
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
( ศูนยพ์ัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) จังหวัดศรีสะเกษ ) 

…………………………………………………………… 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จะจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมทัศนศิลป์ ๑๓ รายการ 
จะท าการแข่งขันวันศุกร์ที่  ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเทียบเคียงอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรพร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเ รียนรู้และ
ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ             
ฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายภัทธศาสน์  มาสกุล    ผู้อ านวยการ สพม. ๒๘    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพร  สามัตถิยะ  รองผู้อ านวยการ สพม. ๒๘                     รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัตติกร  ทองเนตร  รองผู้อ านวยการ สพม. ๒๘                     รองประธานกรรมการ 
๔. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต               กรรมการ  
๕. ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ            กรรมการ  
๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน          กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ ๒๘ ยโสธร     กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ ๒๙ ศรีสะเกษ    กรรมการ 
๙. นางจินตนาถ  สิงห์โต เลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ   
๑๐. นางพนิตา  งามแสง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพม. ๒๘       กรรมการ 
๑๑. นางสุนทราภรณ์  ธรรมวเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม. ๒๘        กรรมการ 
๑๒. นายจรัญ  น้อยพรม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. ๒๘       กรรมการ 
๑๓. นางสุหัส  ช านิกุล   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน สพม. ๒๘     กรรมการ 
๑๔. นางสุพิชญ์  ลาลุน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. ๒๘  กรรมการ 
๑๕. นางอรทัย  ค านึง   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม. ๒๘     กรรมการ 
๑๖. นางสาวญาณินเชษฐ์  วรรณา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ สพม. ๒๘  กรรมการ 
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม. ๒๘     กรรมการ 
๑๘. นางสาววิมลทิพย์  กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม. ๒๘      กรรมการ 
๑๙. นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายอภิชาติ  ประสิทธิชยั  ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงานและแก้ปัญหาต่างๆ 

/๒.คณะกรรมการอ านวยการ... 
 



 
๒ 

 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
๒.๑ นายนริศ  อัมภรัตน์            ผู้อ านวยการ รร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการ

 ๒.๒ นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๔ นายวิทยา นิยมพันธ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๕ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๒.๖ นายอภิชาติ ประสิทธิชัย  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ  
๒.๗ นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๘ นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ อ านวยความสะดวก วางแผนการท างานทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์   
๓. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน 

๓.๑ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางวรนุช  ศรีภา   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๓.๓ นางวเรศ  สาระพิชญ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๓.๔ นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๓.๕ นางเกษร แสนเพชร   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๓.๖ นายวุฒินันท์  ละยศ   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๓.๗ นายสุชาติ  ศรีภักดิ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๓.๘ นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
๓.๙ นายทศพร เทพนิมิตร  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่    
๑) น าข้อมูลนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันศิลปะจากเว็บไซด์ สพม.๒๘ จัดเข้าแฟ้ม  
๒) เตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับนักเรียน คณะกรรมการด าเนินการ 
๓) เตรียมแบบลงเวลาคณะกรรมการด าเนินการและคณะกรรมการตัดสิน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๔.๑ นายอภิชาติ ประสิทธิชัย  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายประหยัด แถลงสุข  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสุมาลี  บุญเฮ้า   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ  
๔.๔ นายละออง สายสิงห์   ช่างไม้ชั้น ๔ รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการ 
๔.๕ นายประวิทย์ คงศิลป์     พนักงานบริการ รร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการ 
๔.๖ นายอาทร สกุลมา   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑) เตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน 
๒) เตรียมห้องแข่งขัน  
๓) เตรียมสถานที่แข่งขันประติมากรรม  
๔) ติดป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ 
๕) ติดป้ายแสดงรายการแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันทุกห้อง 
 

/๕. คณะกรรมการ... 



