
 
 

     
     
     

ค ำสั่งกลุ่มโรงเรียนนำโพธิ์ ๒ 
    ที่   ๒ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและตัดสินกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่  ๖๘  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

     ……………………………………………….…………………… 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ก าหนดให้มีการจัดงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่  ๘ – ๙  
ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และให้กลุ่มโรงเรียนด าเนินการจัดการแข่งขัน 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนให้แล้วเสร็จ  และส่งตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่อไป นั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๒  ในวันศุกร์ ที่  ๗    กันยายน  ๒๕๖๑   

    ณ  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต อ าเภอนาโพธิ์  จงัหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงอาศัยมติที่ประชุมกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๒  ครั้งที่   ๕ / ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบด าเนินงานและตัดสินกิจกรรม เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 
 

    ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.๑  นายสุพจน์  ฝาค า       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต       ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายเชษฐา  พรมไธสง      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายไพฑูรย์  มูลดวง      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  กรรมการ 
๑.๔  นายสมพร  แปไธสง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ 
๑.๕  นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 
๑.๖  นางสาวสุปรียา  อุ่นเจริญ        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ  กรรมการ 
๑.๗  นายอนุชิต  เอกา        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุ   กรรมการ 
๑.๘  นางกฤษณา  เกลียววงศ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย  กรรมการ 
๑.๙  นายประดิษฐ์ ปุราชะกา      รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล  กรรมการ 
๑.๑๐ นางกรุณา  ยินดี       คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายประวัติ  บุญละคร      คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  กรรมการ 
๑.๑๒ นายสมคิด รุจิระศิริกุล      คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล   กรรมการ 
๑.๑๓ นายไพทูล ศรีนาเรียง        คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต          กรรมการ/เลขานุการกรรมการ 
๑.๑๔  นางจรรยาวรรธน์ ครองปัญญากวี คร ูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก เสนอแนะร่วมกันแก้ปัญหากับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 



๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน/คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑  นายสมพร  แปไธสง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางกฤษณา  เกลียววงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางเมตตา กันทา    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล          กรรมการ 
 ๒.๔  นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์    คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
 ๒.๕  นางสุปราณี สืบทอง    คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  กรรมการ 
  ๒.๖  นางศศิวิมล  แพงไธสง    คร ู โรงเรียนวัดธาต ุ   กรรมการ 
 ๒.๗  นางนวลตรี พิมพ์ขาว     คร ู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ  กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวสุพิชฌาย์ วงศาสนธิ์ พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านโนนตาล กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวสมบัติ แอบไธสง    คร ู โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย      กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ    คร ู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย       กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางกรุณา  ยินดี    คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๒.๑๒ นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง คร ูโรงเรียนบ้านโคกกุง          กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 

มีหน้ำที ่จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

๓.  คณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม 
      ๓.๑  กลุ่มกำรศึกษำปฐมวัย  
         ๑. กิจกรรมปั้นดินน้ ำมัน ปฐมวัย  

 ๑.  นางละมัย  พะนา               คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาล ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง    กรรมการ 

 ๓.  นางภัทราภรณ์  เกไธสง    คร ู โรงเรียนวัดธาต ุ     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวมนทิรา  เจือสุข        คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ 

 ๕.  นางพรรธิพา  ปะวรรณะ     ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย  กรรมการ 
  ๖. นางสาวพัชรินทร์  ตุ่มงาม       ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนตาล        กรรมการ  

 ๗. นางมาลัย  เป็นนวล    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ/เลขานุการ 
๒. กิจกรรมกำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ ปฐมวัย 

         ๑.  นางสายเปล  ศรีนาเรียง    คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสุพัตร  ปัญญาสิทธิ์    คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง       กรรมการ /เลขานุการ 
 ๓.  นางอุทุมพร  พรมไธสง    พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกุง กรรมการ 
 ๔.  นางสุรีย์   แยงไธสง    ครู   โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ  กรรมการ 
      ๕.  นางสาวนิดทิกาญจน์ จันทะด ีครูอัตราจ้าง โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย กรรมการ   
 ๖.  นางสาวเนาวรัตน์  ชินวงษ์    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ/เลขานุการ 

