
 
 
 

                                               ค ำสั่งศูนย์อ ำนวยกำรเครือข่ำยห้วยยำงพังขว้ำง                    
ที่  / 2563 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกีฬำ “ห้วยยำงพังขวำ้งเกมส์ คร้ังที่ 10” 
......................................................................... 

           ตามที่ศูนย์อ านวยการเครือข่ายห้วยยางพงัขว้าง  ประกอบดว้ย 12 โรงเรียน 1 สาขา  จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในศูนย์อ านวยการเครือข่ายห้วยยางพังขวา้ง “ห้วยยำงพังขว้ำงเกมส ์ครั้งที่ 10” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ตลอดจนเป็นการแสดงความสามารถทางกีฬาของนักเรียน โดย
ก าหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที ่11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ถึง วันที ่ 13  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2563  ณ สนามกฬีา 
โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค ์2” เพื่อให้การด าเนินการแข่งขันเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายตา่ง ๆ ดังนี้ 
 

1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายบุญทรง  สุนทรส    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎรช์ูวิทย์)       ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา  สวัสด ี           ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง               รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกนรินทร ์ต่อวงษ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                  รองประธานกรรมการ 
4. นายกุศล   ชุมปัญญา         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทศิ”             กรรมการ 
5. นายสงวน  หงษ์สิงห์             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร       กรรมการ 
6. นายเดชชัย  เหมะธุรนิทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์    กรรมการ 
7. นายพรรณา มาตเลียง          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                 กรรมการ 
8  นางสาวศริิพร  กุลสานต์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์   กรรมการ 
9. นางสาวจารุวรรณ  บุง่วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย์  กรรมการ 

         10. นายนพดล แสนบัณฑิต       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์    กรรมการ 
         11. นางวาสนา  เทศนา          ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา   กรรมการ 
         12.  นายไพศาล  สมบูรณ์         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง    กรรมการและเลขานุการ 
         13. นายจติติชัย  ภูขมัง           ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         14. นางสุธารักษ ์ มุงค าภา  ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  วางแผนการด าเนินงาน  ประสานงานการจัดกจิกรรมการประกวดแข่งขันให้เกิดความ
เรียบร้อย ตลอดจน ก ากบัดูแล แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ และด าเนินการอื่นๆตามที่เห็นสมควร 
 

2.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำและกรีฑำ   
1. นายไพศาล  สมบูรณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง        ประธานกรรมการ 
2.นายสงวน  หงษ์สิงห์          ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาค าวิทยาคาร   รองประธานกรรมการ 
3.นายเดชชัย  เหมะธุรินทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”    รองประธานกรรมการ 
4.ว่าทีร่้อยโทจติติชัย  ภขูมัง  ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2"           กรรมการ     
5.นายนิเวศ  ม่อมพะเนาว์     ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)              กรรมการ 
6.นายสมบัติ  อา่งค า            ครูโรงเรียนบ้านพงัขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์           กรรมการ 
7.นายบัญชา  พันธุ์แก้ว    ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศลิป์                               กรรมการ    
8.นางพิชญา  จันทลุน ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                         กรรมการ  
9. นายชัชวาลย ์ เกษนัต        ครูโรงเรียนห้วยทรายวทิยา                                              กรรมการ  
10. นายสุปัญญา  คะอังกุ       ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                  กรรมการ 
11.นายนราธิป  เหลาพรหม    ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร                             กรรมการ  



12. นายสมบัติ   ชาญศิร ิ  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์                             กรรมการ 
13. นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด   ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                                        กรรมการ  
14. นายเด่นชัย  ถึงนามลี ครูโรงเรียนบ้านศรวีิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”                                    กรรมการ       
15. นายภิเษก บุญมา      ครูโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฎร์บ ารุง  สาขานาขาม                     กรรมการ 
16. นายนพดล  แสนบัณฑิต   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคพีทิยาศิลป์       กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาววรินทร์ญารฐั  อ่อนศรีชัย ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวนันทณภรณ ์ รกัษาขันธ์   ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายสุริยา  ศรชีัย            ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2"        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางสธุารกัษ์  มุงค าภา     ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         มีหน้ำที่      มีหน้าที่ควบคุมดูแล อ านวยความสะดวก ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จดัท าระเบียบข้อบังคับ  
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จัดท าก าหนดการ  และสูจิบัตรการแข่งขัน   จัดท าหนังสือเชิญ  ประสาน
หน่วยงานอื่นๆ  สรุปผลการแข่งขันทุกวัน พร้อมทั้งร่วมมือกับทุกฝา่ยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 