 
๓ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายก ากับและควบคุมห้องแข่งขัน 
 ๑. กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม  ครู รร.สตรีสิริเกศ  ประธานกรรมการ 

๒. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร  ครู รร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  กรรมการ 
๓. นายธีรยุทธ  เด่นดวง   ครู รร.โนนกระสังวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางวรนุช  ศรีภา   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๒. กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑. นายธงชัย ใจมนต์   ครู รร.ห้วยทับทันวิทยาคม ประธานกรรมการ  
 ๒. นางปองกมล แก้วคูณ   ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) กรรมการ 
 ๓. นางสาวอรอุมา วิสัย   ครู รร.ขุขันธ์    กรรมการ 
 ๔. นายมาณพศักดิ์  เนตรแก้ว  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง  ครู รร.ศรีรัตนวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอนุวัตร สายเสน    คร ูรร.ห้วยทับทันวิทยาคม    กรรมการ 
 ๓. นายวิทยา  นิยมพันธ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑. นายวิเชียร  สืบวงศ์   ครู รร.กันทรลักษ์วิทยา    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนาฏชฏา ทองบุบผา  ครู รร.กันทรลักษ์วิทยา     กรรมการ 
๓. นายทศพร เทพนิมิตร   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายสุขนิรันดร์ ทองมาก  ครู รร.กันทรลักษ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปนัดดา  ค าลีมัด  ครู รร.บึงมะลูวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายสุชาติ ศรีภักดิ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
 ๖. กิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑. นายณรงค์ศักดิ์  กล้าหาญ  ครู รร.ศรีรัตนวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปริชาติ  วงค์เจริญ  ครู รร.เบญจลักษ์พิทยา   กรรมการ 

๓. นางสาววิสุดา  ป้องกัน       นักศึกษาฯ รร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 ๗. กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายเฉลียว ศิริดล   ครู รร.สตรีสิริเกศ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวมยุรี บรรจบพุดชา  ครู รร.เกศเกล้าวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายนิธิพงษ์  ครสาย   ครธูุรการ รร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๘. กิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑. นายไกรลาศ  ผุดผา   ครู รร.ขุขันธ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเอกชัย  จันมนตรี   ครู รร.น้ าเกลี้ยงวิทยา   กรรมการ 

๓. นางสาวนฤมล  โททอง   นักศึกษาฯ รร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

/๙. กิจกรรม... 
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๙. กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายอดุลย์ แก้วภักดี   ครู รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิจิตร ดวนใหญ ่   ครู รร.ศรีตระกูลวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอารดา สายทอง  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑o. กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายขุนทอง สุขทวี   ครู รร.กระดุมทองวิทยา  ประธานกรรมการ  

๒. นายธีระเดช ทองอินทร์  ครู รร.สตรีสิริเกศ   กรรมการ 
๓. นางเกษร  แสนเพชร      ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑. นายสมัชชา วุฒิพลไชย   ครู รร.ภูมิซรอลวิทยา  ประธานกรรมการ 

๒. นายสมคิด สุรมิตร    ครู รร.มารีวิทยา    กรรมการ  
๓. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

๑๒. กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายเตวิทย์ แสนสิ่ง   ครู รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอดุลย์  แก้วภักดี   ครู รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย   กรรมการ 
 ๓. นายพชรพล ทินบุตร   คร ูรร.กันทรลักษ์วิทยา   กรรมการ 
 ๔. นางสุมาลี  บุญเฮ้า   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ      
๑๓. กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๑. นายชูชัย พรหมคุณ   ครู รร.บึงบูรพ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายแสงทอง บริสาร   ครู รร.กันทรารมณ์   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา  ครู รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่
๑) รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
๒) แจ้งรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันในกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
๓) ก ากับ ดูแล ควบคุม ตัดสินการแข่งขันในกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
๔) เก็บผลงานส่งที่กองอ านวยการ หลังหมดเวลาการแข่งขันเพ่ือท าการตัดสิน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ชุดที่ ๑ 
       กิจกรรมที ่๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙ 

