
ที่  ศธ  ๐๔๐๖๗/๒๗๙๙                                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต  ๖ 
                                                                                           ๖๖๖  ถนนทางหลวง ๒๐๒  อ.บัวใหญ่   
                                                                                           จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๒๐ 

      ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖ 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ ๖๓  ระดับเขตพื้นที่ฯ  

เรียน  ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน, ผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสริมสถานศกึษาเอกชน, ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ประธานศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์, รองประธานศนูย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์, ผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามหนองแวง ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นปา่ตองท่าเนนิสามัคคี, 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวทิยา ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์ ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ,  
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่างประกาศ) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ   จ านวน  ๑  ชุด 

 
                 ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ก าหนดจดังานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ ๖๓  “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”  Good Thinkers, Good Morality, Ensuring  
Greatness   ระดับเขตพื้นที่ฯ  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ,  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา (อ าเภอบัวใหญ่) , 
หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ , ลานเอนกประสงค์หน้าทีว่่าการอ าเภอบัวใหญ่ , หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่, โรงเรียนบ้านขาม  
หนองแวง ,  โรงเรียนบ้านปา่ตองท่าเนินสามัคคี, โรงเรียนวานชิวิทยา ,  โรงเรียนอมรศิลป์ ,  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา และ
โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้ส่ง (ร่างประกาศ)  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๓  ระดับเขตพื้นที่  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  หากรายชื่อไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  กรุณาแก้ไขส่งกลบัทาง e-office  โดยด่วนทีสุ่ด       
เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

                  ขอแสดงความนบัถือ                                             
  

                                                                     (นายนิเวศน์  อุดมรัตน์ ) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐-๔๔๔๖-๒๑๙๙  ต่อ ๑๙,  ๐๘๑-๕๗๙๑๕๐๖  



 
 

(ร่างประกาศ)   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  ๖๓ 
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

***************************** 
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ ๖๓  “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”  Good Thinkers, Good Morality, Ensuring  
Greatness   ระดับเขตพื้นที่ฯ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖   ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์พัฒนา
บุคลากร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
(อ าเภอบัวใหญ่)   หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่  โรงเรียนวานิชวิทยา  โรงเรียนอมศิลป์  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา และ
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี และโรงเรียนบ้านขามหนองแวง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ครั้งที่ ๖๓ :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้   จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
๑.  นายนิเวศน์  อุดมรัตน์   ผู้อ านวย การ  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖   
๒.  นายสมศักดิ์  วัชระเสถียร  รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖          
๓.  นายมานะ  ฉางพิมาย   รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖         
๔.  นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน  รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖          
๕.  นายอานันท์   รองพล   รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖         
๖.  นายวราธิศ  คุณขุนทด  รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖                   
๗.  นายศุภพงษา   จันทรังษ์  รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖ 
๘.  นายนิพนธ์  ลิ้มวงศ์ยุติ  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
๙.  นายประยุทธ  กระบิล   ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่  
๑๐. นายยรรยงค์  ชิณวงศ์  รองผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
๑๑. นายอรุณ  อัครปรีดี   ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวานิชวิทยา 
๑๒. ดร.  ศรีสุรางค์  ยังวิวัฒน์  ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอมรศิลป์ 
๑๓. พลอากาศตรีธินดิษฐ  ปิ่นสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 

คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.  นายนิเวศน์  อุดมรัตน์  ผู้อ านวย การ  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖   ประธานกรรมการ 
๒.  นายสมศักดิ์  วัชระเสถียร รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖         รองประธานกรรมการ 
๓.  นายมานะ  ฉางพิมาย  รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖        รองประธานกรรมการ 



๔.  นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖        รองประธานกรรมการ  
๕.  นายอานันท์   รองพล  รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖        รองประธานกรรมการ 
๖.  นายวราธิศ  คุณขุนทด รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖                  รองประธาน กรรมการ 
๗.  นายศุภพงษา   จันทรังษ์ รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖         รองประธาน กรรมการ 
๘. นายสุพจน์  บุญสงค ์  ผอ.กลุ่มอ านวยการ สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖   กรรมการ 
๙. นายอนิรุท  ทองจันทร์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖  กรรมการ 
๑๐. นายราเชนทร์  อดิศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖  กรรมการ 
๑๑. นายไพฑูรย์  หาญนอก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖  กรรมการ 
๑๒. นางเพ็ญใจ  สันติวีระวงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖ กรรมการ 
๑๓. นางวรารัตน์  สุริยาอรุณโรจน์  ผอ.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖  กรรมการ  
๑๔. นางสาวเบญจมาศ  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน สพป. นครราชสีมา  เขต  ๖ กรรมการ 
๑๕. นายสมภูมิ  อัจฉริยพรหม  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๖. นายบุญเทือง  สิงห์สี   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๗. นายสมเกียรติ  กระเดา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๘. นายจรูญศักดิ์  ธีรธัญปิยศุภร  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๙. นายเขมชาติ  ภูวทิตย ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๐. นายวิสุทธิ์  อิสระพายัพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๑. นายวีระพงษ์  ตังตระกูล  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๒. นายอรุณ  วังพฤกษ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๓. นายทัติธน  ศาสตร์สกุลวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๔. นายทรงศิลป์  อามาตย์เสนา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๕. นายบุญส่ง  เริงชัยภูม ิ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๖. นายศิริศักดิ์  ไชยนรินทร์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๑    กรรมการ 
๒๗.  นายอุดม  อาษานอก   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๒    กรรมการ 
๒๘.  นายประจักษ์  อาพัดนอก   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๓    กรรมการ 
๒๙.  นายโกศล  ศรีโคตร   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๔     กรรมการ 
๓๐.  นายสุภาพ  บุญสิทธิ ์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๕     กรรมการ 
๓๑.  นายอนันท์   ยิ่งนอก  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๑     กรรมการ 
๓๒.  นายวิเชียร  หาญสงคราม  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๒      กรรมการ 
๓๓.  นายนิกร  เชียรพิมาย   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๓     กรรมการ 
๓๔.  นายศักดิ์ดา  ศรีศักดิ์นอก  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๔    กรรมการ 
๓๕.  นายพล  ชินอ่อน   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๕    กรรมการ 
๓๖.  นายประชัน  ชาวสามทอง  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แก้งสนามนาง ๑    กรรมการ 
๓๗.  นายกนก  จ าปามูล   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แก้งสนามนาง ๒    กรรมการ 
๓๘.  นายประเสริฐ    ทวีภูม ิ  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แก้งสนามนาง ๓                กรรมการ 
๓๙.  นายศุภวัฒน์   กลิ่นจันทน์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บ้านเหลื่อม ๑   กรรมการ 
๔๐.  นายชูเกียรติ  เกษมสุข  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บ้านเหลื่อม ๒   กรรมการ 
๔๑.  นายสรสิทธิ ์  รักษาชนม์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวลาย ๑   กรรมการ 
๔๒.  นายขวัญชัย  พลนงค์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวลาย ๒   กรรมการ 
๔๓.  นายอุดม  การชงัด   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สีดา ๑   กรรมการ 
๔๔.  นายอิสรพงฐ์    พันธ์สิงสอน  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สีดา ๒    กรรมการ 



