
 

 
ค ำสั่งศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหนองหัวฟำน 

ที ่  15 / 2561  
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหนองหัวฟำน  

ปีกำรศึกษำ 2561 
------------------------------------------------------------------ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน ครั้งที่ 6   
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561   ได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนอง
หัวฟาน ปีการศึกษา 2561  “ฟานเกมส์ ครั้งที่ 14”   ในวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ.2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชน
หนองหัวฟาน  เพ่ือพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน นักเรียนในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬา
ประเภทต่างๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด 
 เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน ประจ าปี 
2561  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย   จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาในการเตรียมการ  ให้ข้อคิดและแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  จัดหางบประมาณสนับสนุน  และถ้วยรางวัล 
และประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 

1. นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธานกรรมการ 
2. นายปรัชญา ทาซ้าย ผอ.รร.บ้านหนองปรือ รองประธานกรรมการ 
3. นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล ผอ.รร.บ้านเหนือทัพรั้ง รองประธานกรรมการ 
4. นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ ผอ.รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
5. จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) กรรมการ 
6. นายอภัยวงษ์ สมนา ผอ.รร.บ้านเมืองนาท กรรมการ 
7. นายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผอ.รร.บ้านงิ้ว /รก.ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการ 
8. นายธีรวีร์ ศรีนา ผอ.รร.บ้านโนนมะเกลือ กรรมการ 
9. นายมานิตย์ ตั้งประเสริฐ ผอ.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน กรรมการ 
10. นางวารี  หวังปรุงกลาง รก.ผอ.รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 
11. นายสัญญา วอกลาง รก.ผอ.รร.บ้านเสมา กรรมการ 
12. นายประวิทย์ เจ๊กไธสง ครู รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
13. นายววิัฒน์ กิ่งนอก ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
14. นายธีรยุทธ พากลาง ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 
15. นายสุภาพ อ่อนชัย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
16. นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง ผอ.รร.บ้านสระแจง กรรมการ/เลขานุการ 
17. นายเอกภพ บ ารุงกลาง ผอ.รร.บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำ/กรีฑำ 
 

1.1 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำฟุตบอล 
 
 

 นายอนันต์   รัตน์สันเทียะ ผอ.รร.บ้านคูเมือง ประธาน 
นายอภัยวงษ์   สมนา ผอ.รร.บ้านเมืองนาท รองประธาน 

 

1. นายโกมินทร์   มหานาม              ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง หัวหน้า 
2. นายสมศักดิ์   แสนโคตร ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
3. นายโกเมน  มหานาม ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
4. นายไพบูลย์   บ ารุงกลาง            ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
5. นายสาคร   เงื่อนกลาง             ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง            ผู้ช่วย 
6. นายมานพ เต้าปั้น ครู รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
7. นายประวิทย์ เจ็กไธสง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
8. นายประยูร   ธงภักดิ์ ครู รร.บ้านคูเมือง                    ผู้ช่วย 
9. นายกฤษณพล  ศรีม่วงกลาง ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
10. นายพิชญ์พงศ์   บ ารุงกลาง       ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน    ผู้ช่วย 
11. นายคมกริช  พันธุวัฒน์ ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน    ผู้ช่วย 
12. นายบริรักษ์ สวัสดี ธุรการ รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
13. นายธนบดี รอดกลาง นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
14. นายภูมินทร์ วิจิตรวารินทร์ นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
15. นายกิตติเดช มอสันเทียะ นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
16. นายณัฐพล พรมมนัส นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
17. นายนภดล ปิยะบุตร นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
18. นายเรวัฒน์ นิยมชื่น นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
19.    นายศักดา ห้วยหงส์ทอง นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
20. นายชัชวาล ถิ่นพุทรา นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 

 
 

1.2 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำเซปักตะกร้อ 
 

                       จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง           ผอ.รร.บ้านโนนเมืองฯ                   ประธาน 
  นายธีรวีร์  ศรีนา               ผอ.รร.บ้านโนนมะเกลือ         รองประธาน 
 

1. นายชูชาติ   หวังชว่ยกลาง ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ หัวหน้า 
2. นายกิ่งเพชร  สีโพธิ์ ครู รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
3. นายกฤษฎาพร  จงคูณกลาง ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
4. นายชาญชัย  สวามิชัย ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
5. นายสุทัศน์   ทองมาก   ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
6. นายสุวัฒน์   แถมวัฒนะ    ครู รร.บ้านงิ้ว ผู้ช่วย 
7. นายอัศวิน ศรีใส ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
8. นายสกล  ใจเย็น ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
9. นายอนุชิต   เพชรน้ าแดง ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 
10. นายธนากร ไทรสาย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
11. นางสาวชุลีรัตน์   วงศ์พัฒนชยั ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
12. นางสาวนุสรา   มุ่งพูนกลาง ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
13. นางนิสิทธิ์ ประณีตพลกรัง ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 



1.3 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำวอลเลย์บอล 
   

    นายปัญญา   หวังรวมกลาง ผอ.รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธาน 
    นายเอกภพ  บ ารุงกลาง  ผอ. รร.บ้านโจดฯ  รองประธาน 
 