       
๓.๒  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ๑. กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.๑–๓ ,ป.๔-๖  และ ม.๑-๓ ,กำรแข่งขันกวีเยำวชน 
คนรุ่นใหม่  กลอนสี่  (๔ บท)  ป.๔-๖  และ กำพย์ยำนี ๑๑ (๘ บท) ม.๑ – ๓ 

 ๑. นายประดิษฐิ์  ปุราชะกา      คร ู โรงเรียนบ้านโนนตาล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวุฒิพงศ์  ยาวไธสง     คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
 ๓. นางนวลตรี  พิมพ์ขาว     คร ู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 
 



 ๒.  กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ป.๑–๓ ,ป.๔-๖  และ ม.๑-๓   
  ๑. นางมะยุรี  ตลอดไธสง     คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอรพินท์  อันช านาญ      คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล    กรรมการ 
 ๓. นางสาวสมบัติ  แอบไธสง      คร ู โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย กรรมการ/เลขานุการ 

  ๓. กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.๑–๓ ,ป.๔-๖  และ ม.๑-๓  และ กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย  
(ค ำคมเดิม) ม.๑–๓ 

 ๑. นางจรรยวรรธน ์ ครองปัญญากวี   คร ู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอินทุอร  นาลาด  บัณฑิตอาสา โรงเรียนบ้านโคกกุง กรรมการ 
  ๓. นางสุปราณี  สืบทอง  คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง กรรมการ/เลขานุการ 
๔. กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(เขียนเรื่องจำกภำพ) ป.๑-๓ ,กำรเขียนเรียงควำม ป.๔-๖  และ  

ม.๑-๓   
 ๑. นายบุญเพ็ง  ฉัตรวิทยกุล      ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางรุจิรา  กฤตเวทิน          คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอทัยพร  ดรที    คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ/เลขานุการ 
๕. กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.๑–๓ และ ป.๔-๖   
  ๑. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข  คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอัสนีย์  ตุ่ยสีมา   คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    กรรมการ 
  ๓. นางศศิวิมล  แพงไธสง  คร ู โรงเรียนวัดธาต ุ    กรรมการ/เลขานุการ 

 
๓.๓  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
       ๑. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ป.๑-๓ 

 ๑. นายอะนันท์  คณะกูล    คร ู โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุรัตน์  ภาษ ี   พนักงานราชการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ   ครู  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย     กรรมการ/เลขานุการ         
๒. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ป.๔-๖ 
  ๑. นายสมเกียรติ  มุ่งไธสง   คร ู โรงเรียนบ้านโนนตาล  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางจิตราพรรณ บุญลือชา      คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง    กรรมการ 
 ๓. นางสาวจิรนันท์  นาเมืองรักษ์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ/เลขานุการ 
๓. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-๓ และ กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์ 

โดยกำรใช้โปรแกรม GSP ม.๑-๓ 
 ๑. นางกรุณา  ยินดี    คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง      ประธาน กรรมการ 
  ๒. นางพิศมัย  แหลมทอง  คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล            กรรมการ 
 ๓. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด   คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล   กรรมการ/เลขานุการ 
        ๔. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑–๓ ,ป.๔-๖  และ ม.๑-๓  และ กำรแข่งขันเวทคณิต ป. ๔-๖ 

  ๑. นางธันยาภรณ์  ผ่านส าแดง   คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต   คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ 

 ๓. นางสลักจิตร  ขุนศรี  คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล   กรรมการ 
  ๔. นายชวลิต  ล้อมไธสง  คร ู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 

    



 ๕. กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์(เอแม็ท) ป.๑-๖, ม.๑-๓  และ กำรแข่งขันซูโดกุ  ป.๑-๖  
และ ม.๑-๓ 
   ๑. นายอัมพร  เรืองศักดิ์   คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจ าเริญ  สายจีน    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 
  ๓. นางสายพิน  ของเลิศ    คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ 
  ๔. นางเมตตา  กันทา    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล            กรรมการ/เลขานุการ 