 
๔๕.  นายภิรมย์  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ
๔๖.  นายไพฑูรย์  ปิยมังคลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา    กรรมการ 
๔๗.  นางสาวกรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา    กรรมการ
๔๘.  นายประมวล  นนททะเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)  กรรมการ 
๔๙.  นางคมคาย  ภิญโญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)  กรรมการ 
๕๐.  นายประยุทธ  ศรีพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)  กรรมการ 
๕๑.  นายสมศักดิ์  ภูจริต   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครราชสีมา เขต ๖     กรรมการและเลขานุการ 
๕๒.  นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๓.  นายปัญญา  วรรณชัย  ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๔.  นางประไพพรรณ์  ยศกลาง     ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๕.  นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน     ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๖.  นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๗.  นายไพโรจน์  ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖            กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๘.  นางสาวนุชร ี ชายตะครุ       เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖                  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ วางแผน  สนับสนุนการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ                  
มีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการประสานงานด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายมานะ  ฉางพิมาย   รองผู้อ านวยการ  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖ ประธานกรรมการ 
๒. นายสมศักดิ์  ภูจริต ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สพป.นครราชสีมา  เขต  ๖       รองประธานกรรมการ 
๓. นายภิรมย์  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
๔. นางสาวกรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา    กรรมการ 
๕. นายไพฑูรย์  ปิยมังคลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา    กรรมการ 
๖. นางอุไรรัตน์  ทิพยเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามหนองแวง   กรรมการ 
๗. นางคมคาย  ภิญโญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)  กรรมการ 
๘. นายวรสิทธิ์  วรรณพงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) กรรมการ 
๙. นายวรพจน์  บดสันเทียะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) กรรมการ 
๑๐. นายสมภูมิ  อัจฉริยพรหม  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๑. นายบุญเทือง  สิงห์สี   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๒. นายสมเกียรติ  กระเดา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๓. นายจรูญศักดิ์  ธีรธัญปิยศุภร  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๔. นายเขมชาติ  ภูวทิตย ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๕. นายวิสุทธิ์  อิสระพายัพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๖. นายวีระพงษ์  ตังตระกูล  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๗. นายอรุณ  วังพฤกษ์   ศึกษานิเทศก ์สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๘. นายทัติธน  ศาสตร์สกุลวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๙. นายทรงศิลป์  อามาตย์เสนา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 



๒๐. นายบุญส่ง  เริงชัยภูม ิ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๑.  นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒.  นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.  นางประไพพรรณ์  ยศกลาง     ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔.  นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน     ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕.  นายไพโรจน์  ราชการกลาง  เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖.  นางสาวนุชร ี ชายตะครุ        เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗.  นางภนิดา   ชุมหิรัญ             ครู โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 
 มีหน้าที ่ วางแผน  ก าหนดสถานที่  และประสานการด าเนินการแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๓  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม ระดับปฐมวัย 
ณ  หอประชุมอบจ. , ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นคราชสีมา เขต ๖ 

 
   ๑.  นายขวัญชัย  พลนงค์        ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวลาย ๒                ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายทัศนา    ทิพนัส          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย                รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายอนุศักดิ์   ชนะภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย     กรรมการ 
   ๔.  นายมงคล  นนทะน า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง    กรรมการ 
   ๕.  นายวิสิทธิ์    อามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคึมมะอุ     กรรมการ 
   ๖.  นายไพศาล  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย     กรรมการ 
   ๗.  นายช านาญ  เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย     กรรมการ 
   ๘.  นายอภิชาติ  ศิริพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ     กรรมการ 
   ๙.  นายสมฤกษ์  แสนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง     กรรมการ 
   ๑๐.  นางประไพพรรณ์  ยศกลาง  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๖     กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑.  นางอ านวย  หวังทิวกลาง ครู โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 
ณ  โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 

 
   ๑.  นางคมคาย   ภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายอุดม  อาษานอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๒                  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายวรสิทธิ์ วรรณพงษ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)       รองประธานกรรมการ 
   ๔.  นายวรพจน์  บดสันเทียะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)       รองประธานกรรมการ 
   ๕.  นายประสิทธิ์  ศรีละครเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย           กรรมการ 
   ๖.  นายปรารถนา   แสงสุด  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสมา    กรรมการ 
   ๗.  นางจุไลลักษณ์  นวลผ่อง  ครู  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง    กรรมการ 
   ๘.  นางทิวากร  สังแก้ว   ครู  โรงเรียนบ้านเสมา     กรรมการ 
   ๙.  นางพัชรา  รักษาชนม์  ครู  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่    กรรมการ 



   ๑๐. นางสาวนาตยา  กุลนอก  ครู  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง    กรรมการ 
   ๑๑. นางรสสุคนธ์  งามแก้ม    ครู  โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)   กรรมการ 
๑๒. นางดวงตา  สุทธิปริญญานนท์       ครู  โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)   กรรมการ 
๑๓. นางสมบัติ   ทูนไธสง                  ครู  โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)   กรรมการ 
๑๔. นายบุญเทือง  สิงห์สี   ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๖    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายณัฐพงศ์  ศรีศาลาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่ผ า       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ณ  โรงเรียนอมรศิลป์ 

 
1. นายภิรมย์  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ  ทวีภูมิ    ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง  ๓   รองประธานกรรมการ 

