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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมด้านวิชาการของนักเรียน 

ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑    

********************************************************************** 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน โดยส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมด้ำนวิชำกำรกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียน  โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรีขึ้น ในวนัที่  ๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๖๕๒  ณ  โรงเรียนเมือง
สกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง)  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  เพื่อเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ  
ด้ำนกำรศึกษำ  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน และในปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๑  มีกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย  จ ำนวน  ๕  กิจกรรม  ๑๐  รำยกำรแข่งขัน  ด ำเนินกำรแข่งขันทักษะด้ำน
ภำษำไทยในระดบัเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ระดับภำคและระดบัประเทศต่อไป   
 ในกำรนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียน  ในระดบัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดังต่อไปนี้  
 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑ นำยฉลำด  เดชธสิำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๑ 

รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๑ 
๑.๒ นำยศุภสนิ  ภูศรีโสม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๓ 
๑.๓ นำยอนุกูล  ทองนุ้ย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ  
๑.๔ นำยอภิชัย  ท ำมำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  เขต ๑ 
๑.๕ นำยภัญญู  ภูริศร ี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ี เขต ๑ 
๑.๖ นำยพรชยั  โพคันโย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ี เขต ๒ 
๑.๗ นำยรัฐอิสรำ  กงวงษ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ี เขต ๓ 
๑.๘ นำยวิทยำ  ประวะโข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ี เขต ๔ 
๑.๙ นำยเสริมฤทธิ์  หวำยฤทธิ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์  เขต ๒ 

๑.๑๐ นำยศักดำ  จนัทร์ฝอย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์  เขต ๔ 
๑.11 ว่ำที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต ๑ 
๑.12 นำยธนัญชัย สำยสุด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ  
๑.13 ว่ำที่ ร.ต.บุญเลิศ  เขียนวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต ๓ 
๑14 นำยเกิดมี  สอนเมือง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู  เขต ๑ 
๑.๑๕ นำยเจริญ  รำชโสภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู  เขต ๒ 
๑.๑๖ นำยศิริศักดิ์ หำดทวำยกำญจน ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร  เขต ๒๓ 
๑.๑๗ นำยเทวรัฐ  โตไทยะ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๑ 

   

  หน้าที่  ๑. ให้ค ำปรึกษำ  และเสนอแนะเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมด้ำนวชิำกำรกำรแข่งขัน 
ทักษะภำษำไทยของนักเรียน  โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิน่ทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 

…../ 2. เสนอแนะกรอบแนวคิด 

 



๒ 

 

    ๒. เสนอแนะกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย  ก าหนดวัตถปุระสงค์  รปูแบบ  และกิจกรรมการจัดงาน   
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนนิงาน  ตลอดจนให้การสนบัสนนุดา้นตา่งๆ ตามเห็นสมควร 
๒.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๒.๑ นำยฉลำด   เดชธสิำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 

๒.๒ นำยประสพ  สุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๒.๓ นำยชัยยงค์  ธุรำรัตน ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๒.๔ นำยวิทยำ  ชุมปัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๒.๕ นำยสถิตย์  จริตน้อม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 รองประธำนกรรมกำร 
๒.๖ นำยผดุง  ประพันธ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
๒.๗ นำยสทุัศน์  ชุณห์วิจิตรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสมุำลย์ กรรมกำร 
๒.๘ นำยสนอง  ศรีธรรมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นอีกุด กรรมกำร 
๒.๙ นำยดำวิทย์   พทุธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด กรรมกำร 

๒.๑๐ นำยปำรณทัตต ์  แสนวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล กรรมกำร 
๒.๑๑ นำยสำยสมร  พทุธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ กรรมกำร 
๒.๑๒ นำยฉัตรชัย  เกษมสนิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นบอนสหรำษฎร์อุทิศ กรรมกำร 
๒.๑๓ นำงสิริรัตน ์   งิ้วโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นม่วงวทิยำ กรรมกำร 
๒.๑๔ นำยอิสเรศ   เสงี่ยมวัฒนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกมว่ง กรรมกำร 
๒.๑๕ นำยสรำวุธ    พำเสน่ห ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมกำร 
๒.๑๖ นำงกนกวรรณ  ภูศรีฐำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไพศำลวิทยำ กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงพรรมำหำ  เพชรพรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๒.๑๘ นำยศรำวฒุิ   สิทธิรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นกุดสะกอย กรรมกำร 
๒.๑๙ นำยวิรัน   บุญหงษ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นอุ่มจำน กรรมกำร 
๒.๒๐ นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำเพยีงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี กรรมกำร 
๒.๒๑ นำงจูรีรัตน์   ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี กรรมกำร 
๒.๒๒ นำยสุริยศักดิ์   ประทุมรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นกุงศร ี กรรมกำร 
๒.๒๓ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวทิย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง(ประชำวทิยำคำร) กรรมกำร 
๒.๒๔ นำยอุทัย   โพติยะ รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำดี กรรมกำร 
๒.๒๕ นำงศุภรัตน์  กำรุณ รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดฮู กรรมกำร 
๒.๒๖ นำงอภิรดี   บุญแสง รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม กรรมกำร 
๒.๒๗ นำงวนิดำ   พุทธแพง รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
๒.๒๘ นำงสำวพชัยำ   ร้อยพิลำ รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่งเต่ำ กรรมกำร 
๒.๒๙ นำงรัคนำ   วะลับ รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสนำมบิน กรรมกำร 
๒.๓๐ นำงภำวินนัท์  นำมศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง กรรมกำร 
๒.๓๑ นำยโชคชัย  ค ำภูม ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำค ำแคน กรรมกำร 
๒.๓๒ นำยวิพนธ์  จิตรจักร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังวำลวิทย์ 1 กรรมกำร 
๒.๓๓ นำยวชัรศักดิ์  สุจริต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุดหำนสำมัคคี กรรมกำร 

...../๒.3๔  นำยปรีชำ  หีบแก้ว 



๓ 

 

๒.๓๔ นำยปรีชำ  หีบแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุง กรรมกำร 
๒.๓๕ นำยกิตติพนัธ์  บุดด ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหินซำ กรรมกำร 
๒.๓๖ นำยศุภร  บุญรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ กรรมกำร 
๒.๓๗ นำงสมร  ศิลำคม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำมั่ง กรรมกำร 
๒.๓๘ นำยสงกรำนต์  ศรศิลป ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนบำก กรรมกำร 
๒.๓๙ นำยสญัญำ   ศรีหร่ิง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ กรรมกำร 
๒.๔๐ นำยประหยัด  หวังผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงดำรำ กรรมกำร 
๒.๔๑ นำยทวี  ตันนำรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสมประสงค์ กรรมกำร 
๒.๔๒ นำยวฒุิพงษ์  สีหำมำตย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดหว้ำ กรรมกำร 
๒.๔๓ นำยวชิิต  เถรหมื่นไวย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดห้วยตะกั่ววิทยำ กรรมกำร 
๒.๔๔ นำยค ำผุน  จนัปญัญำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศุภชัย กรรมกำร 
๒.๔๕ นำยเฉลิม  บญุโก่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสูง กรรมกำร 
๒.๔๖ นำยสพุจน์  ฝำค ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมกำร 
๒.๔๗ นำยสพุร้อม  ออมไธสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสระทอง กรรมกำร 
๒.๔๘ นำยเฉลิมพล  ใยนนท ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอำโอยำม่ำ 2 กรรมกำร 
๒.๔๙ นำยเกรียงศักดิ์  โสดำภักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนป่ำก่อ กรรมกำร 
๒.๕๐ นำยสชุำต ิ    เทสันตะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบำง กรรมกำร 
๒.๕๑ นำยพะยอม  ขันธิวัตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงนำ กรรมกำร 
๒.๕๒ นำยรังสรรค์  เสนำพรหม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโหง่นขำม กรรมกำร 
๒.๕๓ นำยพสิิทธิ์  จนัทรเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม กรรมกำร 
๒.๕๔ นำยประจักร  เข็มใคร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิแสนวิทยำ กรรมกำร 
๒.๕๕ นำยเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี กรรมกำร 
๒.๕๖ นำยสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.๕๗ นำยวชัรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๕๘ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   