1. นายวิวัฒน์ กิ่งนอก ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง หัวหน้า 
2. นายสารัมภ์ บุตรเคน ครู รร.บ้านสระแจง ผู้ช่วย 
3. นางสุปราณี ช่างบุ ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรณา ทองสุขนอก ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
5. นางกิ่งดาว บ ารุงกลาง ครู รร.บ้านหนองปรือ ผู้ช่วย 
6. นางสาวรุ่งระวี ต่อชีพ ครู รร.บ้านงิ้ว ผู้ช่วย 
7. นางสุรธิดา ปลอดกระโทก ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
8. นางสาวกุหลาบ ฟอกสันเทียะ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
9. นางสาวพิศเพลิน ลื่นกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
10. นางภัทรวรินทร์ สีโพธิ์ ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
11. นางจารุวรรณ ชัยสูงเนิน ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
12. นางสิริพร ชวนโพธิ์ ครู รร.บ้านหนองไผ่ ผู้ช่วย 
13. นางอุบล โรจนเมธานนท์ ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
14. นางสาวเจริญพร พิมพ์แก้ว ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
15. นางพรพิทยา รัตนวิชัย ครู รร.บ้านเมืองนาท ผู้ช่วย 
16. นางชมนาถ เต้าปั้น ครู รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
17. นางนิลุบล พลสง ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
18. นางสาวกมลชนก ค าศาลา ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
19. นางสาวชูสิริ สว่างไธสง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
20. นางสาวพวงประภา ทุยกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
21. นางสาวธนัญชา ทุยกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
22. นายพัชรพฤกษ์  นาคทัด นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
23. นางสาวสุพัตรา    เบียดกลาง นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
24. นางสาวอลิชา   มารัตน์ นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
25. นางสาวนงนภัส   ถ้ ากลาง นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
26. นางสาวเขมจิรา  ค าเขื่อน นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
27. นายธีรภัทร์   ศิร ิ นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 

 
  

1.4 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำเปตอง 
 

  นางปิยาภรณ์   พ่ึงโคกสูง    ผอ.รร.บ้านสระแจง  ประธาน 
  นายมานิตย์   ตั้งประเสริฐ  ผอ.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน รองประธาน 
 

1. นายพีระพงษ์ สอนกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน หัวหน้า 
2. นางเจริญพร จบมะรุม ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
3. นางจามรี วงศ์พัฒนชัย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
4. นางสาวกวินนาถ บุญสูง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
5. นางภานุเกตุ มนต์ทอง ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
6. นางบุษกร จินกลาง ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
7. นางเงิน จงจิตรกลาง ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 



8. นางสาวนันทิยา วรจิตตานันท์ ครู รร.บ้านเมืองนาท ผู้ช่วย 
9. นางปิยะรัตน์ ชาติกลาง ครู รร.บ้านเมืองนาท ผู้ช่วย 
10. นางเพ็ญจิรา วงศ์สันติราษฎร์ ครู รร.บ้านสระแจง ผู้ช่วย 
11. นางวัฒนา หวังรวมกลาง ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
12. นางปาหนัน กิ่งกุ่มกลาง ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
13. นางศิริรดา นาสันเทียะ ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
14. นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
15. นางอุษา ศรีโพธิ์ ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
16. นางพัชรี พงษ์สุพรรณ ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
17. นายภูบุญ หวังภูกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
18. นางสาวณัฐธิดา สอนกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
19. นางสาวมยุรี วงศ์วราวรรณ ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 
20. นางรุ่งกรานต์ ถิรบุญวัฒน์ ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
21. นางอัจฉราวดี เขียวรี ครู รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
22. นางสาวเกียรติสุดา เกียรติเกาะ ครู รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
23. นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง ครู รร.บ้านงิ้ว ผู้ช่วย 
24. นางสาวสุกัลยา กนก ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
25 นางสาวสุรีนาถ สุวรรณกลาง ครู ร.เทศบาลหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
26. นางทองคูณ ผันกลาง ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
27.  นางธารทิพย์ เลี้ยงวงษ์ ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 

 
1.5 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำฟุตซอล 

 

นายศิรณัฏฐ์   สุขสมบัติสกุล ผอ.รร.บ้านเหนือทัพรั้ง  ประธาน 
นายยุทธชัย  เสริมพงษ์  ผอ.รร.บ้านงิ้ว   รองประธาน 
 

1. นายสุภาพ อ่อนชัย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน หัวหน้า 
2. นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
3. นายอิศศรา การถาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
4. นายปรัชญา ฉายวิริยะกุล ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
5. นางสุภาภรณ์ เตือนกฤษณพงศ์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
6. นายบรรหาร ทองสุขนอก ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุชาวดี นาคา ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
8. นายสุวรรณ์ ปลั่งกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
9. นางสาวนารีรัตน์ ล้วนกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
10. นางจิดาภา บุญพิริยากร ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
11. นางสาวศุภจิรา เพลินขุนทด ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
12. นายธีรยุทธ พากลาง ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 
13. นางมณิษา รัตน์สันเทียะ ครู รร.บ้านสระแจง ผู้ช่วย 
14. นางสาวทัศนีย์ จันทร์สอน ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
15. นางรัชนีวรรณ วงศ์วราวรรณ ครู รร.บ้านเมืองนาท ผู้ช่วย 
16. นายสุรสิทธิ์ ศรีทอง ครู รร.บ้านงิ้ว ผู้ช่วย 
17. นางสาวดวงใจ ลาภก าเนิด ครู รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
18. นางสาวพิมพ์พา เลี่ยมกลาง ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 



19. นางอริสา สุดปะมา ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
20. นางสาวสุพิชชา แบขุนทด ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
21. นางสาวฤทัย แป้งกลาง ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
22. นางสาวขวัญตา มาลารักษ์ ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
23. นายภัทรพล อยู่ทองหลาง ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 