     ๓.   นายอิศรานุวัฒน์  วังหอม    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโคบาล  รองประธานกรรมการ 
     ๔.   นายเทิดศักดิ์  แกวมะดัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง รองประธานกรรมการ 
     ๕.   นายส าเร็จ สุมณนอก     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
     ๖.   นางทัศณีย์   วังฟฤกษ์  ครู  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรยีนอมรศิลป์    กรรมการ 
     ๗.   นายอนุกูล  ทัศวรพงศ์  คร ูหัวหน้าฝ่ายงานปกครองโรงเรียนอมรศิลป์   กรรมการ 
     ๘.   นายการุณย์ นามวงษ์  ครู หัวหน้าฝ่ายงานบุคคลากรโรงเรียนอมรศิลป์ กรรมการ 
     ๙.   นางศศิธร  ชิมโพธิ์คลัง  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๐.   นางอัจฉรา   ประจง  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๑.  นางสาวเกศรา  จันทร์คง   ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๒.  นายวิชิต  มารศรี  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๓.  นายนาวี  การปลูก  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๔.  นางดวงพร  กลมเกลียว      ครู โรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๑๕.  นางสาวสุคลธ์  สุขสมัย  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๖.  นางสาวภักจิรา  บุญเพ่ิม  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๗.  นางดอกไม้  ศรีนอก  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๘.  นางวารุณี  โพธิ์ขี่   ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๙.  นายสมชาย   เชื้อนพคุณ  นักการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๒๐.  นายถนอม  ปรัชญา  นักการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๒๑.  นายอชิการณ์  มณีสิงห์  นักการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๒๒.  นายอรุณ  วังพฤกษ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและเลขานุการ  
    ๒๓.  นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



ณ  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 
 

๑. นายไพฑูรย์  ปิยมังคลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   ประธานการกรรมการ 
๒. นายวิเชียร  หาญสงคราม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๒              รองประธานกรรมการ 
๓. นายจักรกฤษณ์  ปิ่นสุวรรณ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวธิดารัตน์ มะละปัทธิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะค่า   กรรมการ 
๕. นางจารุนันท์  นาคุณทรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามฯ   กรรมการ 
๖. นางสาวสิริพร  โลหากาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว   กรรมการ 
๗. นายปัญญา  ทองขาว   ครู คศ.๓โรงเรียนบ้านเมืองคง   กรรมการ 
๘. นายสุรพัศ  แก้ววงษา   ครู คศ. ๓  โรงเรียนบ้านปอบิด   กรรมการ 
๙. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์            ครู คศ. ๓  โรงเรียนบ้านปอบิด   กรรมการ 
๑๐. นายบุญมี  พนมหอม ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา                                      กรรมการ 
๑๑. นางบุษบง  สินธงชัย ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา                                 กรรมการ 
๑๒. นางสาวขนิษฐา  แสนดี ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา     กรรมการ 
๑๓. นางสาวหทัยทัติ  บรมสุข ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา     กรรมการ 
๑๔. นายมัฆวาลย์  ชาชัย ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา     กรรมการ 
๑๕. นางอรไท  ผูกพัน ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา     กรรมการ 
๑๖. นายไพโรจน์  เดชโนนสังข์ ครู โรงเรียนบ้านปอบิด                                      กรรมการ 
๑๗. นายจรัล  ดงอุเทน ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า                                    กรรมการ 
๑๘. นางสาววรนิชา  สุมนนอก ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง     กรรมการ 
๑๙. นางรัตติยา  อ าพันพิศุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย     กรรมการ 
๒๐. นางสาวอุไรรัตน์  มาตรวังแสง ครู โรงเรียนสระสี่เหลี่ยม     กรรมการ 
๒๑. นางจิตราพร  งามอาการ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง    กรรมการ 
๒๒. นางสมจิตร  แคชัยภูมิ   ครู โรงเรียนบ้านหนองบง     กรรมการ 
๒๓. นายทัติธน  ศาสตร์สกุลวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวพิชญาภา  ศุภเสถียร ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. 
ณ  ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๖ , หอประชุม อบจ. , หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ 

๑. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน   ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต ๖         ประธานการกรรมการ 
๒. นายอุดม  การชงัด ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สีดา ๑        รองประธานการกรรมการ 
๓. นายจ าลอง  ภักดีโชต ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก    กรรมการ 
๔. นายทวีศักดิ์  ดงหงส์ ครู โรงเรียนบ้านแฝก      กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา  ค าแก่นแก้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง    กรรมการ 
๖. นางจิรโรจน์  พิบูลย์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง     กรรมการ 
๗. นายธวัช  สงนอก ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง      กรรมการ 
๘. นายบรรจบ  คิดการ ครู โรงเรียนบ้านเสว     กรรมการ 
๙. นายประนอม  สงนอก ครู โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่    กรรมการ 
๑๐. นายบรรจง  กล้าหาญ ครู โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 



 มีหน้าที่  จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรมหุ่นยนต์  สพฐ. 
ณ  ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๖ , หอประชุม อบจ. , หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ 

๑. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน   ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา เขต ๖         ประธานการกรรมการ 
๒. นายอุดม  การชงัด ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สีดา ๑        รองประธานการกรรมการ 
๓. นายสุมงคล  ดีมาก ครู โรงเรียนวัดบ้านโนนสัง    กรรมการ 
๔. นายรักใหม่  ลุนศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนกอก      กรรมการ 
๕. นายยุทธนา  ขจรเดชชัยฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเสว    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ณ  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 

๑. นายไพฑูรย์  ปิยมังคลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา         ประธานการกรรมการ 
๒. นายศิริศักดิ์  ไชยนรินทร์    ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๑        รองประธานกรรมการ 
 
๓. นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๖       รองประธานกรรมการ 
๔. นางสายสุนีย์  อินทรภาษิต    ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ 
๕.  นายยงยุทธ  รุจิระพงษาหาญ    ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ  
๖.  นางสาวอุทุมพร  บุญจงรักษ์    ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ 
๗.  นางสาวณิชาภัทร  พยัคฆพล    ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ 
๘.  นางอารยา  นาดี     ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ 
๙.  นางอัมพร  ทองศรี     ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงใจ  ใจตรง          ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ 
๑๑.  นางสาวปัญญานุช  ศรีวิไสย    ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา   กรรมการ   
๑๒.  นายจักรกฤษณ์  ปิ่นสุวรรณ        รองผู้อ านวยการครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ณ  โรงเรียนเทศบาล ๒ 