  หน้าที่ ๑. พิจารณาก าหนดแนวทางและกิจกรรมการจัดงาน  ก ากับ ดูแล  กำรด ำเนินงำนกำรจดักิจกรรม 
ด้ำนวชิำกำรกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียน  โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 
ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี   

๒. ประสานงานและเร่งรัด ติดตามการท างานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๓. พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้ด าเนินการจัดงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๔. คณะกรรมกำรชุดที่  ๒  ร่วมประชุมวำงแผนกำรด ำเนนิงำน โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและ

เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันที่ ๒๒ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๒  
เวลำ  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ทีห่้องประชุมพระญำณเวที  อำคำร ๑ ชั้น  ๓  ณ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๑ 

...../๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 



๔ 

 

๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน  
๓.๑ นำยฉลำด   เดชธสิำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๓.๒ นำยประสพ  สุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๓.๓ นำยชัยยงค์  ธุรำรัตน ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๓.๔ นำยวิทยำ  ชุมปัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๓.๕ นำยสถิตย์  จริตน้อม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ5 รองประธำนกรรมกำร 
๓.๖ นำยผดุง  ประพันธ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
๓.๗ นำยชัยวัฒน์ วำทะวฒันะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณเ์จงเวง) รองประธำนกรรมกำร 
๓.๘ นำยสทุัศน์  ชุณห์วิจิตรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสมุำลย์ กรรมกำร 
๓.๙ นำยสนอง  ศรีธรรมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นอีกุด กรรมกำร 

๓.๑๐ นำยดำวิทย์   พทุธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด กรรมกำร 
๓.๑๑ นำยปำรณทัตต ์  แสนวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล กรรมกำร 
๓.๑๒ นำยสำยสมร  พทุธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ กรรมกำร 
๓.๑๓ นำยฉัตรชัย  เกษมสนิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นบอนสหรำษฎร์อุทิศ กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงสิริรัตน ์   งิ้วโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นม่วงวทิยำ กรรมกำร 
๓.๑๕ นำยอิสเรศ   เสงี่ยมวัฒนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกมว่ง กรรมกำร 
๓.๑๖ นำยสรำวุธ    พำเสน่ห ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมกำร 
๓.๑๗ นำงกนกวรรณ  ภูศรีฐำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไพศำลวิทยำ กรรมกำร 
๓.๑๘ นำงพรรณมำหำ  เพชรพรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๓.๑๙ นำยศรำวฒุิ   สิทธิรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นกุดสะกอย กรรมกำร 
๓.๒๐ นำยวิรัน   บุญหงษ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นอุ่มจำน กรรมกำร 
๓.๒๑ นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำเพยีงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี กรรมกำร 
๓.๒๒ นำงจูรีรัตน์   ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี กรรมกำร 
๓.๒๓ นำยสุริยศักดิ์   ประทุมรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นกุงศร ี กรรมกำร 
๓.๒๔ นำยวชิรเมษฐ์  บ ำรุงผดุงวทิย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง(ประชำวทิยำคำร) กรรมกำร 
๓.๒๕ นำยอุทัย   โพติยะ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำดี กรรมกำร 
๓.๒๖ นำงศุภรัตน์  กำรุณ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดฮู กรรมกำร 
๓.๒๗ นำงอภิรดี   บุญแสง รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม กรรมกำร 
๓.๒๘ นำงวนิดำ   พุทธแพง รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
๓.๒๙ นำงสำวพชัยำ   ร้อยพิลำ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่งเต่ำ กรรมกำร 
๓.๓๐ นำงรัคนำ   วะลับ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสนำมบิน กรรมกำร 
๓.๓๑ นำยพสิิทธิ์  จนัทรเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม กรรมกำร 
๓.๓๒ นำยประจักร  เข็มใคร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิแสนวิทยำ กรรมกำร 
๓.๓๓ นำยเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี กรรมกำร 
๓.๓๔ นำยสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    

 ...../๓.35  นำยวัชรพงษ์  ภูยำงสิม 



๕ 

 

๓.๓๕ นำยวชัรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.๕๘ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

  มีหน้าที่  1.  วิเครำะห์แผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ขั้นตอนและปฏิทนิกำรปฏบิัติงำน เรียงล ำดบั
ควำมส ำคัญ ก่อน /ระหว่ำง / หลัง กำรด ำเนนิงำน วำงแผนกำรด ำเนินงำนของกำรแข่งขันแตล่ะกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
       ๒.  จัดท ำคู่มือ/จัดท ำสูจิบัตรกำรแข่งขัน  แผ่นพับสถำนที่แข่งขัน 
       ๓.  ก ำหนดและประสำนสถำนที่ประกวดแข่งขันกิจกรรมด้ำนวิชำกำรในโครงกำรพฒันำเด็กและเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

๔.  คณะกรรมประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
๔.๑ นำยดำวิทย์   พทุธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำงสำวฉวฒัญำ  ฉิมมำ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๔ 
รองประธำนกรรมกำร 

๔.๓ นำงฉวีวรรณ   โยคนิ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

๔.๔ นำงศศิธร  ภูมิพำน ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 

กรรมกำร 

๔.๕ นำงสำวเกษมณี  ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔.๖ นำงสำวนวลอนงค์  ชูใส ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๔.๗ นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔.๘ นำงเอมอร  พันธุวร ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำบึงกำฬ 

กรรมกำร 

๔.๙ นำงสำวกฤตยำ  ตระกูลวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ 

กรรมกำร 

๔.๑๐ นำงรัชดำ  อุทโท ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำร 

๔.๑๑ นำงสำวสมำพร  วงษ์ศรีแก้ว ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔.๑๒ นำงปิยฉัตร  จิตรด ี ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

๔.๑๓ นำงสำวมะลิวนั  สมศรี ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

๔.๑๔ นำงศิริพร  โภคทรัพย ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๓ 

กรรมกำร 

 
...../๔.๑5  นายศุภร  บุญราช 



๖ 

 

๔.๑๕ นายศุภร  บุญราช        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นสงเปลือยดงสำมสิบ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

๔.๑๖ นำยวิพนธ์  จิตรจักร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังวำลวทิย์ ๑  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

กรรมกำร 

๔.๑๗ นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑   

กรรมกำร 

๔.๑๘ นางพรรมาหา เพชรพรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑   

กรรมกำร 

๔.๑๙ นำงสมร ศลิำคม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำมั่ง   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1 

กรรมกำร 

๔.๒๐ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.๒๑ นำงสำวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔.๒๒ นำงสำวปัณณรัตน์  บุญพรม ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

        มีหน้าที่   ๑.  ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรจัดงำน 
    ๒.  วำงแผน ติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 
    ๓.  จัดหำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนวชิำกำรในโครงกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ 2561 
    ๔.  ตรวจสอบรำยละเอียดเกณฑ์กำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนวิชำกำรในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
ในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ 2561 ที่ ส ำนักวิชำกำร
และมำตรฐำนกำรศึกษำ (สถำบนัภำษำไทย)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
    ๕.  ด ำเนินกำรประกวดแข่งขนัทักษะด้ำนวิชำกำรตำมที่ได้รบัมอบหมำย 