 
1.6 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำเทเบิลเทนนิส 

 

นายปรัชญา ทาซ้าย  ผอ.รร.บ้านหนองปรือ  ประธาน 
นางวารี หวังปรุงกลาง  รก.ผอ.รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ รองประธาน 
 

1. นายกิตติพงษ์ สีหนาท ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน หัวหน้า 
2. นางนิภา สีหนาท ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
3. นางปภัสสิริย์ ครองทรัพย์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
4. นางเกวลิน กุญชรสินธุ์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
5. นางสาวชนิดา หลวงชัยสินธุ์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
6. นายธีรัตน หาญอนุสรณ์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
7. นางทรงพร โลสันเทียะ ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
8. นางสุภัค ศรีสา ครู รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 
9. นางสลาย ปลั่งกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง ผู้ช่วย 
10. นางสาววงค์เดือน ปรุสันเทียะ ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 
11. นางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ ผู้ช่วย 
12. นางสาวิตรี ตาทอง ครู รร.บ้านหนองปรือ ผู้ช่วย 
13. นางสาวฐิติมา สมบูรณ์ ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
14. นางวัชราภรณ์ ตังตระกูล ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
15. นางริต้า สงกระสิน ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
16. นางสายรุ้ง มุ่งรวยกลาง ครู รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
17. นางรัตนา จงคูณกลาง ครู รร.บ้านเมืองนาท ผู้ช่วย 

 
 

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรตัดสินกรีฑำ 
 

  นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ       ผอ.รร.บ้านคูเมือง                       
  นายศิรณัฏฐ์   สุขสมบัติสกุล      ผอ.รร.บ้านเหนือทัพรั้ง                 
  นายวิวัฒน์   กิ่งนอก                  ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง                 
  นายไพบูลย์   บ ารุงกลาง            ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน           

 

2.1 กรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและตรวจสอบรุ่น 
 1.   นางสลาย ปลั่งกลาง  ครู รร.บ้านคูเมือง  หัวหน้า 
 2.   นางสุปราณี   ช่างบุ    ครู รร.บ้านเสมา    ผู้ช่วย 
 3.   นายสุรสิทธิ์   สีทอง  ครู รร.บ้านงิ้ว    ผู้ช่วย 
 4.   นายสกล ใจเย็น  คร ูรร.ชุมชนหนองหัวฟาน  ผู้ช่วย 
 6.   นางอัจฉราวดี   เขียวรี ครู รร.บ้านครึมม่วง   ผู้ช่วย 

7.   นางพรพิทยา รัตนวิชัย ครู รร.บ้านเมืองนาท   ผู้ช่วย 
8.  นางสาววราลักษ์ กุดแสน ครู รร.บ้านเมืองนาท   ผู้ช่วย 



9.  นายภัทรพล   โรมโคกสูง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย  
10. นายณัฐชัย ขอเห็นกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   

 11. นายณัฐวุฒิ   หวังเศษกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย  
12. นายธนทัต   ศรีนอก  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   

 13. นายปฏิภาน   ชัยชนะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 14. นายกิตติพัทธ์   สูญรอด นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 15. นางสาววนิดา   ปัญสรณะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 16. นางสาวพรทิพา   กิ่งนอก นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 17. นางสาวสุรภา   ศุภลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย    

 
2.2   กรรมกำรปล่อยตัว 

 1.  นายสุวรรณ์   ปลั่งกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง หัวหน้า 
 2.  นายสุวัฒน์   แถมวัฒนะ ครู รร.บ้านงิ้ว  ผู้ช่วย 
 3. นายชาญชัย สวามิชัย  ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
 

 
2.3   กรรมกำรจัดนักกีฬำลงลู่ว่ิง 

 1.   นายโกเมน   มหานาม   ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ  หัวหน้า 
 2.   นายอนุชิต   เพ็ชรน้ าแดง  ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 

3    นายบรรหาร   ทองสุขนอก  ครู รร.บ้านเสมา   ผู้ช่วย 
 4.   นายปรัชญา ฉายวิริยะกุล  ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
 5.   นางสาวทัศนีย์   จันทร์สอน  ครู รร.บ้านโจดฯ   ผู้ช่วย 
 6.   นางสุมาลี ศรีมณี   ครู รร.บ้านหนองปรือ  ผู้ช่วย 
 7.   นางสาวสุกัญญา   กนก  คร ูรร.เทศบาลหนองหัวฟาน        ผู้ช่วย 
 8.   นางสาวดวงพร โชติกลาง    คร ูรร.เทศบาลหนองหัวฟาน       ผูช้่วย 
 9.  นายบริรักษ์ สวัสดี   ธุรการ รร.บ้านโนนเมืองฯ  ผู้ช่วย 

10.  นายภัทรพล   โรมโคกสูง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย  
11. นายณัฐชัย ขอเห็นกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   

 12. นายณัฐวุฒิ   หวังเศษกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย  
13. นายธนทัต   ศรีนอก  นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   

 14. นายปฏิภาน   ชัยชนะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 15. นายกิตติพัทธ์   สูญรอด นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 16. นางสาววนิดา   ปัญสรณะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 17. นางสาวพรทิพา   กิ่งนอก นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย   
 18. นางสาวสุรภา   ศุภลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย    