๓.๔  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และนักบินน้อย สพฐ. 
  ๑. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ป.๔-๖ 

 ๑. นางทฆิัมพร  ยุทธเสรี    ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิตราพรรณ  อุ่นศิริวงศ์   คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 
  ๓. นางกนกอร  สีหามาตย์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย    กรรมการ 
  ๔. นางสาววราภรณ์  นมัสไธสง   ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 

 ๒. กำรแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตำม ป.๑-๓ ,เครื่องร่อนร่อนไกล ประเภทระยะทำงอัตรำร่อน  
ป.๔-๖  และ เครื่องร่อน  ประเภทร่อนนำน  ป.๔-๖ และเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ  
ม.๑-๓ 

 ๑. นายเจริญ  เตาะไธสง   คร ู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย  ประธาน กรรมการ 
  ๒. นายประวัติ  บุญละคร   คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง กรรมการ 
  ๓. นายมานิต  ยาไธสง    คร ู โรงเรียนวัดธาต ุ  กรรมการ 

  ๔. นายบุญสุข  ค าพมัย  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
 ๕. นางสิริรัตน์  ดาราย้อย        คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง   กรรมการ 
  ๖. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง     คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ/เลขานุการ 

 ๓.๕  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   ๑. กำรประกวดเพลงคุณธรรม  ป.๑-๓ ,ป.๔-๖  และ กำรเล่ำนิทำนคุณธรรม ป.๑-.๓ , ป.๔-๖ 

 ๑. นายสิทธิชัย  ลตน้อย           คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอ านาจ  ศรีภูวงษ์   คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 
 ๓. นางสาวชไมพร  ศรีลาโพธิ์     ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวัดธาตุ   กรรมการ 
 ๔. นางเนตรา  มูลดวง            คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง    กรรมการ/เลขานุการ 
๒. กำรประกวดมำรยำทไทย  ป.๑-๓ ,ป.๔-๖  และ ม.๑-๓ 
  ๑. นายคนองเดช  เบ็ญขุนทศ    ครู  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย        ประธานกรรมการ    
 ๒. นางอุไร  สีเลา   พนักงานราชการโรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 
  ๓. นางลออ  กัณหา    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนิภาพร  โมกไธสง  บัณฑิตอาสา  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
  ๕. นางเยาวภา  รอดรักษ์  คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  กรรมการ/เลขานุการ   

๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ  ป.๑-๖ และ ม.๑-๓ 
  ๑. นายณรงค์  เดชกล้า  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักรภพ  แพงไธสง   ครู  โรงเรียนวัดธาตุ   กรรมการ 
  ๓. นายวินัย  จอดนอก   คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 

  ๔. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง     ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 



๓.๗  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี/นำฏศิลป์) 
  ๑. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชำย/หญิง ป.๑-๖  
  ๒. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชำย/หญิง ม.๑-๓ 
 ๓. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-๖ 
 ๔. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย/หญิง ม.๑-๓ 
 ๕. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.๑-๓  
  ๖. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.๑-๓  
  ๗. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ป.๑-๖ 
 ๘. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-๖ 
 ๙.กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-๓ 
  ๑. นายธีระศักดิ์  ประตา  คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์   คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
 ๓. นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ์        คร ู โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย กรรมการ  
 ๔. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง   คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง     กรรมการ 

  ๕. นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์   พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ/เลขานุการ 
 

๓.๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
   ๑.  กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ 
  ๒.  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ป.๑-๓ , ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 
   ๓.  กำรแข่งขันกำรเขียนภำพจิตรกรรมไทยเอกรงค์  ม.๑-๓ 
   ๔.  กำรแข่งขันกำรวำดภำพลำยเส้น  ม.๑-๓ 

  ๑. นายธวชั  รอดรักษ์         คร ู โรงเรียนวัดธาตุ    ประธานกรรมการ  
   ๒. นางวราพร  ตั้งกุลธนวุฒิชยั   คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง       กรรมการ     