  ๖.  ร่วมประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำรงำน  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำ  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำเกณฑ ์
กำรแข่งขัน  และสร้ำงแบบทดสอบเพื่อใช้ในกำรทดสอบนักเรียนโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเดก็และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ในวันที่  ๒๒  กุมภำพนัธ์  ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
เป็นต้นไป  ที่ห้องประชุมเทวำนเิทศ  อำคำร  ๒  ชั้น  ๑  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๑ 
 

๕.  คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลการแข่งขัน   
ชุดที่ ๑  กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน  ระดับชั้นอนุบาล  

๑. นำงฐิตนิันท ์ อุปกำร ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยวชิัย  พวงเงิน ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบำง   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๓. นำงดำยิน  ประวนัโต ครู โรงเรียนบ้ำนสว่ำงปำกรำง   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวพทัธยำ  ค ำเห็น ครู โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำงเยำวรัตน ์ ทำยะ ครู โรงเรียนบ้ำนส้งเปือย   
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

...../ชุดที่ ๒  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรเล่ำนทิำน 



๗ 

 

ชุดที่ ๒  กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๑. นำงสำวฉวฒัญำ  ฉิมมำ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

บุรีรัมย์ เขต ๔ 
  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวจนัทร์ไทย  ไชยะตำ ครู โรงเรียนบ้ำนปอพำน   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 

กรรมกำร 

๓. นำงสุภำวด ี นำคฤทธิ ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำศึกษำวิทย์   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงประภำ   สิงห์คะ ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีวิทยำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำงนิระมัย  นิทัสนะศำสน ์ ครู โรงเรียนบ้ำนง่อนหนองพะเนำว์มิตรภำพที่ 126 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๓  กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
๑. นำงฉวีวรรณ    โยคิน ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

หนองคำย เขต ๑ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยณรงค ์ เจริญชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่มเย็นวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2 

กรรมกำร 

๓. นำงระออย  วงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้ำนนำล้อม  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

กรรมกำร 

๔. นำงสุกัญญำ  แสงมณ ี  ครู โรงเรียนสังวำลย์วิทย์ ๑   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

กรรมกำร 

๕. นำงพฒันำ  สัพโส ครู รร.บ้ำนโนนทรำยค ำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๔  กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
๑. นำงสำวนวลอนงค์  ชูใส ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

บุรีรัมย์ เขต ๒ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยวชิัย  ปรีเจริญ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำวประภำพร บุญพำเกิด ครู โรงเรียนป่ำสักวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรแก้ว  หนูทอง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองนำไฮโนนสะอำด  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต ๑  

กรรมกำร 

๕. นำงสำวอัญชนำ อนิทรก ำแหง ครู โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๕  กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
๑. นำงสำวเกษมณี  ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุดรธำนี เขต ๔ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงปุรณม ี กิติศรีวรพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้ำนขำมเปี้ย   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ 

กรรมกำร 

 
...../3. นำงใหมนำ  นำทนัตอง 

 



๘ 

 

๓. นำงใหมนำ  นำทันตอง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวโซม   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวทองแตง  ภูด ี ครู โรงเรียนบ้ำนโจดนำตำล  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสนิธุ์ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๕. นำยไพโรจน ์ บุรำณสำน ครู โรงเรียนบ้ำนง่อนหนองพะเนำว์มิตรภำพที่ 126  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๖  กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓  
๑. นำงหทัยกำญจน ์ นำมนิตย ์ ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

สกลนคร เขต ๒ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสงัด  ทองแดง ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำววรัญญำ  สุระกำร ครู โรงเรียนบ้ำนเตำไห  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๑   

กรรมกำร 

๔. นำงสมจิตร  จันทำส ี ครู โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๕. นำงล ำไพมณ ี สู่สุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยหลัว  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๗  กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
๑. นำงนิติพร  ศรีโนนยำง ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

สกลนคร เขต ๓ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวสุปรำณ ี รัตนคูศิริ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองหลวง   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓. นำงปัจฉิมำ  ภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบำลอ ำนำจเจริญ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำร 

๔. นำงสุภำวรรณ  น ำสุย ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕. นำงอัชรำวรรณ  ขำวลำ ครู โรงเรียนบ้ำนโจดนำตำล  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๘  กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
๑. นำงประทนิทิพย์  พรไชยำ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สกลนคร เขต ๒๓ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยณัฐธญั   เจริญชัย ครู  โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วทิยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำวจำรุวรรณ ศรีชนกมำตำ ครู โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๔. นำงสิทธิภำท ์ เทพค ำมี ครู  โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๕. นำงศิศิรำกร  แก้วดวงด ี ครู  โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

..../ชุดที่ ๙  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน ์



๙ 

 

ชุดที่ ๙  กิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
๑. นำงณัญฐิญำ  เคนทุม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุดรธำนี เขต ๒ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวนัเพ็ญ  ภูมิพำน ครู โรงเรียนบ้ำนกุดร ู  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 

กรรมกำร 

๓. นำงวรินทร์พร  โชติเจริญสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบำลดำรณีทำ่บ่อ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

กรรมกำร 

๔. นำงนฐิติพร  จันทร์ลอย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกกะทอ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภ ูเขต 2 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวกนกวรรณ  สุวรรณภำ ครู โรงเรียนบ้ำนสุวรรณคีรี   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ชุดที่ ๑๐  กิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
๑. นำยสมประสงค ์ แก้วระดี ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

นครพนม เขต ๑ 
ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงอุทุมพร  รวงโคกสงู ครู  โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วทิยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๓. นำงสุพิชญำภัค  พรหมเกษ ครู  โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วทิยำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๔. นำงนวพร  ใจจิตร ครู  โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวกนกภรณ ์ แก้วมะ ครู  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    

          มีหน้าที่   1.  ศึกษำรำยละเอียดเกณฑ์กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมด้ำนวชิำกำรในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
ในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีกำรศึกษำ 2561 ที่ส ำนักวิชำกำร 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ  (สถำนบันภำษำไทย)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
    2.  ชี้แจงผู้เข้ำประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
    3.  ด ำเนินกำรตัดสนิด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
    4.  รำยงำนผลกำรตัดสินทุกคนที่เข้ำประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  
    5.  ตรวจสอบคะแนนในระบบก่อนประกำศผล  และมอบแฟ้มผลกำรตัดสนิให้ฝ่ำยประมวลผล   

  ๖.  ร่วมประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำรงำน  จัดท ำเกณฑ์กำรแข่งขัน  และสร้ำงแบบทดสอบเพื่อใช้ใน 
กำรทดสอบนักเรียนโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ในวนัที่  ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๙.๐๐  น. เป็นตน้ไป  ที่ห้องประชุม 
เทวำนิเทศ  อำคำร  ๒  ชัน้  ๑  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต  ๑ 
 

๖.  คณะกรรมการสถานที่และสาธารณูปโภค 
๖.๑ นำยชัยยงค์  ธุรำรัตน ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๖.๒ นำยสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

รองประธำนกรรมกำร 

๖.๓ นำยชัยวัฒน์ วำทะวฒันะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) รองประธำนกรรมกำร 
...../6.4  นำยวัชรพงษ์  ภูยำงสมิ 



๑๐ 

 