๑.  นายสมเกียรติ  กระเดา        ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๖   ประธานกรรมการ 
๒.  นายชูเกียรติ  เกษมสุข  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บ้านเหลื่อม ๒       รองประธานกรรมการ 
๓.  นายสงกรานต์  ทองหล่อ       ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา        รองประธานกรรมการ 
๔.  นายพิศิษฐ์  ไพราม   ครู  โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)  กรรมการ 
๕.  นายสมเกียรติ  ขอโหมกลาง  ครู  โรงเรียนเทศบาล ๒  (สหกรณ์สมทบ)  กรรมการ 
๖.  นายราเชนทร์  พรประสิทธิ์  ครู  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม   กรรมการ 
๗.  นายปริญโญ  ประพันธ์อนุรักษ์   ครู  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม   กรรมการ 
๘.  นายเกรียงศักดิ์  บ ารุงนอก  ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม   กรรมการ 



๙.  นายวัชระ  ทองสาย   ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา   กรรมการ 
๑๐.  นายศุภวัฒน์  ศักดิ์พิพัฒน์ด ารง   ครู  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม      กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.  นายประดิษฐ์  เหลื่อมนอก    ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 มีหน้าที่  จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ณ  โรงเรียนวานิชวิทยา 

๑.  นายนิกรณ์  เชียรพิมาย  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๓     ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนยศ  ปะเสทะกัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด          รองประธานกรรมการ 
๓.  นายผดุง  เกิดศรีทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง   กรรมการ 
๔.  นายก าธร  ค าเทียนทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระถิน    กรรมการ 
๕.  นายขวัญนคร  สังขรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตะพาบ   กรรมการ 
๖.  นางเสงี่ยม  วิเชียร   ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง    กรรมการ 
๗.  นางพิสมัย  เสือก าปัง   ครู  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง     กรรมการ 
๘.  นางวลัยกร  จ าปาเรือง  ครู  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน    กรรมการ 
๙.  นางเพ็ญโฉม  จั่นโพล้ง  คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด    กรรมการ 
๑๐.  นางปริญญา  สังขรัตน์  ครู  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ    กรรมการ 
๑๑.  นายมนตรี  ใสสะรัง   ครู  โรงเรียนวานิช     กรรมการ 
๑๒.  นายสมชาย  ทันตภิรมย์  ครู  โรงเรียนวานิชวิทยา     กรรมการ 
๑๓.  นายจรูญศักดิ์  ธีรธัญปิยศุภร   ศึกษานิเทศก์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๖    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
ณ  ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๖ , หอประชุม อบจ. , หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ 

๑. นายสมภูมิ  อัจฉริยพรหม  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  ประธานกรรมการ 
๒. นายประชัน  ชาวสามทอง  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แก้งสนามนาง ๑      รองประธานกรรมการ 
๓. นายโกศล  ศรีโคตร    ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๔       รองประธานกรรมการ 
๔. นายกระเสิม  มงคุณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย   กรรมการ 
๕. นายคงฤทธิ์  ผาผง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน  กรรมการ 
๖. นายไพบูลย์  ยศพล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน  กรรมการ 
๗. นายประจวบ  ผดุงโชค   ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  กรรมการ 
๘. นางส าราญ  จันทร์นา   ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง    กรรมการ 
๙. นางเพ็ญพร   ศรียางนอก  ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง    กรรมการ 
๑๐. นางชลลดา  หางประชุม  ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง    กรรมการ 
๑๑. นางรัติมา  สนนอก   ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  กรรมการ 
๑๒. นายธีรศิลป์  นิยมสุข   ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน   กรรมการ 
๑๓. นางสาวพิมลภัทร  อุดมไชย  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   กรรมการ 
๑๔. นางศิริแข  แขหินตั้ง   ครู โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม   กรรมการ 



๑๕. นายบุญส่ง  เริงชัยภูมิ   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการและ
เลขานุการ 
๑๖. นางสาวลาวัลย ์ ปิยะปรีชายุทธ ครู โรงเรียนบ้านอุทัยทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางวิไลลักษณ์  หิรัญรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
ณ  โรงเรียนวานิชวิทยา 

   ๑.  นายสุภาพ  บุญสิทธิ์        ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๕     ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวกรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา          รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายบุญช่วย  สังแก้ว       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง            กรรมการ 
   ๔.  นายสมชาย  แทนลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่              กรรมการ 
   ๕.  นายลือชัย  ศรีประภาพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดสามัคคี            กรรมการ 
   ๖.  นายสุพจน์  บารมี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  กรรมการ 
   ๗.  นายวีระชัย  รัตรองใต้  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกระพ้ีวิทยา   กรรมการ 
   ๘.  นายณฐาภพ  บุญทองโท  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองแวง   กรรมการ 
   ๙.  นางรวิสรา  กลจังหรีด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง   กรรมการ 
   ๑๐.  นางธัญวรัตน์  ภัทรบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา   กรรมการ 
   ๑๑.  นายฉัตรเพชร  ทองธีระ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา   กรรมการ 
   ๑๒.  นางสาวพรพิมล  สร้อยขุนทด   ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี   กรรมการ 
   ๑๓.  นางสาวปิยนุช  มีชัย   เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนครู  โรงเรียนวานิชวิทยา กรรมการ 
   ๑๔.  นางสาวพชรมล  ตรงกลาง  เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนครู โรงเรียนวานิชวิทยา กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาววรารัตน์  เลี่ยมรัตนะ  เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนครู  โรงเรียนวานิชวิทยา กรรมการ 
   ๑๖.  นายเขมชาติ  ภูวทิตย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสมีา เขต ๖     กรรมการและเลขานุการ 
       
 มีหน้าที่  จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) 
ณ  ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๖ , หอประชุม อบจ. , หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ 

1. นายศักดิ์ดา  ศรีศักดิ์นอก        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่าค้อ   ประธานกรรมการ 
2. นายอุทัย  มาล าโกน               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง       รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุสรณ์  ควรขุนทด         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็ง        รองประธานกรรมการ 
4. นายค าพี  ตรงกลาง                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย  กรรมการ 
5. นายพูนศักดิ์  บุตรแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง  กรรมการ 
6. นายพรชัย  ปาสาจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกก  กรรมการ 
7. จ.ส.อ.ธีระพล  พึ่งโคกสูง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย  กรรมการ 
8. นายวีระชัย  บุญกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย  กรรมการ 