 
2.4   กรรมกำรก ำกับลู่ว่ิง 

 1.   นายสุทัศน์   ทองมาก     ครู รร.บ้านคูเมือง  หัวหน้า 
 2.   นายอัศวิน   ศรีใส   ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง  ผู้ช่วย 
 3.   นายมานพ เต้าปั้น   ครู รร.บ้านครึมม่วง  ผู้ช่วย 
 4.   นายกฤษณพล ศรีม่วงกลาง  ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ  ผู้ช่วย     
 5.   นายอิศศรา การถาง   ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน          ผูช้่วย 
 6.   นายธนากร ไทรสาย   ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 

7.   นายพิชญ์พงศ์   บ ารุงกลาง  ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน  ผู้ช่วย 



 

2.5   กรรมกำรจับล ำดับที่ 
1.   นายสารัมภ์   บุตรเคน  ครู รร.บ้านสระแจง  หัวหน้า 
2.   นายกฤษฎาพร   จงคูณกลาง  ครู รร.บ้านเสมา   ผู้ช่วย 
3.   นายสุภาพ อ่อนชัย   ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
4.   นายสาคร เงื่อนกลาง   ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง  ผู้ช่วย  
5.   นายประวิทย์ เจ๊กไธสง  ครู รร.บ้านคูเมือง  ผู้ช่วย 

 
2.6   กรรมกำรจับริบบิ้นเส้นชัย 

1.   นางสาวิตรี ตาทอง   ครู รร.บ้านหนองปรือ  หัวหน้า 
2.   นางสาวรุ่งระวี ต่อชีพ   ครู รร.บ้านงิ้ว   ผู้ช่วย 
3.   นางสาวกาญจนา จงเย็นกลาง        คร ูรร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 
4.   ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา เทียงธรรม ครู รร.บ้านห้วยดนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 

 
2.7   กรรมกำรผู้สื่อข่ำว 

1.   นายปรัชญา   ทาซ้าย   ผอ.รร.บ้านหนองปรือ  หัวหน้า 
2.   นายกิตติพงษ์  สีหนาท  ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
3.   นายโกเมน  มหานาม   ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ  ผู้ช่วย  
4.   นายเสฎฐวุฒ ิ   บุตรวงค์  นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
5.  นายยุทธนา   แก้วคุณเลิศ  นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 

 
2.8   กรรมกำรทะเบียน  สถิติ  และบันทึกผลกำรแข่งขัน 

1.   นางอุษา  ศรีโพธิ์   ครู รร.บ้านคูเมือง  หัวหน้า 
2.   นางภัทรวรินทร์  สโีพธิ์        ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ  ผู้ช่วย 
3.   นางสาวนันทิยา วรจิตตานันท์  ครู รร.บ้านเมืองนาท  ผู้ช่วย 
4.   นายธนพงศ์ เรืองเลิศ   ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย  
5.   นางสาวฐิติมา  สมบูรณ์  ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ  ผู้ช่วย 

 
2.9   กรรมกำรประจ ำธงสัญญำณ 

1.   นายภูบุญ   หวังภูกลาง            ครู ร.ร.บ้านคูเมือง            หวัหน้า 
2.   นางปภัสสิริย์   ครองทรัพย์            ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย 
3.   นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง   ครู รร.บ้านงิ้ว             ผูช้่วย 
4.   นายธนวัฒน์    มีบุญ   นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
5.   นายอนุชา  โพธิ์นอก   นักเรียน รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 

 
2.10  เจ้ำหน้ำที่เชิญธงชำติ 

  นักกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 
 

2.11   เจ้ำหน้ำที่ธงกีฬำ 
  นักกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 
 

2.12   นักกีฬำคบเพลิง 
เด็กหญิงวิรวรรณ มุ่งซ่อนกลาง  ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 
 



2.13   นักกีฬำอำวุโส 
จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองฯ 

 
2.14   เจ้ำหน้ำที่บันทึกภำพเหตุกำรณ์ 

1.  นายกิตติพงษ์  สีหนาท  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน หัวหน้า 
2.  นายธีรัตน หาญอนุสรณ์  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
3 .  นายทินกร ศรีโพธิ์  ธุรการ รร.บ้านคูเมือง  ผู้ช่วย 

 
 

3.คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
  

1.   นายปัญญา   หวังรวมกลาง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  ประธาน 
 2.   นายไพบูลย์   บ ารุงกลาง ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  รองประธน  
 3.   นายทนงศักดิ์  เพ็งกลาง ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ  
 4.   นายพีระพงษ์ กิ่งนอก  ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ   
 5.  นายปรัชญา  ฉายวิริยะกุล ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ 
 6.   นายสุภาพ  อ่อนชัย  ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ 
 7.   นายสัญญา  วอกลาง  ครูโรงเรียนบ้านเสมา   กรรมการ 
 8.   นายวิวัฒน ์ กิ่งนอก  ครูโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง  กรรมการ 
 9.   นายโกมินทร์ มหานาม ครู โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง  กรรมการ 
 10.   นายประวิทย์ เจ๊กไธสง ครูโรงเรียนบ้านคูเมือง   กรรมการ 
 11. นายสุวรรณ์ ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนบ้านคูเมือง   กรรมการ 
 12. นายชูชาติ หวังช่วยกลาง ครูโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ  กรรมการ 

13.  นายสกล  ใจเย็น  ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ 
 14. นางจารึก  บ ารุงกลาง  ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ 
 15.  นางนิ่มนวล   สอนกลาง ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ 
 16. นางศุภวารี   วีระนันท์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  กรรมการ  

 17.นางสาวเดือนเพ็ญ เฉื่อยกลาง ครูโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
 18.นางสาวรัตนาวดี ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
 19.นางนิศากร แสนสิงห์ เจ้าหน้าที่รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
 20.นักการภารโรงทุกโรงเรียน   
 21. นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน   