๖.๔ นำยวชัรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๕ นำยเอนก  เกตุวงศำ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๖ นำยธนศักดิ์  จันทร์พรม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๗ นำงสำวโชติกำ  กุณสิทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๙ นำงกิ่งมณี  ผ่ำนสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๙ นำงสำวส่องแสง  อัยวรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๑๐ นำงสำววรำลักษณ์  อำจวชิัย ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖.๑๑ นางพิมพ์สุดา วัฒนประคัลภ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 

๖.๑๒ นางสุมิตรา  อุปพงษ์  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 

๖.๑๓ นายก าพล   ทองพันธ์  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 

๖.๑๔ นางธันยภรณ์  ค าภูษา ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 

๖.๑๕ นำยทองสุข  ศรีหำพุฒ พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
๖.๑๖ นำยสบำย  มูลไชยสุข  พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
๖.๑๗ นำยอดิศร  เกตวงษำ ลูกจ้ำงชัว่ครำว กรรมกำร 
๖.๑๘ นำงสำวอุมำรนิทร ์สอนซ้ำย แม่บ้ำน กรรมกำร 
๖.๑๙ นำงสุดำรัตน ์ วงสำพำน แม่บ้ำน กรรมกำร 
๖.๒๐ นำงสำววำสนำ แสนสำมำรถ แม่บ้ำน กรรมกำร 
๖.๒๑ นำยไพบูรณ ์ ค ำภูม ี ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖.๒๒ นำยสมนึก  พิมพ์นนท ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖.๒๓ นางสาวศิวนาถ   ไชยมาศ  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

มีหน้าที่    1.  ออกแบบวำงแผน  กำรด ำเนินงำนสถำนที่/เวที/อุปกรณ์ 
    2.  จัดระบบสัญญำณ internet และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน 
    3.  ส ำรวจข้อมูลของงำนอำคำรสถำนที่ งำนวัสดุ อุปกรณ์  ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรแข่งขัน 
    4.  วำงแผนผังของงำน  จัดสถำนที่ให้สำมำรถรองรับได้ทุกกิจกรรม 
    5.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินเพื่อด ำเนนิกำรจัดหำสถำนที่  วสัดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย 
    6.  จัดสถำนทีสุ่ขำ/ขยะ/ภำยในบริเวณจุดแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเก็บทุกวัน 
 
 
 
 
 
 

...../7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพสัดุ 



๑๑ 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
๗.๑ นำยวิทยำ   ชุมปัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๗.๒ นำงสำวอำรมณ ์ สุทธิอำจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์ รองประธำนกรรมกำร 
๗.๓ นำยดำวิทย์  พทุธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด รองประธำนกรรมกำร 
๗.๔ นำยกิตติพนัธ์ บุดดี      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นวังหนิชำ   

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ 
กรรมกำร 

๗.๕ นำยสพุจน์  ฝำค ำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดฤๅษสีถิต  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 4 

กรรมกำร 

๗.๖ นำยสชุำติ  เทสันตะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองบำง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๗.๗ นำยสทุัศน์  ชุณห์วิจิตรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสมุำลย์ กรรมกำร 
๗.๘  นำยวิรัน   บุญหงษ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นอุ่มจำน กรรมกำร 
๗.๙ นำงจูรีรัตน ์ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี กรรมกำร 

๗.๑๐ นำงขวัญเรือน  เวชกูล นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร กรรมกำร 
๗.๑๑ นำงสำวผ่องฉวี  ชำเครือ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชชี ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๗.๑๒ นำงสำวนิตติยำ ศิริจันทพนัธ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำร 
๗.๑๓ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวทิย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง(ประชำวทิยำคำร) กรรมกำร 
๗.๑๔ นำยวชัรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
๗.๑๕ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๗.๑๖ นำงสำววรำลักษณ์  อำจวชิัย ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

  มีหน้าที่  1.  ประสำนงำนด้ำนงบประมำณเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนนิกำรจัดกำรแข่งขัน
ตลอดกำรจัดกำรแข่งขัน  
       2.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เกี่ยงข้องจัดท ำเอกสำรและเบิกจ่ำยคำ่  ตอบแทนกรรมกำร  
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร หรืออื่นๆ  และด ำเนนิกำรทำงกำรเงินในกำรจัดกำรแข่งขันให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย และถูกต้อง 
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
      ๓.  วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนแผนงำนและงบประมำณ กำรจัดตั้งค ำของบประมำณประจ ำปี กำรสรรหำ
และระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนองพระรำชด ำริตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ให้มีประสิทธิภำพและยั่งยนื 
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม / ฝ่ายต้อนรับ 
๘.๑ นำยศักดิ์สิทธิ ์ ไพจิตรโยธ ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๘.๒ นำยชัยวัฒน์ วำทะวฒันะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองสกลนคร  
(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) 

รองประธำนกรรมกำร 

๘.๓ นำงสมหมำย  นันทรำช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกลุ่มอ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
๘.๔ นำงสมบัต ิ แก้วมะ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๘.๕ นำงดวงดำว  เหลื่อมศรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 

...../๘.6  นำงสำวอำรมณ์   สุทธิอำจ 



๑๒ 

 

๘.๖ นำงสำวอำรมณ์   สุทธิอำจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๘.๗ นำงสุพัตรำ  แสนอุบล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๘.๘ นำงญำณิชศำ  โชติธนผล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหนว่ยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๘.๙ นำงนิรำตร ี รักษำภักด ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร 

๘.๑๐ นำงสำววณชัวรรณ ชุมปัญญำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘.๑๑ นำงยุพเยำว ์ พรหมนุชิต เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
๘.๑๒ นำงสำววำรุณ ี บำรมี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘.๑๓ นำงกิ่งกำญจน ์ปัญญำประชุม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘.๑๔ นำยวัจน์กร  หอมไกรลำศ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
๘.๑๕ นำงศรีสุดำ  สิงห์คำม  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๑๖ นำงวิภำพร  แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๑๗ นำงปุญญิศำ  บุนนำค  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๑๘ นำงกัลยำ  สงิห์สุธรรม ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๑๙ นำงสำววรรฒมล  แนน่อุดร ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๐ นำงกุสุมำ  ลำมค ำ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๑ นำงสำวจนัทร์จิรำ จนัทะหงส ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๒ นำงสำววชิุดำ วงศ์หนองหว้ำ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๓ นำยพรรวินท์  ศรีนำรัตน ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๔ นำงเดือนนภำ  ขลบิศรี ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๕ นำงสำวอภิญญำ  ฮมแสน ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๖ นำงสำวรุ่งนภำ  ค ำมงุคุณ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๗ นำงสำวสิเรียม   อุ่มภูธร ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๘ นำงสำวจิรำภรณ์ เมษำ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๒๙ นำงสำวพิมประภำ ข่วงทิพย์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๘.๓๐ นำงสำวปิติภัทร บุตรำช ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบำ้นหนองบวัสร้ำงวิทยำคำร กรรมกำร 
๘.๓๑ นำยสวุัฒน ์ อุดมเดช ธุรกำรโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมิตรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๘.๓๒ นำยยุทธศักดิ์  วุฒนำม ธุรกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมกำร 
๘.๓๓ นำงสำวรัตนำ  แปโค ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด กรรมกำร 
๘.๓๔ นำงสำวนันทยิำ เเพทย์เสลำ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแก้งค ำประชำสำมัคค ี กรรมกำร 
๘.๓๕ นำงกิ่งมณี  ผ่ำนสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘.๓๖ นำงอุดมลักษณ์  ค ำภูม ี   ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘.๓๗ นำงสำวชนิดำ  จริตน้อม ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโพนแพง เจยีรวนนท์อุทิศ5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