9. นายสง่า  ทองสวัสดิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจด   กรรมการ 
10.นายไกรจักร  ศรีศักดิ์นอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง  กรรมการ 
11.นายรังสรรค์  สู้สนาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัน   กรรมการ 
12.นายชลธิศ  คงฤทธิ์        ครู  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ    กรรมการ 
13.นายวิทยา  งามพรม               ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง   กรรมการ  
14.นายโกศล  สิงห์สุพรรณ              ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง   กรรมการ 
15.นายประยุทธ  บุญกลาง         ครู โรงเรียนบ้านโนนเต็ง    กรรมการ 
16.นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก         ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย   กรรมการ 
17.นายอเุทน  เบ้ามะโน   ครู  โรงเรียนบ้านโจด    กรรมการ 
18.นายพัฒนพงษ์  ประเสริฐหล้า  ครู  โรงเรียนบ้านหนองม่วง   กรรมการ 
19.นายค าเป็น  หนูตอ   ครู  โรงเรียนบ้านหมัน    กรรมการ 
20.นางสาวหทัยกานต์  ประโพธิง  ครู  โรงเรียนบ้านหมัน    กรรมการ 
21.นางสาวเลอฉวี  ยอดรัก  ครู  โรงเรียนบ้านหนองม่วง   กรรมการ 
22.นางสุพรรษา  เตี้ยไธสง  ครู  โรงเรียนบ้านห้วยทราย   กรรมการ 
23.นายธีระพล  หวันลา   ครู  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย   กรรมการ 
24.นายด ารงศักดิ์  ขอร่วมกลาง  ครู  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง    กรรมการ 
25.นางอมร  ควรขุนทด   ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย   กรรมการ 
26.นางขวัญยืน  สมบุญนอก  ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง   กรรมการ 
27.นางสาววริญา  เทวิญญา  ครู  โรงเรียนบ้านหนองกก   กรรมการ 
28.นางสาวรุ่งรวี  เมอห์ริง   ครู  โรงเรียนบ้านทองหลาง   กรรมการ 
29.นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ  ปานบุดดา ครู  โรงเรียนบ้านโจด    กรรมการ 
30.นายวีระพงษ์  ตังตระกูล  ศึกานิเทศ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการและเลขานุการ 
31.นางกนกกาญจน์  วัฒน์ธนกาญจน์ ครู  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 มีหน้าที่  จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
ณ  ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๖ , หอประชุม อบจ. , หอประชุมอ าเภอบัวใหญ่ 

1. นายภิรมย์  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. นายกนก  จ าปามูล      ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง  ๒   รองประธานกรรมการ 

     ๓.   นายส าเร็จ สุมณนอก     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์   รองประธานกรรมการ 
     ๔.   นายมนูญ  ผลไม้   รองประทานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง  ๒  รองประธานกรรมการ      
     ๕.   นางทัศณีย์   วังพฤกษ์  ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
     ๖.   นางรุ่งอนันท์  พึงโคกสูง  ครู หัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอมรศิลป์ กรรมการ 
     ๗.   นายเจษฏา  จิระสวสัดิ์พงศ์ ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
     ๘.   นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูมาสี ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
     ๙.   นางสาวจิรนันท์  ผลนา  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 



    ๑๐.  นายพงษ์พันธ์  ศรีสุวรรณ   ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๑.  นายสิทธิ์ศักดิ์  พึงประสงค์ ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๒.  นางสาววารุณี  สีน้ าอ้อม  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๓.   นางสาวเกศรา  จันทร์คง  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๔.  นางกันยารัตน์  ทัดวรพงศ์ ครู โรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๑๕.  นางสุกัญญา  ขีดเข้ม  ครู โรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๑๖.  นางสุภาพร  กายณะสุข  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๗.  นายสุภกิจ  แป้นนอก  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๘.  นายบัณฑิต  นามปรี  ครู โรงเรียนอมรศิลป์      กรรมการ 
    ๑๙.  นางประสิทธิ์  ศรีฤทธิ์  ครู  โรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๒๐.  นางเชื้อ  แสงนอก  แม่บ้านโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๒๑.  นางจันทร์  หลวงทา  แม่บ้านโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 
    ๒๒.  นางประหยัด  เกษนอก     แม่บ้านโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ  
    ๒๓. นายทรงศิลป์  อามาตย์เสมา   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖     กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ 
ณ  โรงเรียนเทศบาล ๒ 

๑. นายอนันท์  ยิ่งนอก  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๑  ประธานการกรรมการ 
๒. นางวลัยลักษณ์  กันแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรโยง      รองประธานการกรรมการ 
๓. นายสถานุ  เกตุคัมธิวัตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา           กรรมการ        
๔. นางสุวภัทร  พรหมบุตร  ครู โรงเรียนบ้านศรีนิมิต   กรรมการ 
๕. นางสาวสุนิสา  ราชการกลาง  ครูธุรการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา            กรรมการ  
๖. นางสาววันดี   เขตกลาง  ครูธุรการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา            กรรมการ 
๗. นางสาวแสงเดือน  ปาปะโพธิ์  ครูธุรการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา            กรรมการ 
๘. นางอัมภาพรรณ   ใจชื่อ  ครูธุรการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา            กรรมการ 
๙. นางจันทร์จิรา  ชมตะคุ  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว   กรรมการ 
๙. นายปัญญา  วรรณชัย  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางนภาพรรณ  นาดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
 
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ณ  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 

คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑. นายประจักษ์  อาพัดนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านช้าง   ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญเทียม   โทแหล่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติโชค   เกศศรีพงษ์ศา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่าง้ิว   รองประธานกรรมการ 
๔. นายสง่า  มาเหง่า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดฯ         กรรมการ 