3. คณะกรรมกำรจัดท ำสนำมกำรแข่งขัน ณ สนำมกีฬำโรงเรยีนบ้ำนดงขุมข้ำว“คุรุรำษฎร์รังสรรค์ 2”          
1. นายเดชชัย  เหมะธุรนิทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2”        ประธานกรรมการ 
2. นายสงวน  หงษ์สิงห์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร          รองประธานกรรมการ 
3. นายกุศล   ชุมปัญญา         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ”           รองประธานกรรมการ 
4. นายนิเวศ  ม่อมพะเนาว์      ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูทิย์)                      กรรมการ 
5. นายชัชวาลย ์ เกษนัต         ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                                                    กรรมการ 

 6. นายนราธิป  เหลาพรหม      ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                                 กรรมการ  
7. นายสุปัญญา  คะอังก ุ        ครโูรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                          กรรมการ 
8. นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด       ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                                        กรรมการ 
9. นายสมบัติ   ชาญศิริ      ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรคส์มบูรณ์วิทย ์                                   กรรมการ  
10.นายเด่นชัย  ถึงนามล ี    ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรุราษฎร์อุทศิ”                              กรรมการ 
11.นายบุญรัตน์  ค าพรมมา   นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบรูณ์วิทย ์                         กรรมการ 
12.นายสายัณห์  รอดอุตม์     นักการภารโรงโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎรบ์ ารุง                              กรรมการ 
13.นายไทยวัน  ไชยเสน       นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคพีทิยาศิลป์                           กรรมการ 
14.นายชนะพร   เจนไธสง     นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                                    กรรมการ 
15.นายไพรตัน์  เกษรพนัธุ์     นักการภารโรงโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรรุาษฎร์อุทิศ”                         กรรมการ 
16.นายพัฒน์  สันสาสน์        นักการภารโรงโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรรุาษฎรช์ูวิทย์)                     กรรมการ 
17.นายถาวร  ปรีสิงห์          นักการภารโรงโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                                          กรรมการ 
18.นายพุทธรัก   อนันต ิ      นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                              กรรมการ 
19.นายวิเศษ  วงศ์สีดา        นักการภารโรงโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                                กรรมการ 
20.ว่าทีร่้อยโทจติติชัย  ภูขมัง  ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2"              กรรมการและเลขานุการ         
21.นายเหม  ศรีอุ้ย  นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรรุาษฎรร์ังสรรค ์2”  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                    

       
               มีหน้ำที่   ให้คณะกรรมการทกุคนมาจัดท าสนามกฬีาในวันที ่ 10 พฤศจิกายน  2563  ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”ให้จงได้และมีหน้าที่ดูแลปรับปรุงสนามให้ใช้การไดต้ลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันและตดัสินกีฬำ ประเภทต่ำง ๆ  ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ     
    4.1 ฟุตบอลชำย  ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ   
   1.นายสงวน  หงษ์สิงห์          ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาค าวิทยาคาร                 ประธานกรรมการ 
 2. นายนราธิป  เหลาพรหม       ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                            รองประธานกรรมการ 
          3.นายอตพิล  เจริญชัย       ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารงุ  สาขานาขาม                      กรรมการ          



          4. นายคมกริช  บัวสีกา         ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                                        กรรมการ 
          5.นายสุปัญญา  คะอังกุ         ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                กรรมการ                   
          6.นายสมบัติ  ชาญศิริ           ครธูุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรคส์มบูรณ์วิทย ์     กรรมการ 
          7.นายขจรลาภ คึ้มยะราช       ครูโรงเรยีนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย์)                           กรรมการ                            
          8.นายเด่นชัย  ถึงนามลี         ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา“ครุุราษฎรอ์ุทิศ”                                 กรรมการ    
          9.นายสิทธิศักดิ ์ แก้วกิ่ง     ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                           กรรมการและเลขานุการ       
 10.นายเอกชัย  ไชยโยธา       ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
          11.นายสุริยา  ศรีชัย         ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2”    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
 