 
    มีหน้ำที ่ 1.   จัดตั้งกองอ านวยการ  ประดับผ้าตกแต่งผ้าให้สวยงาม  จัดดอกไม้ประดับในพิธี 

2. จัดหาเก้าอ้ี  ชุดรับแขก  โต๊ะรับบริจาคและวางถ้วยรางวัล 
3. จัดหาธงกีฬาประดับสนามให้สวยงาม 
4. ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

4.  คณะกรรมกำรจัดหำ /เตรียมเหรียญรำงวัล /นำงเชิญเหรียญ 
 

1.   นางปิยาภรณ์    พ่ึงโคกสูง  ผอ. ร.ร.บ้านสระแจง          หัวหน้า 
2.   นายวิวัฒน ์กิ่งนอก   ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง          ผู้ช่วย 
3.   นางจารึก   บ ารุงกลาง  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย 
4.   นางนิ่มนวล   กิ่งนอก   ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย 
5.   นางจามรี   วงศ์พัฒนชัย  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย 



6.   นางเกวลิน กุญชรสินธุ ์  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย 
7.   นางสาวพัทธิยา นอกพลกรัง  ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย   
8.  นางสาวเดือนเพ็ญ เฉื่อยกลาง  ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน         ผู้ช่วย 
9.  นางสลาย ปลั่งกลาง   ครู รร.บ้านคูเมือง           ผู้ช่วย 
10.นางสาวรัตนาวดี ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ผู้ช่วย 
11.นางสาวจันทิมาพร ชนทองหลาง ธุรการ รร.บ้านสระแจง ผู้ช่วย 
12.นางพิกุลแก้ว ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.บ้านครึมม่วง ผู้ช่วย 
13.นางสาวธนัชพร จงเย็นกลาง ธุรการ รร.บ้านเหนือทัพรั้ง ผู้ช่วย 
14.นางสาวมัญช์ณณิชา พาลี ธุรการ รร.บ้านโจดฯ ผู้ช่วย 
15.นางสาวปนัดดา หวังแววกลาง ธุรการ รร.บ้านงิ้ว ผู้ช่วย 
16.นางสาวมาริษา หวังปรุงกลาง ธุรการ รร.บ้านหนองไผ่ ผู้ช่วย 
17.นางสาวณิชนันทน์ กิ่งนอก ธุรการ รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ผู้ช่วย 
18.นางสาวศุภัชชา พ่วงรอด ธุรการ รร.บ้านเมืองนาท ผู้ช่วย 
19.นางภลินี บุญเตชะภควัต ธุรการ รร.บ้านโนนมะเกลือ ผู้ช่วย 
20.นางสุกัญญา รอบคอบครบุรี ธุรการ รร.บ้านหนองปรือ ผู้ช่วย 
21.นางสาววรรณา ทองสุขนอก ธุรการ รร.บ้านเสมา ผู้ช่วย 

 

 

มีหน้ำที่ 1.  จัดเตรียมถ้วย  รางวัล เหรียญรางวัล  มาปฏิบัติหน้าที่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน 
2.  จัดหา /ดูแล นางเชิญเหรียญรางวัล มอบให้นักกีฬาตามประเภทของการแข่งขัน (ภาคเช้า--รร.ชุมชนหนอง

หัวฟาน    /ภาคบ่าย –รร.บ้านคูเมือง) 
 
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิค 
 

1.นายปรัชญา ทาซ้าย 
 

ผอ.รร.บ้านหนองปรือ 
 

ประธาน 
2.นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ ผอ.รร. บ้านคูเมือง รองประธาน 
3.จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านโนนเมืองฯ รองประธาน 
4.นายสกล ใจเย็น ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
5.นายสุภาพ อ่อนชัย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
6.นายพีระพงษ์ สอนกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
7.นายกิตติพงษ์ สีหนาท ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
8.นายไพบูลย์ บ ารุงกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
9.นายอิศศรา การถาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
10.นายวิวัฒน์ กิ่งนอก ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
11.นายสารัมภ์ บุตรเคน ครู รร.บ้านสระแจง กรรมการ 
12.นายโกเมน มหานาม ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ กรรมการ 
13.นายสัญญา วอกลาง ครู รร.บ้านเสมา กรรมการ 
14.นายมานพ เต้าปั้น ครู รร.บ้านครึมม่วง กรรมการ 
15.นายประวิทย์ เจ๊กไธสง ครู รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
16.นายกฤษณพล ศรีม่วงกลาง ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ กรรมการ 
17.นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะ ครู รร.บ้านงิ้ว กรรมการ 
18.นายพิชญ์พงศ์ บ ารุงกลาง ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน กรรมการ 



 

มีหน้าที่ 1. จัดท าสนามที่ใช้ในการแข่งขัน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561                               
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และอุปกรณ์สนามให้พร้อมแข่งขัน 
3. ประสานงานคณะกรรมการตัดสินกีฬา / กรีฑา 

   
6. คณะกรรมกำรดูแลขบวนถ้วยรำงวัล 

   