๖.๑ นายนริศ  อัมภรัตน์   ผอ.ร.ร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ
 ๖.๒ นายวิเชียร สืบวงศ์   ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา   กรรมการ 

๖.๓ นายอดุลย์  แก้วภักดี   ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย   กรรมการ 
๖.๔ นายสมัชชา วุฒิพลไชย  ครู ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา   กรรมการ 
๖.๕ นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง  ครู รร.ศรีรัตนวิทยา   กรรมกา  
๖.๖ นายถาวร  ณัฎฐภัทรเตชาธร  ครู ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย ์  กรรมการ 
 

   /๖.๗ นาย… 

 



 

๕ 
 

๖.๗ นายไกรลาศ  ผุดผา   ครู ร.ร.ขุขันธ์    กรรมการ 
๖.๘ นางปองกมล แก้วคูณ  ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) กรรมการ 
๖.๙ นายธงชัย ใจมนต ์   ครู รร.ห้วยทับทันวิทยาคม  กรรมการ 
๖.๑o นายแสงทอง บริสาร  ครู ร.ร.กันทรารมณ์   กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวสุทธวิรรณ  กองจันทา ครู รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม  กรรมการ 
๖.๑๒ นายฉัตรชัย สวุรรณพรหม  ครู ร.ร. สตรีสิริเกศ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๓ นายอนุวัตร สายเสน   คร ูรร.ห้วยทับทันวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่
๑) ด าเนินการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙ 
๒) ตัดสินการแข่งขันด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม โดยยึดเกณฑ์การแข่งขันเป็นส าคัญ 
๓) สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการสรุปประเมินสรุปผล 

๗. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ชุดที่ ๒ 
       กิจกรรมที ่๗,๘,๑o,๑๑,๑๒,๑๓ 
 ๗.๑ นายอภิชาติ ประสิทธิชัย  เลขานุการศูนย์ฯทัศนศิลป์  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายเตวิทย์ แสนสิ่ง   ครู รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร   กรรมการ  
๗.๓ นายสุขนิรันดร์ ทองมาก  ครู รร.กันทรลักษ์วิทยา   กรรมการ 

 ๗.๔ นางสาวปนัดดา  ค าลีมัด  ครู รร.บึงมะลูวิทยา   กรรมการ 
 ๗.๕ นายธีรยุทธ  เด่นดวง   ครู รร.โนนกระสังวิทยาคม  กรรมการ 
 ๗.๖ นายเฉลียว ศิริดล   ครู รร.สตรีสิริเกศ   กรรมการ 
 ๗.๗ นางสาวอรอุมา  วิสัย   ครู รร.ขุขันธ์    กรรมการ 
 ๗.๘ นายณรงค์ศักดิ์  กล้าหาญ  ครู รร.ศรีรัตนวิทยา   กรรมการ 
 ๗.๙ นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา ครู รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม  กรรมการ 
 ๗.๑๐ นายขุนทอง สุขทวี   ครู รร.กระดุมทองวิทยา   กรรมการ  
 ๗.๑๑ นายสมคิด สุรมิตร    ครู ร.ร.มารีวิทยา    กรรมการ 
 ๗.๑๒ นายชชูัย พรหมคุณ   ครุ รร. บึงบูรณ์     กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๓ นางสาวปริชาติ  วงค์เจริญ  ครู รร.เบญจลักษ์พิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
๑) ด าเนินการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันรายการที่ ๗,๘,๑o,๑๑,๑๒,๑๓ 
๒) ตัดสินการแข่งขันด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม โดยยึดเกณฑ์การแข่งขันเป็นส าคัญ 
๓) สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการสรุปประเมินผล 

๘. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
๘.๑ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางวเรศ  สาระพิชญ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๘.๓ นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๘.๔ นางสาวอัญญาณี  สายสั้น  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๘.๕ นางสาวดารารัตน์  นาห่อม  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๘.๖ นางเกษร แสนเพชร   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๘.๗ นายทศพร เทพนิมิตร  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 

/๘.๘ นางสาว... 