     4.2 วอลเลย์บอลหญิง  ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ   

1. นายกุศล   ชุมปัญญา         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ”         ประธานกรรมการ 
           2.นางกรรยา  เกรัมย์             ครูโรงเรยีนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                     รองประธานกรรมการ 
           3.นางพิชญา  จนัทลุน           ครูโรงเรยีนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                                   กรรมการ                               
           4.นางประภาพร  บุญเกิด       ครูโรงเรยีนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                                   กรรมการ 

5.นางนฤมล  ปรือทะเล          ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                                     กรรมการ 
6.นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด       ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                                     กรรมการ 
7.นายภิเษก  บุญมา              ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง สาขานาขาม                      กรรมการ 
8.นางสาวขนิษฐา  ปัญญาประชุม   ครโูรงเรียนบ้านดงยอสามัคคพีิทยาศลิป์                             กรรมการ 
9.นางสาวรัตติภรณ ์ ประสงค์ดี      ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารงุ                                 กรรมการ 
10.นางไพรตัน์  ชาพลดอน       ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรรุาษฎร์อุทิศ”              กรรมการและเลขานุการ  
11.นางเบญวรรณ  บุญแสง      ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ         

     4.3 วอลเลย์บอลชำย ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ   
1.นายเดชชัย  เหมะธุรินทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2”     ประธานกรรมการ 

          2.นายสุวิทย ์  แก้วก่า           ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                         รองประธานกรรมการ 
          3.นายสมบัติ  อา่งค า            ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์                   กรรมการ 
          4.นางสาวปิยะพร  บุญมั่ง      ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา  “คุรรุาษฎร์อุทิศ”                                  กรรมการ 
          5.นางสาวพัชรพร  มุลเมืองแสน       ครโูรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง  สาขานาขาม               กรรมการ   
          6.นางสาววดิาพร  ยืนสุข       ครโูรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                                              กรรมการ 

7.นายศักดิพ์ิสิฐ  ค าผุย         ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                                              กรรมการ 
8.นางพงษ์สุดา  สุขอร่าม      ครูโรงเรียนโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย์                                          กรรมการ 
9.นายวีระพล   นะโพธิ์        ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                                            กรรมการ               

          10.นางสาวอภญิญา  ภจูอมจิตร      ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)     กรรมการและเลขานุการ 
          11.น.ส.กฤษติยาลักษณ์  ฝ้ายป่าน  ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูิทย์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     4.4 ตะกร้อ ชำยและตะกร้อ หญิง ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ   

 1.นายพรรณา มาตเลียง        ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                ประธานกรรมการ  
 2.นายทว ี ก ายาน               ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา                     รองประธานกรรมการ 
 3.นายนิเวศ  ม่อมพะเนาว์      ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูทิย์)                             กรรมการ 
 4.นางสาวสุพตัรา  สะตะ        ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา  “คุรุราษฎร์อทุิศ”                                กรรมการ 

            5.นางสาวกุลปรียา   อังมพีิษ   ครูโรงเรยีนบ้านพังขว้างเหนือ909กรป.กลางอุปถัมภ์                    กรรมการ 
 6.นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์          ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                                           กรรมการ 
 7.นางสาวนันทิดา  ประสงค์ดี    ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                                                กรรมการ 
 8.นายกีรติ   จันเพ็ง                ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                                        กรรมการ 



 9.นายสุรศกัดิ ์  พลราชม        ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                                     กรรมการ 
10.นางสาวอมรรตัน์  พนัธ์นา     ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขานาขาม                                    กรรมการ 
11.นายจิตติชัย  ภูขมัง           ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 ”     กรรมการและเลขานุการ 

     4.5 เปตอง ชำยและ เปตอง หญิง  ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ  
 .         1.นางวาสนา  เทศนา               ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                         ประธานกรรมการ 
          2.นางสาวเพ็ญสว่าง  อ่อนค าหล้า   ครูโรงเรียนห้วยทรายวทิยา                                รองประธานกรรมการ 