1.นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธาน 
2.นายเอกภพ บ ารุงกลาง ผอ.รร.บ้านโจดฯ รองประธาน 
3.จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านโนนเมืองฯ รองประธาน 
4.นางจารึก บ ารุงกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
5.นางภัทร์พิมล ธนากุลเตชะทรัพย์ ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ กรรมการ 
6.นางสลาย ปลั่งกลาง ครู รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
7.นางสุปราณี ช่างบุ ครู รร.บ้านเสมา กรรมการ 
8.นางสายรุ้ง มุ่งรวยกลาง ครู รร.บ้านโจดฯ กรรมการ 
9.นางสุมาลี ศรีมณี ครู รร.บ้านหนองปรือ กรรมการ 
10.นางสาวฤทัย แป้งกลาง ครู รร.บ้านโนนมะเกลือ กรรมการ 
11.นางมยุรี วงศ์วราวรรณ ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 
12.นางบุญเหลือ กระจ่างโพธิ์ ครู รร.บ้านเมืองนาท กรรมการ 
13.นางวัชราภรณ์ ตังตระกูล ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
14.นางสาวพัชริดา ดอกพงษ์กลาง ครู รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการ 
15.นางสุกัลยา หวังกลุ่มกลาง ครู รร.บ้านงิ้ว กรรมการ 
16.นางทัศนีย แช่มช้อย ครู รร.บ้านสระแจง กรรมการ 
17.นางชมนาถ เต้าปั้น ครู รร.บ้านครึมม่วง กรรมการ 
18.นางสาววิภารัตน์ ตากิ่มนอก ครู รร.เทศบาลหนองหัวฟาน กรรมการ 
19.นายอิศศรา การถาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
20. นายธนพงศ์ เรืองเลิศ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
21. นายธนากร ไทรสาย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
22. นายสมพิศ พ่ึงกลาง ช่างไฟฟ้า รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
23. นายภัทรพล   โรมโคกสูง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
24. นายวุฒิชัย   จิตรกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
25. นายณัฐชัย   ขอเห็นกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
26. นายณัฐวุฒิ   หวังเศษกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
27. นายไตรภพ   ฐานกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
28 .นายธนทัต   ศรีนอก นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
29. นายปฏิภาน   ชัยชนะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
30. นายเมทน ี  ผาดกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
31. นายวรวิช   ยุทธกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
32. นายกิตติพัทธ์   สูญรอด นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
33. นายเสฎฐวุฒิ    บุตรวงค์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 



34. นายยุทธนา   แก้วคุณเลิศ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
35. นางสาววรกมล    อุปลาบัติ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
36. นางสาวเปมิกา  ฉิ่งสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
37. นางสาวธวัลพร   นิยมชื่น นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
38. นางสาววนิดา   ปัญสรณะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
39. นางสาวแพรวา   นิยมชื่น นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
40. นางสาวนิตย์ธิดา   แสนสุพันธ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
41. นางสาวนิภาพร   ศรีนอก นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
42. นางสาวสุดารัตน์   ยิ่งยืน นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
43. นางสาวอรปรียา   เทศพุ่ม นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
44. นางสาวนภเกตน ์  ด้วงสูงเนิน นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
45. นางสาวพรทิพา   กิ่งนอก นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
46. นางสาวลัดดา    สอนกลาง นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
47. นางสาวสุรภา   ศุภลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
48. นางสาวสมฤทัย  บุญชู นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 

 

มีหน้ำที่ 1.  เตรียมอุปกรณ์ (ธงสี 4 สีๆละ 6 ผืน)  
2. จัดเตรียม / ดูแลนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ถือธงสีร่วมขบวน  จ านวน 24 คน  
3. จัดเตรียม / ดูแลนักเรียน โรงเรียนละ 2 คนแต่งกายชุดผ้าโจงกระเบน คอกระเช้า/ราชปะแตน ถือถ้วยร่วม

ขบวนพาเหรดแห่ถ้วยรางวัล 
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร/เครื่องดื่ม 
 

1.นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธาน 
2.นางปิยาภรณ์ พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านสระแจง รองประธาน 
3.นางอภิณี สอนกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน    กรรมการ 
4.นางสุนิสา เพียรขุนทด ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน   กรรมการ 
5.นางนิ่มนวล กิ่งนอก ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน   กรรมการ 
6.นางศุภวารี วีระนันท์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
7.นางสุภาภรณ์ เตือนกฤษณพงศ์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
8.นางสาวพัทธิยา นอกพลกรัง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
9.นางสาวเดือนเพ็ญ เฉื่อยกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
10.นางสาวรัตนาวดี ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
11.นางสาวจันทิมาพร ชนทองหลาง ธุรการ รร.บ้านสระแจง กรรมการ 
12.นางพิกุลแก้ว ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.บ้านครึมม่วง กรรมการ 
13.นางสาวธนัชพร จงเย็นกลาง ธุรการ รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
14.นางสาวมัญช์ณณิชา พาลี ธุรการ รร.บ้านโจดฯ กรรมการ 
15.นางสาวปนัดดา หวังแววกลาง ธุรการ รร.บ้านงิ้ว กรรมการ 
16.นางสาวมาริษา หวังปรุงกลาง ธุรการ รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการ 
17.นางสาวณิชนันทน์ กิ่งนอก ธุรการ รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 
18.นางสาวศุภัชชา พ่วงรอด ธุรการ รร.บ้านเมืองนาท กรรมการ 
19.นางภลินี บุญเตชะภควัต ธุรการ รร.บ้านโนนมะเกลือ กรรมการ 

   



20.นางสุกัญญา รอบคอบครบุรี ธุรการ รร.บ้านหนองปรือ กรรมการ 
21.นางสาววรรณา ทองสุขนอก ธุรการ รร.บ้านเสมา กรรมการ 
22.นางนิศากร แสนสิงห์ เจ้าหน้าที่รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 