  มีหน้าที่ 1. ต้อนรับแขกที่มำร่วมงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริหำรกำรศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
บุคลำกรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ประชำชนผู้มำร่วมงำน  และนักเรียนทีเ่ข้ำแข่งขัน 
         2.  ดูแลอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันตลอดกำรจัดกำรแข่งขัน 
 
 
 
 
 

...../๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์  
 
 



๑๓ 

 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / บันทึกภาพกิจกรรม 
๙.๑ นำยประสพ  สุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๙.๒ นำงสมหมำย นนัทรำช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
๙.๓ นำยดำวิทย ์ พุทธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด รองประธำนกรรมกำร 
๙.๔ นำงประภัสสร  โกศัลวัฒน ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
รองประธำนกรรมกำร 

๙.๕ นำยเกรียงศักดิ์  โสดำภักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต ำตรวจตระเวนชำยแดนบำ้นป่ำก่อ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำร 

๙.๖ นำยทวี ตันนำรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นสมประสงค ์
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

กรรมกำร 

๙.๗ นำงสิริรัตน์  งิ้วโสม    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นม่วงวทิยำ   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนครเขต ๑ 

กรรมกำร 

๙.๘ นำยสถิตย์  จริตน้อม      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโพนแพงฯ ๕  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙.๙ นำงประทุมวรรณ สว่ำงอำรมณ ์ ครู รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอำโอยำมำ่ 2  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

กรรมกำร 

๙.๑๐ นำยปำรณทัตต ์แสนวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล กรรมกำร 
๙.๑๑ นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎรส์ำมัคคี กรรมกำร 
๙.๑๒ นำงอุทัยวรรณ  ดนีวลพะเนำว ์ นักประชำสัมพนัธ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำร 

๙.๑๓ นำยวิจักษณ์   อัศวำวุฒ ิ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  

กรรมกำร 

๙.๑๔ นำยวฒุิชัย  จนัทร์ธ ิ ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 
๙.๑๕ นำยวชัรพงษ ์ ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙.๑๖ นำยไพบูรณ ์ ค ำภูม ี ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๙.๑๗ นำยสมนึก  พิมพ์นนท ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

         มีหน้าที่  1. ประชำสัมพนัธ์ผ่ำนสื่อ  สิง่พิมพ์ต่ำงๆ 
2. ก ำหนดจุดประชำสัมพันธ์  ติดตอ่สอบถำมข้อมูลกำรจัดกำรแข่งขัน ประชำสัมพนัธ์เสียงตำมสำย    

    3.  ประสำนกับฝำ่ย ICT น ำข้อมูลประชำสัมพนัธบ์นเว็บไซต์ 
    ๔.  วำงแผนและก ำหนดรปูแบบวิธีกำรในกำรบนัทึกภำพและจดัท ำวิดิโอกิจกรรมด้ำนวชิำกำร 
ในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
ปีกำรศึกษำ 2561 
    ๕.  ประมวลภำพกำรจัดงำนและจัดท ำรำยงำนร่วมกับฝำ่ยประมวลผลกำรแข่งขัน 
    ๖.  บันทึกภำพตลอดกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนวิชำกำรในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีกำรศึกษำ 2561 
 

...../10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผล  
 



๑๔ 

 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน 
๑๐.๑ นำยดำวิทย ์ พุทธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด ประธำนกรรมกำร 
๑๐.๒ นำยบรรพต  แสนสวุรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
รองประธำนกรรมกำร 

๑๐.๓ นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎรส์ำมัคคี รองประธำนกรรมกำร 
๑๐.๔ นำยสำยสมร พุทธไิสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ กรรมกำร 
๑๐.๕ นำยสทุัศน ์ ชุณห์วิจิตรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสมุำลย ์ กรรมกำร 
๑๐.๖ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวิทย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง(ประชำวทิยำคำร) กรรมกำร 
๑๐.๗ นำงจูรีรัตน ์ ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี กรรมกำร 
๑๐.๘ นำงสำวเสำวภำ  ผำพองยนุ ครู โรงเรียนโพธิแสนวทิยำ กรรมกำร 
๑๐.๙ นำงสำวเรวดี  ขำวพิมพ์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตร กรรมกำร 

๑๐.๑๐ นำงรักษ์ติยำ  ไชยวงศ์คต ครู โรงเรียนบ้ำนโนนกุง กรรมกำร 
๑๐.๑๑ นำงวิวำ  มำนะสำร ครู โรงเรียนบ้ำนไร่นำด ี กรรมกำร 
๑๐.๑๒ นำงสำวนำรินรักษ์  ขวำวงศำ ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำผำง กรรมกำร 
๑๐.๑๓ นำงสำวณัฐนันท ์ สมเดช ครู โรงเรียนนำแก้วพิทยำคม กรรมกำร 
๑๐.๑๔ นำงสำวนภำรัตน ์ รำชัย ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) กรรมกำร 
๑๐.๑๕ นำงสำวปำริชำต ิ สมรฤทธิ์ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบำ้นงิว้ศิริรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
๑๐.๑๖ นำงกรณีย ์ ริดชำวนำ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบำ้นกุงศร ี กรรมกำร 
๑๐.๑๗ นำงสำวสุธีภรณ์  ละออ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล กรรมกำร 
๑๐.๑๘ นำงสำวนิยำดำ  อุ่มภูธร ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบำ้นซ่งเตำ่ กรรมกำร 
๑๐.๑๙ นำยสวุัฒน ์ อุดมเดช ธุรกำร โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมิตรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๑๐.๒๐ นำยอัฐสิทธิ ์ น้อยทรง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนบำ้นสนำมบิน กรรมกำร 
๑๐.๒๑ นำยวิทยำ  ประกิ่ง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล สำขำศรีคงค ำ กรรมกำร 
๑๐.๒๒ นำงสำวณฐภทัร พรหมหำกุล ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำเพียงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคค ี กรรมกำร 
๑๐.๒๓ นำงสินจัย    ยศเฮือง ธุรกำรโรงเรียนบำ้นอุ่มจำน กรรมกำร 
๑๐.๒๔ นำยวชัรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๐.๒๕ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๐.๒๖ นำงสำวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสกลนคร เขต ๒๓ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

       มีหน้าที่ 1.  รวบรวมผลกำรแข่งขันจำกคณะกรรมกำรตัดสินแต่ละกิจกรรม 
    2.  ส่งให้ฝ่ำย ICT บันทึกผลในระบบเว็บไซต ์
    3.  ตรวจสอบผลกำรจัดล ำดบัและประกำศผลกำรแข่งขัน 
    4.  รำยงำนผลกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนวิชำกำรในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อด ำเนินกำรแข่งขันเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

...../11.  คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว  
 



๑๕ 

 

๑๑.  คณะกรรมการรับรายงานตัว  
๑๑.๑ นำยผดุง  ประพันธ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองบัวสร้ำง ประธำนกรรมกำร 
๑๑.๒ นำยยุทธชัย จริตน้อม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมว่งวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
๑๑.๓ นำงสำวโชติกำ  กุณสิทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
รองประธำนกรรมกำร 

๑๑.๔ นำงสำวส่องแสง อัยวรรณ ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๑.๕ นำงสำวทัศนี  ศรีวิไล ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนอุ่มจำน กรรมกำร 
๑๑.๖ นำงสำวกรฬกำญจน์  ค ำเกำะ ครู บ้ำนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๑.๗ นำงสำวมลัลิกำ  มำนนัที ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๑.๘ นำงสำวสุธำศิณี  นนท์เลำพล ครู โรงเรียนบ้ำนนำด ี กรรมกำร 
๑๑.๙ นำงสำววิมลพรรณ  ศรีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง กรรมกำร 