3.นางดอกจันทร์  นันทะราช  ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                                  กรรมการ 
4.นางสาวจีรนันท์  ผมนอ้ย  ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”                               กรรมการ 
5.นางสาวอทุุมพร   หาญฉวะ       ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                                   กรรมการ 

 6.นางสาววัชร ี ยะภักด ี            ครโูรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์              กรรมการ 
7.นางสาวกรรณิการ์  วงค์อุคะ      ครโูรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร ์สาขานาขาม                          กรรมการ 
8.นางสาววลัยพร  หมั่นคนเที่ยง    ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วทิย์                               กรรมการ   
9. นางชนิตา   ทองค า               ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎรช์ูวิทย์)        กรรมการและเลขานุการ 

      4.6 เทเบิลเทนนิส ชำยและหญิง ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ  
           1.นายไพศาล  สมบูรณ์         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง             ประธานกรรมการ 

2.นางสาวสรุีรอง  วาทธีรรม         ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                     รองประธานกรรมการ 
          3.นางอรพรรณ  ศรีจันทร์            ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                                  กรรมการ 

4. นางสาวมรกต  ไชยภมูิ            ครูโรงเรียนบา้นลาดกะเฌอ(คุรรุาษฎร์ชูวิทย์)                          กรรมการ 
5.นางสาวธัญญาลักษณ ์ นิ่มเภา   ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง  สาขานาขาม                   กรรมการ 
6.นางเสาวลักษณ ์ งอยจนัทร์ศร ี  ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ909กรป.กลางอุปถัมภ์                 กรรมการ 
7.นางจิตราภรณ์   เสนาค า ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                                      กรรมการ                 
8.นางศิริรกัษ์  ดีไพร ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                                   กรรมการ 
9.นางสาวณชิกานต ์ โทษาธรรม    ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคพีิทยาศลิป์                               กรรมการ 
10.นางสาวคนึงนิตย ์ เฉลิมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านศรวีิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”             กรรมการและเลขานุการ  

               มีหน้าที่  ในการตัดสินการแข่งขันและด าเนินการจดัการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่  11 
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ตลอดจน น าผลการแข่งขันรายงานให้กับคณะกรรมการฝา่ยบันทึกผล ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”             
       5. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกรีฑำและฝ่ำยตัดสินกรีฑำ 

1.นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                 ประธานกรรมการ 
          2.นายปรีชา  สวสัดี           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง         รองประธานกรรมการ  
          3.ว่าที่ร้อยโทจิตติชัย   ภูขมัง       ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รังสรรค ์2”                      กรรมการ 
          4.นายสุปัญญา  คะอังกุ              ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                       กรรมการ 
          5.นายนพดล  แสนบัณฑิต      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
          6.นางสุธารักษ ์ มุงค าภา  ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          5.1 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตวันักกฬีำ   
                    1. นางกีรติกาญจน์  ชาแสน            ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา   
                    2. นางสาวศิรริัตน ์ อึ่งสกุล             ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร              
                    3. นางสาวเปรมฤดี  อ่อนพฤกษ์ภูมิ    ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร 
                    4. นางสาวลลิตา สร้อยมาลัย            ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา 
                    5. นายภิเษก  บุญมา                     ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขานาขาม  
                    6. นางสาวณิชกานต ์ โทษาธรรม       ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  
       



 
          5.2 คณะกรรมกำรส่งตัวนักกฬีำ   

          1.นายทว ี ก ายาน                 ครโูรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา 
                    2 นายศักดิ์พิสิฐ  ค าผุย                 ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร                                   
                    3.นางสาวอมรศิริ    ม่อมพะเนาว์     ครูจา้งโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎรช์ูวิทย์) 
                    4.นางเนตรนภา     ไชยเลิศ            ครูอตัราจ้างโรงเรยีนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 
  