 
๖ 

 

 ๘.๘ นางสาวอารดา สายทอง  คร ูรร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๘.๙ นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๘.๑๐ นายนิธิพงษ์  ครสาย  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
 ๘.๑๑ นางศรินชา  เปี่ยมอักโข  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม    กรรมการ 

๘.๑๒ นายประหยัด  แถลงสุข  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม      กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวสาวิตร ี วังตะเคน  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๘.๑๔ นายสุชาติ  ศรีภักดิ์   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวลลิตา  กอบมณีย์  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม         กรรมการ 
๘.๑๖ นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม         กรรมการ 
๘.๑๗ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหญิงทุกคน    กรรมการ        
๘.๑๘ นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
๘.๑๙ นายวุฒินันท์  ละยศ  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ สรุปผลการแข่งขันและรายงานผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม 

๙.๑ นางวรนุช  ศรีภา   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๙.๓ นายนิธิพงษ์  ครสาย   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๙.๔ นายอาทร สกุลมา   ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๙.๕ นายประหยัด  แถลงสุข  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตลอดกิจกรรม 
๒) บันทึกภาพตลอดกิจกรรม 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร 
 ๑๐.๑ นางวเรศ สาระพิชญ์  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   ประธานกรรมการ  

๑๐.๒ นางสาวอัญญาณี  สายสั้น  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสาวดารารัตน์  นาห่อม  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๐.๕ นางสาวลลิตา กอบมณีย์  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 

๑๐.๖ นางเกษร แสนเพชร  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๐.๗ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหญิงทุกคน    กรรมการ  
        ๑๐.๘ นางนันทกา ดลปัดชา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่
๑) วางแผนจัดเตรียมกิจกรรมและอ านวยความสะดวกตลอดกิจกรรม 
๒) จัดเตรียมและให้บริการอาหารว่าง อาหารกลางวันให้เพียงพอ 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑๑.๑ นางสาวดาวเรือง ศรีระษา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 

/๑๑.๓ นาง… 



 
๗ 

 

๑๑.๓ นางนันทกา  ดลปัดชา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวดารารัตน์  นาห่อม  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
 ๑๒.๑ นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒ นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๒.๓ นายประหยัด  แถลงสุข  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๒.๔ นายทศพร เทพนิมิตร  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 

๑๒.๕ นางศรินชา  เปี่ยมอักโข  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๑๒.๖ นางเกษร  แสนเพชร  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๑๒.๗ นายวุฒินันท์  ละยศ  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๘ นายสุชาติ  ศรีภักดิ ์  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่สรุปและบันทึกผลการแข่งขัน และจัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนและคณะกรรมการด าเนินการ 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 ๑๓.๑ นางสาววรนชุ  ศรีภา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม        ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒ นางพรทิพย์  เกียรติวัฒนา  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม     กรรมการ 
 ๑๓.๓ นางสาวอารดา สายทอง  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย ตลอดการแข่งขัน พร้อมติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียง หากมีปัญหาอุปสรรคใด   
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที 
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑๔.๑ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นายวุฒินันท์  ละยศ  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๑๔.๓ นายสุชาติ  ศรีภักดิ ์  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๑๔.๔ นายทศพร เทพนิมิตร  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๑๔.๕ นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว  ครู รร.โนนค้อวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑) จัดท าแบบประเมินการด าเนินกิจกรรม 
๒)  รายงานผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมให้โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบ 

๑) สรุปและรายงานผลการแข่งขันเพ่ือจัดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาและอุปสรรค
ประการใดให้รายงานผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบเพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป 
  
                                 ประกาศ  ณ วันที่  ๒๖  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑    
 

 
  

       (นายภัทธศาสน์  มาสกลุ) 
                                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘   