 

มีหน้ำที ่  ดูแล จัดหาอาหาร / น้ าดื่ม รับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน /คณะครูทุกท่าน  ตลอดการแข่งขัน 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
1.นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธาน 
2.นายเอกภพ บ ารุงกลาง ผอ.รร.บ้านโจดฯ รองประธาน 
3.นายมานิตย์ ตั้งประเสริฐ ผอ.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน       รองประธาน 
4.นางมยุรภัทร บนภัทรวรรษ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
5.นางศุภวารี วีระนันท์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
6.นางสาวกุหลาบ ฟอกสันเทียะ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
7.นางจามรี วงศ์พัฒนชัย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
8.นางสาวชนิดา หลวงชัยสินธุ์ ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
9.นางสุจิตราภรณ์ มาตรวังแสง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
10.นางสาวพัทธิยา นอกพลกรัง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
11.นางสาวเดือนเพ็ญ เฉื่อยกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
12.นางสาวรัตนาวดี ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
13.นางสาวจันทิมาพร ชนทองหลาง ธุรการ รร.บ้านสระแจง กรรมการ 
14.นางพิกุลแก้ว ศรีดวงจันทร์ ธุรการ รร.บ้านครึมม่วง กรรมการ 
15.นางสาวธนัชพร จงเย็นกลาง ธุรการ รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
16.นางสาวมัญช์ณณิชา พาลี ธุรการ รร.บ้านโจดฯ กรรมการ 
17.นางสาวปนัดดา หวังแววกลาง ธุรการ รร.บ้านงิ้ว กรรมการ 
18.นางสาวมาริษา หวังปรุงกลาง ธุรการ รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการ 
19.นางสาวณิชนันทน์ กิ่งนอก ธุรการ รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 
20.นางสาวสุภัชชา พ่วงรอด ธุรการ รร.บ้านเมืองนาท กรรมการ 
21.นางภลินี บุญเตชะภควัต ธุรการ รร.บ้านโนนมะเกลือ กรรมการ 
22.นางสุกัญญา รอบคอบครบุรี ธุรการ รร.บ้านหนองปรือ กรรมการ 
23.นางสาววรรณา ทองสุขนอก ธุรการ รร.บ้านเสมา กรรมการ 
24.นางนิศากร แสนสิงห์ เจ้าหน้าที่รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
25.นางสาววริศรา ชินรัมย์ นักเรียน ชั้นม.6 รร.ชุมชนหนองหัวฟาน  
26.นางสาวสุภัทรา สุดน้อย นักเรียน ชั้นม.5 รร.ชุมชนหนองหัวฟาน  
27.นางสาวสุวรรณี ปั้นจาด นักเรียน ชั้นม.5 รร.ชุมชนหนองหัวฟาน  
28.นางสาววิชุดา รอดเนียม นักเรียน ชั้นม.6 รร.ชุมชนหนองหัวฟาน  
29.นางสาววิลาวรรณ สีใส นักเรียน ชั้นม.5 รร.ชุมชนหนองหัวฟาน  

 
 

มีหน้ำที ่  1. ดูแล ต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงานให้เกิดความประทับใจ 
  2. จัดเตรียมน้ าดื่ม /เครื่องดื่ม/ขนมเบรก ส าหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน /คณะครูทุกท่าน  ตลอดการแข่งขัน 

   3. จัดหาน้ าดื่มส าหรับกรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ในแต่ละสนามแข่งขัน ตลอดการแข่งขัน 
 
 
 



9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
1.นางปิยาภรณ์ พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านสระแจง ประธาน 
2.นางวารี หวังปรุงกลาง รก.ผอ.รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ รองประธาน 
3.นางสมหมาย หาญอนุสรณ์ ผอ.รพ.สต.หนองหัวฟาน รองประธาน 
4.นางสุวิมล ธนวชิรกุล ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
5.ครูอนามัย ทุกโรงเรียน  กรรมการ 

 

มีหน้ำที่  1.ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัย เพ่ือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ 
  2.เตรียมห้องพยาบาล จัดหาเครื่องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้พร้อม 
 

 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร 

 

1.นายอภัยวงษ์ สมนา ผอ.รร.บ้านเมืองนาท ประธาน 
2.นายวิวัฒน์ กิ่งนอก ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
3.นายไพบูลย์ บ ารุงกลาง ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
4.นายธีรยุทธ พากลาง ครู รร.บ้านหนองโพธิ์นามาบ กรรมการ 
5.นางสุปราณี ช่างบุ ครู รร.บ้านเสมา กรรมการ 
6.นายประยูร ธงภักดิ์ ครู รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
7.นางรัตนา จงคูณกลาง ครู รร.บ้านเมืองนาท กรรมการ  

 

มีหน้ำที ่  -  จัดล าดับขั้นตอนพิธีการ ในการแข่งขันกีฬา และประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาตลอดงาน 
- จัดล าดับขั้นตอนพิธีการเปิด/ปิดการแข่งขัน  บรรยายการแข่งขันให้เกิดอรรถรสในการชมของผู้ปกครอง 

 

 