          5.3 คณะกรรมกำรปล่อยตวันักกีฬำ   
                    1. ว่าทีร่้อยโทจติติชัย   ภูขมัง             ครโูรงเรียนบ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รงัสรรค ์2”      
                    2. นายเด่นชัย  ถึงนามล ี                   ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรรุาฎษร์อุทิศ”             
          5.4 คณะกรรมกำรก ำกับลู ่
                    1. นายขจรลาภ  คึ้มยะราช             ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูทิย์)                     
                    2. นายสุปัญญา  คะอังก ุ            ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง      
                    3. นายเอกชัย   ไชยโยธา                ครูอัตราจา้งโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร  
                   4. นายสมบัติ  ชาญศิร ิ                  ครธูุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย ์
                    5. นายนราธิป  เหลาพรหม             ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร 
                    6. นายสุริยา ศรีชัย              ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎรร์ังสรรค์2” 
           7. นายชชัวาลย์  เกษนัต     ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยาคาร 
                    8. นายสิทธิศักดิ ์ แกว้กิ่ง       ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร 
                    9. นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด              ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง 
          5.5 คณะกรรมกำรเส้นชัย 
                   1.  นางอาภัสสร   คะสาราช             ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร 
                   2. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา        ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง  สาขานาขาม 
                   3. นางสาวสุกัญญา  เห็มสุวรรณ         นศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 
                   4. นางสาวพรรณวิสา  ไกรวิสทุธิ ์        ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป ์
         5.6 คณะกรรมกำรจับตัวนักกีฬำ (จับล ำดับที่ ) 
                  1. นายนิเวศ   ม่อมพะเนาว ์            ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูิทย์)                   
                  2.  นายไพฑูรย ์ เขียวรัตน ์              ครธูุรการโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร 
                  3. นางสาวนุชนารถ  บัวพรม            ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป ์
                  4. นางสาววันวิสาข์  ศรีหาพุฒ          ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง 
5.7  คณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขันกรีฑำ 
              1. นางสาวสพุัตรา สะตะ   ครูโรงเรียนบ้านศรวีิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”                      กรรมการ       
              2.นางพัชริดา  วิญญาสุข         ครธูรุการโรงเรียนบ้านศรวีิชา“คุรุราษฎร์อุทศิ”              กรรมการ 
              3.นางสาวณฐัธิดา  โทษาธรรม   ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรรุาษฎร์อุทิศ”                      กรรมการ       
              4.นายไพฑรูย์  เขียวรัตน์         ครูธรุการโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                         กรรมการ 

   5..นางสาวนันทณภรณ์  รกัษาขันธ์  ครูโรงเรยีนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"          กรรมการ 
             6. นางสาวพชัรินทร ์ ถาปันแก้ว     ครูโรงเรียนลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูิทย์)                   กรรมการ 
   6. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิค    

1. นายไพศาล   สมบูรณ ์                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง        ประธานกรรมการ 
2. นายสงวน  หงษ์สิงห์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร     รองประธานกรรมการ 
3. นายเดชชัย  เหมะธุรนิทร์        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2” รองประธานกรรมการ 
4.ว่าทีร่้อยโทจติติชัย  ภขูมัง  ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2"           กรรมการ     



5.นายนิเวศ  ม่อมพะเนาว์     ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)              กรรมการ 
6.นายสมบัติ  อา่งค า            ครูโรงเรียนบ้านพงัขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์           กรรมการ 
7.นายบัญชา  พันธุ์แก้ว    ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศลิป์                               กรรมการ    
8.นางพิชญา  จันทลุน ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                         กรรมการ  
9. นายชัชวาลย ์ เกษนัต        ครูโรงเรียนห้วยทรายวทิยา                                              กรรมการ  
10. นายสุปัญญา  คะอังกุ       ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                   กรรมการ 
11.นายนราธิป  เหลาพรหม    ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร                              กรรมการ  
12. นายสมบัติ   ชาญศิริ   ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย ์                        กรรมการ 
13. นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด   ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                                   กรรมการ  
14. นายเด่นชัย  ถึงนามลี ครูโรงเรียนบ้านศรวีิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”                               กรรมการ       
15. นายภิเษก บุญมา      ครูโรงเรียนบ้านพะเนาวร์าษฎร์บ ารุง  สาขานาขาม                กรรมการ 

 16.นางสุธารักษ์  มุงค าภา      ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                                       กรรมการและเลขานุการ 
           