๕. นายพยนต์   ประสาทนอก     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง    กรรมการ 
๖. นายเอี่ยม   วังหอม              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระครก        กรรมการ 
๗. นายปริญญา   ประจง       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง         กรรมการ 
๘. นายเวสสันดร   กัปโก          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคค ี     กรรมการ 
๙. นายอนันต์   ศรีชุม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กฯ   กรรมการ 
๑๐. นายประสิทธิ์   โพธิ์นอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด    กรรมการ 
๑๑. นางอุไรรัตน ์  ทิพยเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามหนองแวง   กรรมการ 
๑๒. นางดวงจิตร์   ไพรงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระพ้ี    กรรมการ 
๑๓. นายวิสุทธิ์  อิสระพายัพ  ศึกษานิเทศก์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. สุพจน์   มาตรวังแสง  ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ และจราจร 
๑.  นางอุไรรัตน์   ทิพยเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามหนองแวง   ประธานกรรมการ 
๒.  นายกิตตโิชค   เกศศรีพงษ์ศา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่าง้ิว   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายประสิทธิ์   โพธิ์นอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด   รองประธานกรรมการ 
๔.  นายเข็มรัตน์   รงัสิวิวัฒน์  ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด  กรรมการ 
๕.  นายแหลมทอง   ลูกชัยสง    ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง  กรรมการ 
๖.  นายวิเชียร   อุทรศ   ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง  กรรมการ 
๗.  นายอภิชัย   ชิณโคตร        ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็กฯ  กรรมการ 
๘.  นายสมหมาย   ตีทศ  ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านด่านช้าง   กรรมการ 
๙.  นายนพพร   วจีประศรี  นักการฯ  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดฯ   กรรมการ 
๑๐. นายสุนันท์   เวทย์จรัส      ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านสระครก   กรรมการ 
๑๑. นายค าพัน  วิเท่น์            นักการฯ  โรงเรียนบ้านกระพ้ี    กรรมการ 
๑๒. นายเมธาวี  โพธิ์สอน         นักการฯ  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว    กรรมการ 
๑๓. นายพิทักษ์   สุวิวัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านขามหนองแวง   กรรมการและเลขานุการ 
  
มีหน้าที ่  วางแผนการจัดเตรียมสถานที ่ ห้องเรียน  หอประชุม ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  จัดโต๊ะ เก้าอ้ี  จัดเตรียม
สถานที่ อื่นๆ ตามความเหมาะสม  และเตรียมสถานที่  จัดการจารจร  อ านวยความสะดวกในการจอดรถยนต์ 
 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
๑.  นายพยนต์   ประสาทนอก     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง   ประธาน 
๒.  นางดวงจิตร์   ไพรงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระพ้ี      รองประธาน 
๓.  นางเกษร   แสนค าเป็ง ครู โรงเรียนบ้านขามหนองแวง            กรรมการ  
๔.  นางสุรีรัตน์  ธีระบุญชัยกุล  ครู โรงเรียนบ้านขามหนองแวง    กรรมการ 
๕.  นางสาวจิตติมา  สีหวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านขามหนองแวง    กรรมการ 
๖.  นายเข็มรัตน์   รงัสิวิวัฒน์ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด          กรรมการ  
๗. นายอภิชัย   ชิณโคตร       ช่างครุภัณฑ์ ชั้น๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็กฯ   กรรมการ 
๘. นายแหลมทอง   ลูกชัยสง  ช่างครุภัณฑ์ ชั้น๓ โรงเรียนบ้านตะคร้อฯ    กรรมการ 
๙. นางสาวนันทนา  ปานขุนทด ครูธุรการ โรงเรียนบ้านขามหนองแวง   กรรมการ
๑๐. นายไชยันต์ หงส์มาลา   ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดฯ    กรรมการและเลขานุการ 



๑๑. นางสาวยุวเรส  สาโส ครู โรงเรียนบ้านขามหนองแวง  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหนาที ่   จัดเตรียมอาหาร- น้ าดื่ม กรรมการตัดสินตามจุดต่างๆ  จัดหาอุปกรณ์ แก้วน้ า อ่ืนๆ ที่ใช้ในการต้อนรับผู้
มาร่วมพิธีเปิด  และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

คณะกรรมการฝ่ายรับผล / สรุปผลการประกวดแข่งขัน    ประกอบด้วย 
๑.  นายเวสสันดร   กัปโก            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี   ประธานกรรมการ 
๒.  นายอนันต์   ศรีชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กฯ              รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวสุนิสา  นาชิด  ครูธุรการ โรงเรียนบ้านด่านช้าง-บ้านคูขาดฯ            กรรมการ 
๔.  นางสาวอรัญญา  ไชยแหม่ง   ครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะคร้อฯ-บ้านโคกสะอาดฯ  กรรมการ 
๕.  นายบุญเหริม   พรมมาวัน   ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสระครก            กรรมการ  
๖.  นายกิตติพงษ์  ข้อสว่าง  ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง                          กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่    รวบรวมผลการแข่งขัน สรุปรายงาน ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันกิจกรรมท้องถิ่น 
ณ  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 

๑. นายศิริศักดิ์  ไชยนรินทร์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ๑ ประธานการกรรมการ 
๒. นายสรสิทธิ์  รักษาชนม์  ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บัวลาย ๑     รองประธานการกรรมการ 
๓. นายไตรภพ  สุวรรณัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแร้ง  กรรมการ        
๔. นายทิพย์  หงส์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้  กรรมการ 
๕. นายบรรหาร  ศรีดาธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินฯ  กรรมการ 
๖. นายประกาศิต  ศรีโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนประดู่  กรรมการ 
๗. นายสมชาย  นาโสก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบกุง  กรรมการ 
๘. นางเกษณีย์  แสนตรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง  กรรมการ 
๙. นางนิตยา  ทินราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังโพน   กรรมการ 
๑๐. นายมงคล  พงษ์พันธ์  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  กรรมการ 
๑๑. นายประทวน   ภัทรธีรนาถ  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  กรรมการ 
๑๒. นายเหล่า  ขอแนบกลาง  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  กรรมการ 
๑๓. นายสมไชย  แก้วหิน  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  กรรมการ 
๑๔. นางศุภากร  เสนาจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  กรรมการ 
๑๕. นางวัชราภรณ์  มงคุณ  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  กรรมการ 
๑๖. นายสมศักดิ์  ภูจริต   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติตดตามฯ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดห้องประกวดแข่งขัน  รับรายงานตัว บริการอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประกวดแข่งขัน  จัดการจารจร  ส่งรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมรับรายงานผลการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
๑. นายวราธิศ  คุณขุนทด  รองผอ. สพป.นครราชสีมา เขต ๖   ประธานกรรมการ 
๒. นายจรูญศักดิ์  ธีรธัญปิยศุภร   ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖   รองประธานกรรมการ 
๓. นายเขมชาติ  ภูวทิตย์   ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖   รองประธานกรรมการ 
๔.  ประธานศูนย์เครือข่าย ฯ บัวใหญ่ ๑ - ๕       กรรมการ 
๕.  นายภิรมย์  วิเชียร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรศิลป์    กรรมการ 