๑๑.๑๐ นำยกรวิชญ ์ งันลำโสม ธุรกำรโรงเรียนกุดฮ ู กรรมกำร 
๑๑.๑๑ นำงสำวมะลิวัลย ์ ใยปำงแก้ว ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโคกม่วง กรรมกำร 
๑๑.๑๒ นำยเฉลิมชยั  บุญเลิศ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ กรรมกำร 
๑๑.๑๓ นำงสำวสุพัตรำ  มหัตกุล ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำ กรรมกำร 
๑๑.๑๔ นำวสำวเกวลิน  ศิริจันทพนัธ ์ ธุรกำรโรงเรียนไพศำลวิทยำ กรรมกำร 
๑๑.๑๕ นำยพฒุิพงษ ์ สมสำร์ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนอีกุด กรรมกำร 
๑๑.๑๖ นำยธนำวฒัน ์ ตันทำ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎร์อุทิศ กรรมกำร 
๑๑.๑๗ นำงสำวพชัรำภรณ ์ รมศรีภู ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม กรรมกำร 
๑๑.๑๘ นำงสำวเยำวลักษณ ์ โพติยะ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนนำด ี กรรมกำร 
๑๑.๑๙ นำงสำวอรนชุ  สิทธิรำช ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนกุดสะกอย กรรมกำร 
๑๑.๒๐ นำงสำวสุดำรัตน ์ ขะที  ธุรกำรโรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๑.๒๑ นำงสำววรำลักษณ ์ อำจวิชัย ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๑.๒๒ นำงสำวพชัยำ  ร้อยพิลำ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนซง่เต่ำ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๑.๒๓ นำงสำวนภำภรณ์  พิลำพิมพ ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

         มีหน้าที่    1.  รับรำยงำนตัวกรรมกำรด ำเนินงำน  คณะกรรมกำรตัดสิน  นักเรียน ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่มำแข่งขนั 
    2.  แจ้งก ำหนดกำรแข่งขันกำรจัดกำรแข่งขันระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    3.  แนะน ำสถำนที่และสนำมแข่งขัน  เช่น  ห้องทดสอบ  ห้องน้ ำ  กำรใชส้ำธำรณูปโภค และอื่นๆ 
 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 
๑๒.๑ นำยชัยยงค ์ ธุรำรัตน ์ รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๑๒.๒ นำยดำวิทย์ พทุธิไสย             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด รองประธำนกรรมกำร 
๑๒.๓ นำยสถิตย์ จริตน้อม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ รองประธำนกรรมกำร 
๑๒.๔ นำยผดุง ประพันธ์             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองบัวสร้ำง รองประธำนกรรมกำร 
๑๒.๕ นำยสทุัศน์ ชุนวิจิตรำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสมุำลย์ กรรมกำร 
๑๒.๖ นำยปำรณทัตต์ แสนวิเศษ                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำเพยีงสว่ำงวิทยำนุกูล กรรมกำร 

 
...../๑๒.7  นำงกนกวรรณ ภูศรีฐำน 



๑๖ 

 

๑๒.๗ นำงกนกวรรณ ภูศรีฐำน                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไพศำลวิทยำ กรรมกำร 
๑๒.๘ นำยนิติพงษ์ เถำยะบุตร                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองค้ำดำรกำนนท์วทิยำ กรรมกำร 
๑๒.๙ นำยวชิิต  เถรหมื่นไวย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโนนสะอำดห้วยตะกั่ววิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 3 
กรรมกำร 

๑๒.๑๐ นำยพยอม ขันธิวตัร ครูรักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงนำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 

กรรมกำร 

๑๒.๑๑ นำยสำยสมร พทุธิไสย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ   กรรมกำร 
๑๒.๑๒ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวทิย์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง(ประชำวิทยำคำร) กรรมกำร 
๑๒.๑๓ นำงสุมิตรำ ประพันธ์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๒.๑๔ นำงเสำวนิต  นรภำร                               ครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกลู กรรมกำร 
๑๒.๑๕ นำงอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครู โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกลู กรรมกำร 
๑๒.๑๖ นำงวนีัส พิมพ์มลีำย     ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร กรรมกำร 
๑๒.๑๗ นำงวำรุณีย์ กุลธรวิโรจน ์                                  ครู โรงเรียนอนุบำลสกลนคร    กรรมกำร 
๑๒.๑๘ นำงสำวสมพิศ  อุปพงศ์                                     ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำผำง     กรรมกำร 
๑๒.๑๙ นำงสำวศิวนำถ ไชยมำศ                                     ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง)   กรรมกำร 
๑๒.๒๐ นำยธีรวฒุิ  จันทร์หอม    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ กรรมกำร 
๑๒.๒๑ นำงไพรวรรณ วิทยำขำว ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ กรรมกำร 
๑๒.๒๒ นำยวฒุิพงษ์ แซ่ก้อง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ กรรมกำร 
๑๒.๒๓ นำยประภำส วิทยำขำว ครู โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำดำรกำนนท์วิทยำ กรรมกำร 
๑๒.๒๔ นำยอุทัย นีอำมำตย ์ ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 
๑๒.๒๕ นำยวฒุิชัย   จนัทร์ธิ    ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 
๑๒.๒๖ นำงสำวสุรำงคณำ  วำนำนวงค์                                 ครู โรงเรียนนำเพียงวำ่งวิทยำนกุูล กรรมกำร 
๑๒.๒๗ นำงสำวจำรุวรรณ บุ่งวิเศษ                                     ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์ ๕ กรรมกำร 
๑๒.๒๙ นำงสำวอัจฉรำภรณ์   จันทมำศ                             ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์ ๕ กรรมกำร 
๑๒.๓๐ นำงสำวพชัรินทร์ เนำว์ศรีสอน   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๒.๓๑ นำยปิยะณัฐ ผิวเงิน   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๒.๓๒ นำงสำวสุชำดำ พำบุ            ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๒.๓๓ นำงสำวอัจฉริยำ นำโควงค์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๒.๓๔ นำงสำวมะนิดำ  ศรีระวรรณ                                  ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๒.๓๕ นำงอุษำ  สุวพงษ ์ ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๒.๓๖ นำงสำวมลัลิกำ  มำนนัที ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๒.๓๗ นำงสำวภัทริยำ  เดชพละ ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๒.๓๘ นำงสำวทัศนีย์ หำพรหม                                      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครู  

โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย ์
กรรมกำร 

๑๒.๓๘ นำงสำวสุดำรัตน์  ขะที                                        ธุรกำรโรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๒.๓๙ นำงสำวกัญญำภ้ทร ศรีวงศ์ษำ                               ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำร 
๑๒.๔๐ นำยอนชุำ  สอนสกุล                                         ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์ ๕ กรรมกำร 
๑๒.๔๑ นำยณรงคช์ัย อุดด้วง                                      ครู โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ กรรมกำร 
๑๒.๔๒ นำงพรชนก  พรมอำรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
...../ ๑๒.๔๓  นำงกิ่งมณี  ผ่ำนสุวรรณ 



๑๗ 

 

๑๒.๔๓ นำงกิ่งมณี  ผ่ำนสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๒.๔๔ นำงนวลผกำ  ชุณห์วิจิตรำ ครู โรงเรียนอนุบำลกสุุมำลย ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    