11. คณะกรรมกำรตัดสินกองเชียร์ 
 

1.นายศิรณัฏฐ์  สุขสมบัติสกุล ผอ.ร.ร.บ้านเหนือทัพรั้ง    หัวหน้า 
2.จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง ผอ.ร.ร.บ้านโนนเมืองฯ    ผู้ช่วย 
3.นายเอกภพ  บ ารุงกลาง  ผอ.ร.ร.บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4)  ผู้ช่วย 
4.นายอภัยวงษ์  สมนา  ผอ..รร.บ้านเมืองนาท    ผู้ช่วย 
5.นายยุทธชัย  เสริมพงษ์  ผอ.ร.ร.บ้านงิ้ว     ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่   ตัดสินกองเชียร์ทั้ง 10 อัฒจรรย์ ตามเกณฑ์  เพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1000/700/500  
และมอบเงินสนับสนุนทุกอัฒจรรย์ๆละ 500 บาท 
 

12. คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด 
 

1.นายปรัชญา ทาซ้าย   ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ   หัวหน้า 
2.นายอนันต์  รัตน์สันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้านคูเมือง   ผู้ช่วย 
3.นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง   ผอ.ร.ร.บ้านสระแจง   ผู้ช่วย 
4.นางวารี หวังปรุงกลาง   รก.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์  ผู้ช่วย 
5.นายธีรวีร์  ศรีนา   ผอ.รร.บ้านโนนมะเกลือ   ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่  ตัดสินขบวนพาเหรด แบ่งเป็น 3 ขนาด   1.มีนักเรียนต่ ากว่า 80 คน    2.มีนักเรียนมากกว่า 80 คน             
3.นักเรียนขยายโอกาส    เพ่ือรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินสนับสนุนขบวนละ 500-400-300  
 



13. คณะกรรมกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย 
1.นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธาน 
2.นายสกล ใจเย็น ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
3.นายสุพรรณ ทองภู ครู รร.บ้านโนนเมืองฯ กรรมการ 
4.นายกฤษฎาพร จงคูณกลาง ครู รร.บ้านเสมา กรรมการ 
5.นายประยูร  ธงภักดิ์ ครู รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
6.เจ้าหน้าที่สายตรวจต าบลหนองหัวฟาน 
7.เจ้าหน้าที่ อพปร. 

หน้ำที ่  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน อ านวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการแข่งขัน  
 

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

1.นายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผอ.รร.บ้านงิ้ว ประธาน 
2.นางสิริพร ชวนโพธิ์ ครู รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการ 
3. นายสุวัฒน์ แถมวัฒนะ             ครู รร.บ้านงิ้ว  กรรมการ 
4.นางสาวปนัดดา หวังแววกลาง      ธุรการ รร.บ้านงิ้ว  กรรมการ 
5.นางสาวมาริษา หวังปรุงกลาง       ธุรการ รร.บ้านหนองไผ่  กรรมการ 

 

มีหน้ำที ่  จัดท าเอกสาร ประเมินผลการด าเนินงาน/ประมวลผลการแข่งขัน สรุปแล้วรายงานผลต่อประธานกรรมการ 

  
15. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

1.นางปิยาภรณ์ พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านสระแจง ประธาน 
2.นายเอกภพ บ ารุงกลาง ผอ.รร.บ้านโจดฯ รองประธาน 
3.นายโกเมนทร์ มหานาม ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 

 

มีหน้ำที ่  ด าเนินการรับ – จ่ายเงิน รวมทั้งการจัดท าเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  การรวบรวมเอกสารการจ่ายเงิน 
การท าบัญชี สรุปรายได้ – รายจ่าย  
 

16. คณะกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำด 
 

1. นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.รร.ชุมชนหนองหัวฟาน ประธานกรรมการ 
2. นายปรัชญา ทาซ้าย ผอ.รร.บ้านหนองปรือ รองประธานกรรมการ 
3. นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล ผอ.รร.บ้านเหนือทัพรั้ง รองประธานกรรมการ 
4. นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ ผอ.รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
5. จ่าสิบเอกธีระพล พ่ึงโคกสูง ผอ.รร.บ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) กรรมการ 
6. นายอภัยวงษ์ สมนา ผอ.รร.บ้านเมืองนาท กรรมการ 
7. นายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผอ.รร.บ้านงิ้ว /รก.ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการ 
8. นายธีรวีร์ ศรีนา ผอ.รร.บ้านโนนมะเกลือ กรรมการ 
9. นายมานิตย์ ตั้งประเสริฐ ผอ.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน กรรมการ 
10. นางวารี  หวังปรุงกลาง รก.ผอ.รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 
11. นายสัญญา วอกลาง รก.ผอ.รร.บ้านเสมา กรรมการ 
12. นายประวิทย์ เจ๊กไธสง ครู รร.บ้านคูเมือง กรรมการ 
13. นายววิัฒน์ กิ่งนอก ครู รร.บ้านเหนือทัพรั้ง กรรมการ 
14. นายธีรยุทธ พากลาง ครู รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ กรรมการ 



15. นายสุภาพ อ่อนชัย ครู รร.ชุมชนหนองหัวฟาน กรรมการ 
16. นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง ผอ.รร.บ้านสระแจง กรรมการ/เลขานุการ 
17. นายเอกภพ บ ารุงกลาง ผอ.รร.บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    มีหน้ำที ่ วินิจฉัย  ตัดสินชีข้าด  กรณีเกิดปัญหา  หรือการประท้วงด้วยความยุติธรรม 
 

 
 ให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เต็มความรู้ความสามารถโดย
เคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการอย่างแท้จริง หากมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ ในการด าเนินการ  ให้รายงาน
คณะกรรมการอ านวยการทราบโดยด่วน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       สั่ง  ณ  วันที่ 13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

                                (ลงชื่อ)        
          (นายปัญญา หวังรวมกลาง) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 
     ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน 