๖. นางสาวกรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา    กรรมการ 
๗. นายไพฑูรย์  ปิยมังคลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา    กรรมการ 
๘. นางอุไรรัตน์  ทิพยเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามหนองแวง   กรรมการ 
๙.  ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน         กรรมการ 
๑๐. นายอโณทัย  วงค์พิพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๑. นายสุนัย  สิงห์นอก  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๒. นายคูณ  ค าทอน  พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 
๑๓. นายนายอาทิตย์  ทวีเดช พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 
๑๔. นายเด่น  อุทัยสา  ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา     กรรมการ 
๑๕. นายไสว  แทนค้ า  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง   กรรมการ 
๑๖. นายสมพร     ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง   กรรมการ 
๑๗. นายสิทธิชัย  สมภาร  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคา   กรรมการ 
๑๘. นายสนั่น  อดทน  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่   กรรมการ 
๑๙. นายสงวน   ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านหัวนาค า   กรรมการ 
๒๐. นายสุพจน์  สอนวงแก้ว       ศึกษานิเทศก์                                  กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นายไพโรจน์  ราชการกลาง  เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖                    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ เป็นที่ปรึกษา  ประสานงานสถานที่การแข่งขันทุกกิจกรรม   
  

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

32.นางวรารัตน์  สุรินาอรุณโรจน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประธานกรรมการ 
33.นายอิสรพงฐ์  พันธ์สิงสอน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ  สีดา ๒   รองประธานกรรมการ 
34.นางกัญญมน  ภานุสิทธิ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านสีดา               รองประธานกรรมการ 
35.นางเจียมศรี  ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
36.นางสาวโรสสุคนธ์  ผ่องแผ้ว เจ้าพนักงานพัสดุ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
37.นางสาวดาราธร  การเพียร นักวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 
38.นางศิมามาศ  เดชพร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 
39.นางสาวชัชชญา  อินทรกัมพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
40.นางสุภัทรา  สิงห์วิเศษ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
41. นายอัธิพงษ์  หนากลาง นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
42.นางธิราพันธ์  พันธ์วัง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
43.นางทัศนีย์  ฉายกลิ่น  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
44.นางสาวนุชรี  ชายตะครุ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
45. นายสุทิน  นาดี  ช่างครุภัณฑ์ ๓ สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการ 
46.นางสาวขวัญเรือน  แก้วกลาง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการ 
47.นางบังอร  ลิ้มทะเล  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการ 



48.นางอุดม  นาโสก  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการ 
๔๙. นายอโณทัย  วงค์พิพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการ 
๕๐. นายสุนัย  สิงห์นอก  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖    กรรมการ 
๕๑. นายคูณ  ค าทอน  พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๕๒. นายนายอาทิตย์  ทวีเดช พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๕๓. นายเด่น  อุทัยสา  ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา      กรรมการ 
๕๔. นายไสว  แทนค้ า  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง    กรรมการ 
๕๕. นายสมพร  ชินสีนวล  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง    กรรมการ 
๕๖. นายสิทธิชัย  สมภาร  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคา    กรรมการ 
๕๗. นายสนั่น  อดทน  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนวัดบ้านหินแห่    กรรมการ 
๕๘. นายสงวน  แสนศรี  ช่างครุภัณฑ์ ๓ โรงเรียนบ้านหัวนาค า    กรรมการ 
๕๙. นางรุ่งรัศมี  ปลั่งกลาง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการและเลขานุการ 
๖๐. นางสาวปชัญญา  มามิมนต์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต ๖     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  จัดหาอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส่งให้คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันทุก
สถานที่ในการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นางสาวเบ็ญจมาศ  ตุ้ยเต็มวงศ์    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต ๖    ประธานกรรมการ 

๒. นายศุภวัฒน์   กลิ่นจันทน ์    ประธานศูนย์เครือข่ายฯ บ้านเหลื่อม ๑          รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุพจน์  สอนวงแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖        รองประธานกรรมการ 

    สถานที่  ณ  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 
๔. นายสุทธิพงค์  บุญสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๕. นางสาวจันทร์สุดา  ศรีนุชศาสตร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 
๖. นางสาวปุณรภาสร้างไชยสิน  นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๗. นางอรุณ จันทร์สุขศรี   นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๘. นางสาวประวีณาสร้อยจิตต์ลูก  จ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๙. นางศุภกร  เสนาจันทร์   ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี   กรรมการ 
๑๐. นางสาวบุญญาพร   ทองทิพย์  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี   กรรมการ 
 
สถานที่  ณ  โรงเรียนวานิชวิทยา 
๑๑. นายปรีชา  ไค่นุ่นสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์   กรรมการ 
๑๒. นางสาวนวรัตน์  ปิตุรงค์   ครู โรงเรียนวานิชวิทยา     กรรมการ 
๑๓. นางสาวศิริวรรณเป็นสุข  นักวิชาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๑๔. นางดารินสารธิมา   เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๑๕. นางเพ็ญนภา  ทองอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุนิสา  พุทธวงศ์         สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
 
สถานที่  ณ  โรงเรียนอมรศิลป์ 



๑๗.. นายจิระวัฒน์  เพลียนอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์    กรรมการ 
๑๘. นายชัยสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง  ครู โรงเรียนอมรศิลป์     กรรมการ 
๑๙. นางฤทัย  นาดี      ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๐. นางจารุวรรณ  ด ารงกิจ   นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๒๑. นางสาวบงกช  กล้าหาญ    นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
 
สถานที่  ณ  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 
๒๒. นายบุญเชิด    รมณีย์พิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง   กรรมการ 
๒๓. นายอโนทัย  วงศ์พิพันธ์       ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๒๔. นายดาว  ทัพอาสา     เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๒๕. นายอัถธิพงษ์  หนากลาง       นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 

๒๖. นางสาวปัญญานุช   ศรีวไิชย  ครู โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา     กรรมการ 
๒๗. นายแสนพล  คุปติสุนทร    ลูกจ้างประจ า สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
 
สถานที่  ณ  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 
๒๘. นางสาวไกรเลิศ  โพธิ์นอก     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม   กรรมการ 
๒๙. นายสุธรรม  สีแก้ว      นักวิชาการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   กรรมการ 
๓๐. นายสังคม  พระไตรยะ    เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๓๑. นายสมพงษ์  คุ้มรัมย์       นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
 