   หน้าที่  จัดกำรแสดงในพิธีเปิด รวมทั้งฝึกซ้อม ควบคุมก ำกับ  ให้กำรแสดงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยให้
ปฏิบัติหนำ้ที่ท ำกำรฝึกซ้อมนักเรียนน ำนักเรียนมำแสดงในพิธีเปิดงำนในวนั  ๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  ทั้งนี้ให้น ำนักเรียนไป
ฝกึซ้อมในภำพรวมที่เวทีจริง ในวันที่ ๑๘, ๒๒  และวันที ่๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร  
(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) เวลำ ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป  
 

๑๓.  คณะกรรมการพิธีกร / พิธีกำร 
๑๓.๑ นำยดำวิทย ์ พุทธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสะอำด ประธำนกรรมกำร 
๑๓.๒ นำงประภัสสร  โกศัลวัฒน ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
รองประธำนกรรมกำร 

๑๓.๓ นำยเอนก  เกตุวงศำ ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๑๓.๔ นำยสทุัศน์ ชุนวิจิตรำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกุสมุำลย์ กรรมกำร 
๑๓.๕ นำยสำยสมร พุทธไิสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ กรรมกำร 
๑๓.๖ นำยยุทธชัย จริตน้อม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมว่งวิทยำ กรรมกำร 
๑๓.๗ นำยภสุ   เถำวช์ำร ี ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 
๑๓.๘ นำงสำวจำรุวรรณ บุ่งวิเศษ ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ กรรมกำร 
๑๓.๙ นำงสำวจนิต์สุภำ หลำบสุภำ ครู โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด กรรมกำร 

๑๓.๑๐ นำงสำวนำรีรัตน์  บุตรำช ครู โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด กรรมกำร 
๑๓.๑๑ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวิทย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนหนองปลำตอง(ประชำ

วิทยำคำร) 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๓.๑๒ นำงสำวทัศนีย์  เงินชำลี ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมติรภำพที่ 211 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๓.๑๓ ว่ำที่ ร.ต.นิพนธ์ บรรพสำร ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

         หน้าที่  1.  จัดท ำก ำหนดกำร  ล ำดบัขั้นตอนในพธิีกำรเปิด - ปิด  กิจกรรมด้ำนวิชำกำรในโครงกำรพัฒนำเด็ก 
และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีกำรศึกษำ 2561 

2. จัดท ำค ำกลำ่วรำยงำน  ค ำกลำ่วเปิดและประสำนงำน  เรียนเชญิประธำน เปิด – ปิดกิจกรรม 
3. ประสำนงำนฝ่ำยจัดหำรำงวลัเพื่อประกำศมอบรำงวัลส ำหรับกำรแข่งขันด้ำนวชิำกำรในโครงกำร 

พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิน่ทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
ปีกำรศึกษำ  2561 

4. ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกรในช่วงเปิดกำรแสดง และจัดหำ เตรียม และฝึกนักเรียนน ำเชิญประธำน 
พิธีเปิดฯขึ้นและลงเวท ีโดยให้น ำนักเรียนมำปฏิบัติหนำ้ที่ในพธิีเปิดงำนในวนั  ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้  ให้น ำนักเรียนไป
ฝกึซ้อมในภำพรวมที่เวทีจริงในวัน ๑๘, ๒๒ และวันที ่๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง)  
เวลำ ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป  
 
 
 

…../ ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อมูล 
 



๑๘ 

 

๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเกียรติบัตร 
๑๔.๑ นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำเพยีงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี ประธำนกรรมกำร 
15.2 นำยวชัรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
รองประธำนกรรมกำร 

15.3 นำยไพบูรณ ์ ค ำภูมี ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

14.4 นำงสำวโชติกำ  กุณสิทธิ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำร 

14.5 นำยบรรพต  แสนสวุรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำร 

14.๖ นำงสำวส่องแสง  อัยวรรณ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำร 

14.๗ นำยสมนึก  พิมพ์นนท ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำร 

๑๔.๘ นำงสำววรำลักษณ์ อำจวชิัย ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำร 

๑๔.๙ นำยปำรณทัตต ์แสนวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำเพียงสวำ่งวิทยำนุกูล กรรมกำร 
๑๔.๑๐ นำยสำยสมร พุทธไิสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำโพธิ์คุรุรำษฎร์พัฒนำ กรรมกำร 
๑๔.๑๑ นำงพรรณมำหำ เพชรพรรณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
14.12 นำงจูรีรัตน ์ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี กรรมกำร 
14.13 นำยยุทธชัย จริตน้อม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมว่งวิทยำ กรรมกำร 
14.14 นำงสำววรรฒมล  แนน่อุดร ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
14.15 นำงสำวสุพัตรำ ปรีชำเสถียร ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๑๔.๑๖ นำยวิทยำ ประกิ่ง ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 
๑๔.๑๗ นำยกฤตพล ประพันธ ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๔.๑๘ นำยอรรณพ ค ำจวง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
๑๔.๑๙ นำยเจษฎำ แสงจนัทร ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสรำ้งวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๔.๒๐ นำงสำวนฤมล  แจนโกนด ี ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 
๑๔.๒๑ นำงสำวทพิวรรณ  อุสำพรม ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๑๔.๒๒ นำงสำวกิติยำรัตน์  โพธิ์ส ุ ธุรกำรโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๑๔.๒๓ นำงสำวกุลธดิำ  ผยุผล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
กรรมกำร 

๑๔.๒๔ นำงสำวปำริชำต ิ สมรฤทธิ์ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบำ้นงิว้ศิริรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
๑๔.๒๕ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๔.๒๖ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวิทย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง 
(ประชำวิทยำคำร) 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๔.๒๗ นำงสำวเกษมณ ีค ำแพง  ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
  มีหน้าที่    1. จัดท ำแผนผังสถำนที่แข่งขัน ออกแบบปำ้ยประชำสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขัน 
 

…./ 2. ก ำกับ ดูแล 



๑๙ 

 

2. ก ำกับ ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เทคโนโลยีให้ด ำเนนิงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย   
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์  

3. จัดท ำเอกสำร  แบบฟอร์มต่ำงๆ  เพื่อใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
4. ฝ่ำย ICT บันทึกกิจกรรมและแบบฟอร์มต่ำงๆ  ในระบบเว็บไซต์ 
5. จัดท ำฟอร์มเกียรติบัตรบันทึกลงในระบบเว็บไซต ์
6. ร่วมประชุมวำงแผนงำนในวนัที่  ๑๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลำ  ๐๙.00  น.   