                  มีหน้ำที่    ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และวินิจฉัยผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
       7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประชำสัมพันธ์ 
 7.1 ฝ่ำยพิธีเปิดและพิธีปิด 
           1.นายสงวน  หงษ์สิงห์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค าวิทยา                            ประธานกรรมการ 
           2.นางสาวจารวุรรณ  บุ่งวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรคส์มบูรณ์วิทย์        รองประธานกรรมการ 
.          3.นายเดชชัย  เหมะธุรินทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรรุาษฎรร์ังสรรค ์2”รองประธานกรรมการ 
           4.นางสาวศริิพร  กุลสานต ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์              กรรมการ           
           5.นายพรรณา   มาตเลียง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา                   กรรมการ 
          6.นางสาวมยุลี  จันทร์ศรีนวล  ครูโรงเรยีนบ้านนาค าวิทยาคาร                                               กรรมการ  
           7.นางพัชรินทร ์ วิญญาสุข     ครูธรุการโรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรรุาษฎร์อทุิศ”                                กรรมการ 
           8.นางกาญจนา  ทพิเสนา      ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา“ครุุราษฎรอ์ุทิศ”                      กรรมการ                                          
           9.นางสุนันทา  รัตนคุณากร   ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”                            กรรมการ 
           10.นายสรุิยา   ศรีชัย          ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”                            กรรมการ 
           11.นายสมบัต ิ ชาญศริิ          ครูธรุการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์                             กรรมการ                      
           12.นายเอกนรนิทร์ ต่อวงษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขวา้งวัฒนศิลป์                        กรรมการและเลขานุการ 
           13.นางสธุารักษ์  มุงค าภา        ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศลิป์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           14.ว่าทีร่้อยโทจิตติชัย  ภูขมัง    ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2”      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้ำที่   ก าหนดล าดับข้ันตอนพิธีเปิด – ปิด  การแข่งขันกีฬา“ห้วยยำงพังขว้ำงเกมส์ ครั้งที่ 10” 
 7.2 พิธีกร 
  1.นายสงวน  หงษ์สิงห ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนาค าวทิยาคาร                                  ประธานกรรมการ 
          2.นางสาวจารุวรรณ  บุ่งวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย์               รองประธานกรรมการ            
          3.นางสาวมยุลี  จันทร์ศรีนวล  ครูโรงเรยีนบ้านนาค าวิทยาคาร                                                  กรรมการ  
          4.นางพัชรินทร ์ วิญญาสุข     ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา“ครุุราษฎรอ์ุทิศ”                                               กรรมการ 
 
          มีหน้ำที่   ประชาสัมพันธก์ารแข่งขัน ก่อนด าเนินการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน ตลอดจนการจัดท าเอกสาร 

ป้ายประชาสัมพันธต์่าง ๆ  และจัดเตรียมค ากล่าวรายงานพิธีเปิด – ปิด “ห้วยยำงพังขว้ำงเกมส์ ครั้งที่ 10” 
 
 
 



      8. คณะกรรมกำรฝำ่ยติดต่อประสำนงำน ทำงวิทยุสื่อสำร 
1. นายบุญทรง  สุนทรส     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ “คุรรุาษฎร์ชูวิทย์”     ประธานกรรมการ 
2. ว่าทีร่้อยโทจติติชัย  ภูขมัง        ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรรุาษฎรร์ังสรรค์2”                กรรมการ 
3. นายนิเวศ   ม่อมพะเนาว ์          ครโูรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ “คุรรุาษฎร์ชูวิทย์”                 กรรมการ 
4. นายชัชวาลย ์ เกษนัต  ครูโงเรียนห้วยทรายวิทยา  กรรมการ 
5. นายขจรลาภ คึ้มยะราช          ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ “คุรรุาษฎร์ชวูิทย์”  กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที่ ติดต่อประสานงานตลอดการเดินพาเหรด และการแข่งขันกีฬา“ห้วยยางพังขวา้งเกมส์ครั้งที่ 10”
ทางวิทยุสื่อสาร ฯ 

