้ัง ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. นายประเวศ  นนทวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค    ประธานกรรมการ 
2. นายวิชิต  บุญเฉลียว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยสะดาพฒันา    กรรมการ 
3. นายอุดม  โพธ์ิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  กรรมการ 
4. นายพาลี  กาลพฤกษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว  กรรมการ 
5. นายวิเศษ   ไชยอุดม              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา              กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก และร่วมแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดข้ึนในการแข่งขันคัดเลือก
หาตัวแทนกรีฑาประเภทลู่และลาน รุ่นอายุไมเ่กิน 12 และ 15 ปี ให้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑา  รุ่นอายุไม่เกิน 12 / 15  ปี   ประกอบด้วย 
   2.1 คณะกรรมการกลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง 
1. นายวิชิต  บุญเฉลียว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยสะเดา  ประธานกรรมการ 
2. นายสนอง  วิเศษสังข์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวาะ   กรรมการ 
3. นายวิเศษ  ไชยอุดม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา  กรรมการ 
4. นายธีรนันท์  ค าคาวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแย ้   กรรมการ 
5. นายสิทธิ  อินตะนัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค า   กรรมการ 
6. นายเอกอมร  ใจจง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  กรรมการ 
7. นางสาวพีระพรรณ  ทองศูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูซอด   กรรมการ 
8. นายวีระ  ศิริด า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าค า   กรรมการ 
9. นางธัญกานต์   ภาสตโรจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง  กรรมการ 
10 นางนารีรัตน์  เอกศิร ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ ่   กรรมการ 
11.นายสมศักดิ์  แสงลับ  ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา   กรรมการ 
12.นางพัชรี  จักรแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง   กรรมการ 
13. นายชัยชนะ  นาจ าปา ครูโรงเรียนบ้านโนนแย ้    กรรมการ 
14. นายจีระยทุธ  พากุล  ครูโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง   กรรมการ 
15. นายพนาธร  วงษ์เพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพฒันา   กรรมการ 
16. นายพงษ์นรินทร์  อาธิบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย   กรรมการ/เลขานุการ 
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  2.2 คณะกรรมการกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต  
1. นายประเวศ  นนทวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค  ประธานกรรมการ 
2. นายธนัญกรณ์  มีชัยธนกิตต์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนด่ังฯ   กรรมการ 
3. นายอรุณโรจน์  วันเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธ์ิโนนจานอลีอก  กรรมการ 
4. นายอนุศักดิ์  พันธ์งาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต  กรรมการ 
5. นายคงฤทธ์ินิธิ  เมืองจันทร์ธนชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองแก้วส าโรง  กรรมการ 
6. นางศุภกร  สายหงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช 3   กรรมการ 
7. นายวิทูรย์  พิเชษฐโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา กรรมการ 
8. นายพรรษวุฒิ  เที่ยงราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหุง่หนองหว้าฯ กรรมการ  
9. นายพัสกร  รุง่เรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสั้น   กรรมการ 
10. นายประมวล  บุญชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม กรรมการ 
11. นายสุพจน์  สมหมาย  ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม   กรรมการ 
12. นายอัศวิน  สกุลธนะศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนอปีังโพนวัว   กรรมการ 
13. นายเบญจพล  พิมาร  ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง   กรรมการ 
14. นายฐิติพงศ์  อินทะนิล  ครูโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าฯ   กรรมการ 
15. นายณัฐชยุตม์  ลาลุน ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา   กรรมการ 
16. นายจิรัฐ  พิพัฒน์ภัทรกลุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต   กรรมการ 
17. นายธนภัทร  ศรีเสมอ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต   กรรมการ 
18. นายทรงศักดิ์  ก้อนทอง ครูโรงเรียนบ้านโพธ์ิโนนจานอีลอก   กรรมการ 
19. นางสาวดวงเดือน  โกกะพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอปีังโพนวัว  กรรมการ/เลขานุการ 
 
  2.3 คณะกรรมการกลุ่มเมืองหลวงสวนสมเด็จ 
1. นายอุดม  โพธ์ิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  เจริญกิจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนข่าฯ   กรรมการ 
3. นายไพบูลย์  บุตรม ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแคนฯ   กรรมการ 
4. นายนิคม  สิงห์ชะฎา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ  กรรมการ 
5. นายณพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  กรรมการ 
6. นางรุ่งรัตน์  สหสัด ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจรญิ กรรมการ 
7. นางราชมาลี  ต้อนรบั  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้ฯ  กรรมการ 
8. นายภูวเนศวร์  บุญมาก   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ   กรรมการ  
9. ว่าที่ ร.ต.วังสรรค์  กรึงไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองฯ  กรรมการ 
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10. นายไสว  วรรณทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาค า  กรรมการ 
11 นางสาวสุภาวดี  ภาสตโรจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าโพธ์ิ   กรรมการ 
12. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง  กรรมการ 
13.นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบก   กรรมการ 
14. นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ  กรรมการ 
15. นายด าริห์  ยอดสุรางค์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 กรรมการ 
16. นายประชา  คูค า   รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 กรรมการ 
17. นายกมสี  สมมุติ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 กรรมการ 
18. นางกนกอร  เบียดนอก  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 กรรมการ 
19. นายวิม  มณีอินทร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  กรรมการ 
 