สถานที่  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๖    
๓๒. นางศิมามาศ  เดชพร    นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๓๓. นางสาวนุชรี  ชายตะครุ  เจ้าพนักงานธุรการร สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๓๔. นางสาวปานจิต  ฉวีวงศ ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 

๓๕. นางเจียมศรี  ราชการกลาง  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 

๓๖. นางสาวสุมาลี  แก่นกลาง  นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 

 
สถานที่  ณ  เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 
๓๗. นางอุไรวรรณ  ศรีพูน  ครู โรงเรียนเทศบาล ๒  (สหกรณ์สมทบ)  กรรมการ 
๓๘. นางวิไลภรณ์  กันค าแหง  ครู โรงเรียนเทศบาล ๒  (สหกรณ์สมทบ)  กรรมการ   
๓๙. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ศรี    ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
๔๐. นางญาณิศา  สวัสดิวงศ ์  นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต ๖ กรรมการ 
๔๑. นางสาวอมร  ชาวสวน    ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต ๖  กรรมการ 
  
    มีหน้าที่  ประสานงานโรงพยาบาลบัวใหญ่ โรงเรียนที่เป็นสถานที่ประกวดแข่งขัน  เตรียมเจ้าหน้าที่และยาในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๑.นายนิกรณ์ เชียรพิมาย      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน          ประธานคณะกรรมการ 
๒.นายโกวิทย์  สีมาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนตาจั่น  รองประธานกรรมการ 
๓.นายบุญลือ  พันธุเสนีย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโกโคก  รองประธานกรรมการ 



๔.จ.ส.อ.สมนึก  กล้าหาญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนเมือง รองประธานกรรมการ 
๕.นายไพโรจน์   เนตรกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี รองประธานกรรมการ 
๖.นายชูชาติ   อยู่สะอาด   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง  รองประธานกรรมการ 
๗.นางสาวธนพร กล่อมจอหอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง  กรรมการ 
๘.นายดนุพล บุญวีรบุตร   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี  กรรมการ 
๙.นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง  กรรมการ 
๑๐.นายเบญจมาภรณ์ พวงสมบัติ  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคอนเมือง  กรรมการ 
๑๑.นางสาวพิมพ์มาดา ยะปะเต  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกระถิน  กรรมการ 
๑๒.นางสาวมลทิชา ใจซื่อ   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง  กรรมการ 
๑๓.นางสาวรุ่งทิพย์ เหขุนทด  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด  กรรมการ 
๑๔.นายสมชาย ยศกลาง   คร ูโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง   กรรมการ 
๑๕. นางประไพพรรณ์  ยศกลาง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๖                      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน  ศึกษานิเทศก์  สพป.นม. ๖    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายไพโรจน์  ราชการกลาง   เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘ นางสาวนุชรี  ชายตะครุ  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม. ๖            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             

          มีหน้าที่  ประสานแต่ละสถานที่การประกวดแข่งขัน  รวบรวมสรุป รายงานผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมใน
ระบบการรายงานผลการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  และน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นางสาวณิชา  ส่งศิร ิ  นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖          ประธานกรรมการ  
๒. นายคมกกฤช  มุมไธสง นักวิชาการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                       รองประธานกรรมการ 
๓. นายทองใบ  วงศ์อินจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์           กรรมการ 
๔. นายทัพฬุนิธิศ  ปิ่นภัคพูลลดา   เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพ้ืนที่ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                    กรรมการ  
๕. นายแสนพล  คุปติสุนทร         พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖                              กรรมการ 
๖. นายอโนทัย   วงศ์พิพันธ์ อัตราจ้าง สพป.นครราชสีมา เขต ๖                                       กรรมการ 
๗. นางสาวชัชชญา  อินทรกัมพล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการและเลขานุการ 
 
       มีหน้าที่  บันทึกภาพพิธีเปิด –  ปิดการประกวดแข่งขัน  การจัดกิจกรรมในระหว่างการการแข่งขันทุกสถานที่
ตลอดการประกวดแข่งขัน 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นายพล  ชินอ่อน   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ คง ๕                          ประธานกรรมการ  
๒. นายเจษฏากรณ์  เกิดกลาง            คร ูโรงเรียนห้วยไหวฒันา    กรรมการ 
๓. นางสาวเบญจภรณ์ แผ่วสงูเนิน            คร ูโรงเรียนบ้านปรางค์      กรรมการ 
๔. นางสาวทัชอร  พร้อมจันทึก   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา, โรงเรียนบ้านดอนถ่ัวแปบพัฒนา   

กรรมการ 
๕. นางสาวหทัยกานต์  ชมถนัด   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านประค า, โรงเรียนบ้านดอนทะแยง  กรรมการ 
๖. นางสาวสุนีย ์ บุญรอด     เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านหนองสะแก   

โรงเรียนวนาประชารฐับ ารุง     กรรมการ 
 



๗. นายปิยะพงษ์  แพสยันดร   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปรางค์  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม   กรรมการ       
๘. นายยุทธนา  โพธิ์นอก        เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตะโก โรงเรียนตากิ่ม            กรรมการ      
๙. นางสาวอาทิตยา  เสมอไว  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว     กรรมการ 
๑๐. นางสาวเสาวนีย์  แก้วกอง   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอนถ่ัวแปบพัฒนา     กรรมการ 

๑๑. นางสาวกันยารัตน์   สงเมือง            ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอนทะแยง     กรรมการ 
๑๒. นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖        กรรมการและเลขานุการ  

         มีหน้าที่  จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เก็บข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกกิจกรรม ทุกสถานที่ตลอดการประกวดแข่งขัน 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
๑. นางเพ็ญใจ  สันติวีรวงศ์   ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพร  ภูวทิตย์   นักวิชาการพัสดุ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖               กรรมการ 
๓.  นางสาวโรสสุคนธ์   ผ่องแผ่ว  เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.นครราชสีมา เขต ๖               กรรมการ 
๔.  นางฤทัย  นาดี                      พนักงานราชการ  สพป.นครราชสีมา เขต ๖                    กรรมการ 
๕.  นางสาวปานจิต   ฉววีงศ์                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางภนิดา   ชุมหิรัญ                ครู โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 มีหน้าที่   จัดท า  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามรับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุ
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ   หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ทราบ. 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
             ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๓    เดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๖ 
 
 
 

         นิเวศน์  อุดมรัตน์ 
                                                         (นายนิเวศน์  อุดมรัตน์)  
                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
 
 
 
 
     
 