ที่ห้องประชุม ICT  อำคำร ๒  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร  เขต ๑ 
 

๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายบริการที่พัก 
๑๕.๑ นำยเอนก  เกตุวงศำ ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๑๕.๒ นำยดำวิทย์  พุทธิไสย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด รองประธำนกรรมกำร 
๑๕.๓ นำยวัชรพงษ์  ภูยำงสิม ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 
รองประธำนกรรมกำร 

๑๕.๔ นำงจูรีรัตน ์ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้งค ำประชำสำมัคคี กรรมกำร 
๑๕.๕ นำยสุริยศักดิ์   ประทุมรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นกุงศร ี กรรมกำร 
๑๕.๖ นำงศุภรัตน์  กำรุณ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดฮู กรรมกำร 
๑๕.๗ นำงอภิรดี   บุญแสง รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม กรรมกำร 
๑๕.๘ นำงวนิดำ   พุทธแพง รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
๑๕.๙ นำงสำวพชัยำ   ร้อยพิลำ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ่งเต่ำ กรรมกำร 

๑๕.๑๐ นำงรัคนำ   วะลับ รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสนำมบิน กรรมกำร 
๑๕.๑๑ นำงนิรันดร  จันลำวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๕.๑๒ นำยวชิรเมษฐ์ บ ำรุงผดุงวิทย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหนองปลำตอง 
(ประชำวิทยำคำร) 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๕.๑๓ นำยทนิกฤต  เหมือยพรม ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้าที่   

๑. แบบส ำรวจควำมต้องกำรที่พัก 
๒. จัดท ำสำรสนเทศด้ำนที่พักในจังหวัด /แผนผังที่ตั้งระหว่ำงที่พักกับสถำนที่จัดงำน  สถำนที่แข่งขัน 

และประสำนงำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำต่ำงๆ ให้รับทรำบก่อนกำรเดินทำง 
    3.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร/บุคลำกร/และองค์กรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  
    4.  จัดหำที่พักให้กับคณะกรรมกำร 
 

๑๖.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๑๖.๑ นำยประสพ  สุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
ประธำนกรรมกำร 

๑๖.๒ นำงสมหมำย   นันทรำช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม กลุ่มอ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๑๖.๓ นำยชัยวัฒน์ วำทะวฒันะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) รองประธำนกรรมกำร 
๑๖.๔ นำยสรำวุธ  พำเสน่ห ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมกำร 
๑๖.๕ นำยอิสเรศ  เสงี่ยมวัฒะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกมว่ง กรรมกำร 
๑๖.๖ นำงสิริรัตน ์ งิ้วโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นม่วงวทิยำ กรรมกำร 
๑๖.๗ นำยสทุิน  บุตรมหำ  พนักงำนธุรกำร ส.4/หัวหน้ำ กรรมกำร 

...../ 16.8  นำยจินดำบุตร  วชิำคุณ      



๒๐ 

 

๑๖.๘ นำยจนิดำบุตร  วิชำคุณ   ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๑๖.๙ นำยไตรภพ  ศรีนัครินทร ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 

๑๖.๑๐ นำยวิเชียร  อุปทันส ี นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครู  
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) 

กรรมกำร 

๑๖.๑๑ นำยนนทวฒัน์  โยลัย  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครู 
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) 

กรรมกำร 

๑๖.๑๒ นำยทองสุข  ศรีหำพุฒ ิ  พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
๑๖.๑๕ นำยสบำย  มูลไชยสุข  พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
๑๖.๑๖ นำยวฒันำ  โมตำ  พนักงำนขับรถ กรรมกำร 
๑๖.๑๗ นำยพิศำล  สุริยะธนัง พนักงำนขับรถ กรรมกำร 
๑๖.๑๘ นำยวนิิจ  ทิพม่อม พนักงำนขับรถ กรรมกำร 
๑๖.๑๙ นำยสุรชัย  โยธำนัก  พนักงำนขับรถ กรรมกำร 
๑๖.๒๐ นำยอดิศร  เกตวงษำ ลูกจ้ำงชัว่ครำว กรรมกำร 
๑๖.๒๑ นำยไพรัตน ์ อำมำตรทอง ยำม กรรมกำร 
๑๖.๒๒ นำยจักรกฤษ  ทัศคร ยำม กรรมกำร 
๑๖.๒๓ นำยประสิทธิ ์ ศรีสว่ำง  ยำม กรรมกำร 
๑๖.๒๕ นำยพรมมำ  ศิลำรักษ ์  นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖.๒๖ นำยดิเรก  ภำโสม ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖.๒๗ นำยยุทธศักดิ์  อุตส่ำห ์ เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือกลุ่มสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

        มีหน้าที่  1.   ก ำหนดเส้นทำงกำรจรำจรและแผนผังกำรจรำจร 
    2.  ประสำนงำนกับต ำรวจและหน่วยงำนต่ำงๆ  ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกของระบบจรำจรและดูแล 
ควำมปลอดภัย 
    3.  ด ำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบกำรจรำจร 
    4.  จัดเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยบริเวณสถำนที่แข่งขัน 
 

๑๗.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑๗.๑ นำยชัยวัฒน์ วำทะวฒันะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) ประธำนกรรมกำร 
๑๗.๒ นำยสุริยศักดิ์  ประทุมรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นกุงศร ี รองประธำนกรรมกำร 
๑๗.๓ นำงค ำนึงนำถ ศิริขันธ์  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) รองประธำนกรรมกำร 
๑๗.๔ นำงเพียงทอง  ไชยสงค ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๑๗.๕ นำงสำวอมรลักษณ์ นำมโยธำ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๑๗.๖ นำงพรสวรรค์  เพ็ชร์รุ่ง ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตนุำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำร 
๑๗.๗ นำงนวลฉวี  จงมีเดช ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๑๗.๘ นำงณำตยำ  ปัญญำ ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมติรภำพที่ 211 กรรมกำร 
๑๗.๙ นำงสำวศรญัย์ภร ติงมหำอินทร ์ ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำร 

๑๗.๑๐ นำงอภิรดี   บุญแสง รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗.๑๑ นำงวนิดำ  เหมะธลุิน  ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗.๑๒ นำงนงค์นชุ  บุตรดำวงษ์ ครู โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวทิยำนุกูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

         
…../ หน้ำที ่



๒๑ 

 

       มีหน้าที่   1.  ประสำนงำนหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่เพื่อสนับสนนุบคุลำกรตลอดจนเวชภัณฑ์ในกำรจัดตั้งหน่วย
ให้บริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำลแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
    2.  จัดหน่วยพยำบำลและรถยนต์ฉุกเฉินประจ ำจุดแข่งขัน 
    3.  ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่และฝ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสถำนที่ส ำหรับกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุข  และกำรพยำบำลให้ครอบคลุม  สะดวก ปลอดภัย 
    4.  จัดเตรียมวิธีประสำนงำนที่เร่งด่วน เม่ือมีเหตุจ ำเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

๑๘.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน 
๑๘.๑ นำยสมพร  หลิมเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำ 
ประธำนกรรมกำร 

๑๘.๒ นำยธนศักดิ์  จันทร์พรม ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๑๘.๓ นำงประภัสสร  โกศัลวัฒน ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 

๑๘.๔ นำยปรีชำ  หีบแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกปำ่กุง  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๘.๕ นำยเฉลิม บญุโก่ง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกสงู  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2 

กรรมกำร 

๑๘.๖ นำยผดุง  ประพันธ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นบัวสรำ้งวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑   

กรรมกำร 

๑๘.๗ นำยประหยัด หวังผล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นดงดำรำ   
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3 

กรรมกำร 

๑๘.๘ นำยอิสเรศ  เสงี่ยมวัฒะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นโคกมว่ง กรรมกำร 
๑๘.๙ นำยสรำวุธ  พำเสน่ห ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมกำร 
๑๘.๑๐ นำยขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นนำเพยีงเก่ำสนธิรำษฎร์สำมัคคี กรรมกำร 
๑๘.๑๑ นำยยุทธชัย จริตน้อม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมว่งวิทยำ กรรมกำร 
๑๘.๑๒ ว่ำที่ ร.ต.นิพนธ ์ บรรพสำร ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๘.๑๓ นำงสำววรำลักษณ ์ อำจวิชัย ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๘.๑๔ นำงสำวโชติกำ  กุณสิทธิ ์ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

  มีหน้าที่  จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนวิชำกำรในโครงกำรพฒันำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีกำรศึกษำ 2561 
 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมประกำศนี้  ปฏบิัติหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำยด้วยควำมอุสำหะ  ถูกต้อง  บริสุทธิ์  
ยุติธรรมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
 
     ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

      