  2.4 คณะกรรมการกลุ่มเมืองศรีล าดวน    
1. นายพาลี  กาลพฤกษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว  ประธานกรรมการ 
2. นายเศรษฐโชค  บุญเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา กรรมการ 
3. นายไพฑูรย์  ชินวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนฮ่องขาดหนองฯ  กรรมการ 
4. นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร  กรรมการ 
5. นายสุชาติ  เบ็ญเจิด   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู   กรรมการ 
6. นายไพศาล  อารีย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด  กรรมการ 
7. นายคงสิทธ์ิ  อินตะนัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ   กรรมการ 
8. นายพจน์ศุพงษ์  สระแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง   กรรมการ  
9. นางเพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  กรรมการ 
10. นางวาสนา  สงโสด  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแกด   กรรมการ 
11. นางสิรทิร  คงคูณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง   กรรมการ 
12 นายติณภพ  สีดากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  กรรมการ 
13. นายอภิชาต  ดวงศรีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง กรรมการ 
14. นายทวีศักดิ์  สังวัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง   กรรมการ 
15. นายสาคร  รัตนา  ครูโรงเรียนบ้านโพนแดง    กรรมการ 
16. นายฤาชาญ  ปาณาตี  ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3   กรรมการ 
17. นายนันทวัน  ปัญญาคม ครูโรงเรียนตะดอบวิทยา    กรรมการ 
มีหน้าท่ี:  1. ด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานกัเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 และ 15 ปี ชาย-หญิง ให้ส าเรจ็ลุล่วง
ไปด้วยความเรียบร้อย เสรจ็ทันเวลาที่ก าหนด 
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3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/และตกแต่งติดป้ายไวนิลกรีฑา  ประกอบด้วย 
1. นางสาวพีระพรรณ  ทองศูนย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูซอด  ประธานกรรมการ 
2. นางนารีรัตน์  โสดสิร ิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ ่  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรงค์  จักรแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านเวาะ   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวกิระดา  จาระไน  ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเทาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวศิริลกัษณ์  ผลบญุ  ครูธุรการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3  กรรมการ 
6. นางสาวรัชนีกร  เรืองหงษา  ครูธุรการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด  กรรมการ 
7. นางสาววิมลรัตน์  บุญรอด  ครูธุรการโรงเรียนบ้านจานหนองคู   กรรมการ 
8. นายคมศักดิ์  บุญน า   ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนแกด   กรรมการ 
9. นางสาวรุ่งนภา  สาระษี  ครูธุรการโรงเรียนบ้านโพนค้อ   กรรมการ 
10. นางกนกพร  รุ่งเรือง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแกฯ   กรรมการ 
11. นางศัสยา  มั่นเข็มทอง  ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนด่ังฯ  กรรมการ 
12. นายเถลิงศักดิ์  พรสี ่   ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง กรรมการ 
13. นายกิตติศักดิ์  ทิพย์พันธ์  ครูธุรการโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพฒันา กรรมการ 
14. นางสาวรินรดา อยู่คง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
15. นางสาวพรนภา ลาภา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
16. นางสาวชนกนันท์ ศรีเนตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
17. นางรุ่งตะวัน  ศรีเสมอ  ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1. ด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานกัเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 และ 15 ปี ชาย-หญิง ให้ส าเรจ็ลุล่วง
ไปด้วยความเรียบร้อย เสรจ็ทันเวลาที่ก าหนด 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูลผลการแข่งขันกรีฑา   ประกอบด้วย 
1. นายวิเศษ   ไชยอุดม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายเบญจพล  พิมาร   ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง  กรรมการ 
3. นายชัยชนะ  นาจ าปา   ครูโรงเรียนบ้านโนนแย ้   กรรมการ 
4. นางรุ่งตะวัน  ศรีเสมอ   ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวรัตติกาล  ฤทธ์ิวงจักร   ครูธุรการโรงเรียนบ้านน้ าค า  กรรมการ 
6. นายพนาธร  วงษ์เพ็ญ   ครูโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพฒันา  กรรมการ 
7. นายเอกอมร  ใจจง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง เลขานุการ 
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มีหน้าท่ี:  1. เก็บสถิติ/บันทึกการแข่งขัน/เรียงล าดับที่ 1-3 การแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  และ 15 
ปี ชาย-หญิง พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันทราบ/ ใหส้ าเร็จลลุ่วงไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 
.5. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาเครื่องเสียง   ประกอบด้วย 
1. นายอรุณโรจน์  วันเลิศ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธ์ิโนนจานฯ ประธานกรรมการ 
2. นายประจักษ์  กาประสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนบ้านโพธ์ิโนนจานอีลอก  กรรมการ 
4. นายเอกอมร  ใจจง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง เลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1. จัดหาเครื่องเสียงเพื่อน ามาใช้ในการแข่งขันกรฑีา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  และ 15 ปี ชาย-หญิง  
/ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  
 
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/ประชาสัมพันธ์    ประกอบด้วย 
1. นายเสถียร  ล าภา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบ ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  แสงลบั   ครูโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา   กรรมการ 
3. นายลิขิต  จันทะมนตร ี  ครูโรงเรียนบ้านกุดยางนาค า  เลขานุการ 
 
มีหน้าท่ี:  1. เป็นพิธีกรประชาสมัพันธ์ในการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  และ 15 ปี 
ชาย-หญิง / ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