       9. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมขบวนพำเหรด 
             1. นายเอกนรนิทร์  ต่อวงษ ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงัขว้างวัฒนศิลป์            ประธานกรรมการ 
             2. นางอรอนงค์   รัตนพลที        ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์2"               รองกรรมการ 
             3. นางวิจติรา  มัชฉิมพงษ ์      ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรรุาษฎร์อุทิศ”         กรรมการ 
             4. นางทัศนีย ์ วงษ์สินธุ ์            ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                     กรรมการ 
             5. นางเปรมทิพย์  ค าทะเนตร      ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                                      กรรมการ 
             6. นางอุทัยวรรณ  วงศก์าฬสินธุ์   ครโูรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                       กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    8. นางสาวอโณทัย  ใจกลาง        ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร               กรรมการ 
    9. นางสาววรรณทิพย ์ ค าแกว้     ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์   กรรมการ 
  10. นายบัญชา พันธุ์แกว้             ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์                     กรรมการ 
  11. นางดอกจันทร์  นันทราช   ครโูรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา                     กรรมการ 
           12. นางสาววลยัพร  หมั่นคนเที่ยง   ครอูัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย ์            กรรมการ 
           13. นางชนิตา   ทองค า               ครโูรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)                   กรรมการ 
           14. นางภัคค์พมิล  มณีธนโรจน์      ครโูรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง (สาขานาขาม) กรรมการ 
           14. นางพัชรียา  วงษาเนาว์           ครโูรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง           กรรมการและเลขานุการ 
                มีหน้ำที่   จัดเตรียมความพร้อมขบวน  ควบคุมขบวนพาเหรดในการเดินพาเหรด  
     10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล  เชิญเหรียญรำงวัล   
.          1.นายเดชชัย  เหมะธุรินทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรรุาษฎรร์ังสรรค ์2”รองประธานกรรมการ  
          2.นางสาวศิรพิร  กุลสานต์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  รองประธานกรรมการ 
          3.นางภัทรวด ี มีอ านาจ       ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"                            กรรมการ               
         4.นางสาววรินทรญ์ารัฐ  อ่อนศรชีัย  ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2"                      กรรมการ              
         5.นางสาวอัญรินทร์  แก้วอินธ ิ       ครูอตัราจ้างโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                   กรรมการ 
         6.นางสริินทิพย ์ ศักดิ์ศรวีัน           ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                   กรรมการ 
         7.นางสาวเนาวรตัน์  ถวิลกาล         ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์2"                       กรรมการ              
                   มีหน้ำที ่   จัดท าเหรียญรางวัล  ป้ายติดถ้วยรางวัล  และก าหนดถ้วยรางวัลและเหรียญตามล าดับ                    
เชิญประธาน  ถ้วยรางวลั  เหรียญรางวัลให้กับประธานเพื่อมอบให้นักกีฬา 
     11. คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด  

1. นางสาวศิรพิร  กุลสานต์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
2.นายพรรณา มาตเลียง        ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา        รองประธานกรรมการ           
3. นางพนมพร  แก้วไกรสร     ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ“คุรุราษฎรช์ูวทิย์”                        กรรมการ 
4. นางสาวศศิลักษณ ์ ดาวังปา ครูโรงเรียนบ้านนาค าวทิยาคาร                                          กรรมการ 
5. นางประคอง  วุฒิสาร         ครูโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรรุาษฎร์อุทิศ”                              กรรมการ 
6. นางนิ่มนวล  พันธุ์แกว้        ครูโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคพีิทยาศิลป์                                กรรมการ 
7. นางเบญจวรรณ   บุญแสง    ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎรร์งัสรรค ์2”    กรรมการและเลขานุการ 



 
      12. คณะกรรมกำรตัดสินขบวนกองเชียร์ 

1. นางสาวศิรพิร  กุลสานต์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์      ประธานกรรมการ 
2.นายพรรณา มาตเลียง        ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา           รองประธานกรรมการ          

          3. นางสาวชุภดิา  ตรงด ี      ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย ์                                   กรรมการ 
3. นางสาวเมธาว ี  พงษไ์พบูลย์     ครูโรงเรียนบา้นพังขว้างเหนือ909กรป.กลางอุปถัมภ์               กรรมการ 

          4. นางสาวนารถฤดี  โถปาสอน ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎรบ์ ารุง                                       กรรมการ 
5. นางส าราญ  วันนาพ่อ        ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                                       กรรมการ 
6. นางทัศรา  ภูศรีฐาน          ครูโรงเรียนห้วยทรายวทิยา                                 กรรมการและเลขานุการ 