  ๓. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า   คร ู โรงเรียนวัดสิริมลคล    กรรมการ/เลขานุการ 
๕. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 
๖. กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.๑-๓ , ป.๔-๖ 
 ๑. นายสุรชัย  สีหามาตย์       คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิริยะ  ใจไธสง    บัณฑิตอาสา โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    กรรมการ 
 ๓. นางสาวพัชรา  ปุงไธสง   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 

๓.๙  กลุ่มกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (กำรงำนอำชีพ) 
       ๑. กำระดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ป.๔-๖  
       ๒. กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบแห้ง  ป.๔-๖ 

 ๑. นางทองปลิว  ประทุมมา      คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง   ประธานกรรมการ 
    ๒. นายพรพงษ์  ดูยอดรัมย์  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต         กรรมการ    
      ๓. นางเพลินพิศ  เกรียงไกรยศ  คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  กรรมการ/เลขานุการ 

๓.๑๐  กลุ่มกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
  ๑. กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก ป.๑-๓ 
 ๒. กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ป.๔-๖ 
      ๑. นายไพทูล  ศรีนาเรียง        คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต       ประธานกรรมการ



      ๒. นายธวัชชัย  ทินนะรัมย์      เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน    กรรมการ 
        ๓. นายอโนเชาว์  ชาติไธสง   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   กรรมการ/เลขานุการ 

  ๓. กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ 
  ๔. กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-๓ 
       ๑. นายเวช  ประทุมมา        คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง   ประธานกรรมการ            

  ๒. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง     พนักงานราชการ  โรงเรียนวัดสิริมงคล กรรมการ 
  ๓. นางพนิดา  ธงจันทร์      คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง                กรรมการ/เลขานุการ 

 
 ๓.๑๑ กลุ่มกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   ๑.  กำรแข่งขันกำรพูดภำษำอังกฤษ  Impromptu Speech  ป.๑-๓ ,ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 

  ๑. นางสุคนธ์  บุบผาตะนัง    คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเกศินี  ทุมนานอก คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต       กรรมการ        
  ๓. นางสาวขนิษฐา สลุบพล  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสิริมงคล  กรรมการ 
  ๔. นางรัชฎากร  เนื่องปัญหา พนักงานราชการ โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 

        ๒.  กำรแข่งขัน  Multi Skills  Competition ป.๔-๖   
        ๓.  กำรแข่งขันศัพทภ์ำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ป.๑-๖  และ ม.๑-๓ 

  ๑. นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต       ประธานกรรมการ  
  ๒. นางสาวสุพิชฌาย์  วงศาสนธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนตาล  กรรมการ 
 ๓. นางสาวบุศรินทร์  กาวไธสง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย กรรมการ 
  ๔. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา   คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง        กรรมการ/เลขานุการ 

 
๓.๑๒  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  กำรแข่งขันกำรผูกเงื่อน  เดินทรงตัว และโยนบอล 
 ๑. นายวัชรินทร์  โสลี   ครู  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   ประธานกรรมการ
 ๒. นายสมคิด  รุจิระศิรกิุล    คร ู โรงเรียนวัดสิริมงคล    กรรมการ 
 ๓. นายเกรียงไกร  ปะโมทาติ  ครอัูตราจ้าง  โรงเรียนบ้านโคกกุง   กรรมการ/เลขานุกา 
 
๓.๑๓  กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ   
 ๑. นายชัยวัฒน์  อาษานอก    คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง       ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเย็นตา  เอ่ียมหรุ่น  พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต รองประธานกรรมการ
 ๓. นางสุภาภรณ์  ยวงมณี พนักงานราชการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
  ๔. นางสาวชไมพร  ทองดี       พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ           กรรมการ 
  ๕. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกกุง  กรรมการ 
  ๖. นางเกษนี  สีผาย  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ   
      ๗. นางมยุรี  รองทุ่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดสิริมงคล     กรรมการ/เลขานุการ 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่ 

๑. นายสุพจน์  ฝาค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   ประธานกรรมการ 
๒. นายณรงค์  เดชกล้า           คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์    คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    กรรมการ  



๔. นายวัชรินทร์  โสลี    คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    กรรมการ 
๕. นายสิทธิชัย  ลตน้อย คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    กรรมการ 
๖.  นายวุฒิพงศ์  ยาวไธสง คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
๗.  นายบุญสุข  ค าพมัย คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 

   ๘.  นายอัมพร  เรืองศักดิ์ คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
   ๙.  นายพรพงษ์  ดูยอดรัมย์ คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
   ๑๐. นางละมัย  พะนา   คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 

๑๑. นางสายเปล  ศรีนาเรียง  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
๑๒. นางเกศินี  ทุมนานอก คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
๑๓. นางมะยุรี  ตลอดไธสง คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวจิระนันท์  นาเมืองรักษ์ คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
๑๕.  นางเย็นตา  เอี่ยมหรุ่น      พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ 
๑๖.  นางสุภาภรณ์  ยวงมณี    พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ 
๑๗.  นางสุรัตน์  ภาษี   พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ 
๑๘. นางเกษณี  สีผาย  ครพ่ีูเลียง  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
๑๙. นายไพทูล  ศรีนาเรียง ครู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ/เลขานุการ 
๒๐. นายบุญเรือง  สิ่งไธสง นักการภารโรงโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 
๒๑. นายวัฒนา  พูนไธสง นักการภารโรงโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 
๒๒.  นายอโนเชาว์  ชาติไธสง   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน     กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 

มีหน้ำที ่จัดเตรียม อาคารสถานที่ ให้พร้อมส าหรับการประกวดแข่งขัน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก    
ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/ประชำสัมพันธ์ 
   ๑. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์ คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต     ประธานกรรมการ 

๒.  นายธีรศักดิ์  ประตา ครู  โรงเรียนวัดสิริมงคล    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง   กรรมการ 
 ๔. นางกรุณา  ยินดี  คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง   กรรมการ/เลขานุการ 
    

  มีหน้ำที ่ด าเนินพิธีการ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความเข้าใจและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ร่วมงาน  

 
๖. ฝ่ำยปฏิคม 

    ๑.  นางละมัย  พะนา      ครู  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสายเปล  ศรีนาเรียง  ครู  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางอัสนีย์  ตุ่ยสีมา     คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
     ๔.  นางเกศินี  ทุมนานอก คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
    ๕.  นางมะยุรี  ตลอดไธสง คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต   กรรมการ 
    ๖.  นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต     กรรมการ 
    ๗.  นางสาวอทัยพร  ดรที  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต    กรรมการ 

       ๘.  นางสาวจิระนันท์  นาเมืองรักษ์  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ  
    ๙.  นางสุภาภรณ์  ยวงมณี พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ 



    ๑๐. นางสุรัตน์  ภาษ ี  พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวนิภาพร  โมงไธสง บัณฑิตอาษา โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  กรรมการ 
    ๑๑. นางเย็นตา  เอี่ยมหรุ่น พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ/เลขานุการ 
    ๑๒. นางเกษณี  สีผาย  ครูพ่ีเลี้ยง  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  

  
๗. ฝ่ำยทะเบียน สรุป ประเมินและรำยงำนผล 

 ๑.  นายสมพร  แปไธสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางกษฤณา  เกลียววงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายอนุชิต  เอกา   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุ  รองประธานกรรมการ 
      ๔.  นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์  คร ู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต        กรรมการ 

 ๕.  นายอโนเชาว์  ชาติไธสง  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน         กรรมการ 
 ๖.  นายอุดม  รักสมบัติ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน        กรรมการ 
  ๗.  นางกรุณา  ยินดี   คร ู โรงเรียนบ้านโคกกุง       กรรมการ/เลขานุการ 
  ๘.  นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง  ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง    กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 

 มีหน้ำที่  รวบรวม สรุปผลการประกวด และ แข่งขัน และรายงานผลการประกวด แข่งขันไปยัง
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม เพ่ือให้เกิดผลดีแก่นักเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป 

   ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  สั่ง ณ  วันที่   ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

       

      
( นายสุพจน์ ฝาค า ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 
ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๒ 