    13. คณะกรรมกำรฝำ่ยปฏคิม  
            1.นายเดชชัย  เหมะธุรินทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรรุาษฎรร์ังสรรค ์2”  ประธานกรรมการ  
.           2.นายพรรณา  มาตเลียง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรวีิทยา             รองประธานกรรมการ  
            3. นางสุภาภรณ์  พรมเสาร ์ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”   กรรมการ  
  4. นางอรอนงค์  รตันพลที  ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์2”   กรรมการ  
  5. นางสุนันทา  รัตนคณุากร ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2”   กรรมการ   
  6. นางสาวนันทณภรณ์  รักษาขันธ์  ครูธรุการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2”   กรรมการ 
  7. นางเบญจวรรณ  บุญแสง   ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์2”  กรรมการ  
  8. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาประชุม       ครูโรงเรยีนบ้านดงยอพิทยาศิลป ์            กรรมการ 
  9. นางสาวจารวุรรณ  รอ้ยพิลา   ครูธรุการโรงเรยีนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป ์  กรรมการ 
  10. นางสุธารักษ์  มุงค าภา      ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์   กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้ำที่   จัดหาและบริการอาหารและน้ าดืม่ส าหรับแขกผู้มีเกียรติทีม่าร่วมงาน  ใหก้ารบริการ และการต้อนรับแขก
ที่มารว่มงาน 
       14. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
  1.นางวาสนา  เทศนา         ผูอ้ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา           ประธานกรรมการ 
           2.นายนพดล  แสนบัณฑิต        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์                         กรรมการ 
           3.นางอรอนงค์  รัตนพลที         ครโูรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรรุาษฎร์รังสรรค ์2”       กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้ำที่   จัดท าบัญชีรับ – จ่ายเงิน ในการจดักิจกรรมการแข่งขัน ตลอดจนจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
จัดการแข่งขัน ให้เรียบร้อย 
      15. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล   
       1.นางสาวสรุีรอง  วาทธีรรม       ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง                    ประธานกรรมการ 
          2.นางสาวศิรริักษ์  ดีไพร           ครูโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                      กรรมการ 
          3.นางสมหมาย  ไชยพิมพ์          ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร   กรรมการ          
          4.นางสุภาภรณ์  พรมเสาร์         ครโูรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”  กรรมการและเลขานุการ 
     
             มีหน้ำที่    เตรียมอุปกรณ ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เพื่อดูแลอาการบาดเจ็บของนักกีฬา กองเชียร์ 
และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 
      16. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภยั   
           1.นายปรีชา  สวัสดี               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง        ประธานกรรมการ 
       2. นายเดชชัย เหมะธุรินทร ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์2”  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนพดล  แสนบรรดิษฐ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอพิทยาศิลป์          กรรมการ 
          4.เจ้าหน้าที่ อพ.ปร.สังกัด อบต.พังขว้าง                                                                  กรรมการ 



 5.เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ตาดโตน                                                                            กรรมการ 
 6. ว่าที่ร้อยโทจิตติชัย  ภูขมัง    ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎรร์ังสรรค์2”       กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที่   ดูแลรกัษาความปลอดภัยของนักกีฬาตลอดการแข่งขัน  
 
      17. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ   
   1. นางวาสนา  เทศนา           ผูอ้ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวทิยา     ประธานกรรมการ 
             2. นายชัชวาลย์   เกษนัต        ครโูรงเรียนห้วยทรายวทิยา                   กรรมการ 
   3. นายศักดิ์พิสิฐ   ค าผยุ          ครูโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                               กรรมการ   
             4. นางสาวอมรศิร ิ  ม่อมพะเนาว์  ครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชวูิทย์)        กรรมการ            
    5.นายสุริยา  ศรีชัย   ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรรุาษฎร์รังสรรค์2”       กรรมการ 
        มีหน้ำที่     บันทกึภาพการเดินพาเหรด การจดักิจกรรมการแข่งขันกีฬาจนสิ้นสุดการแข่งขันบันทึกภาพใส่แผ่น CD 
และอัพโหลดขึ้นบนเวปไซด์ เพื่อน าส่งรายงานศูนย์อ านวยการเครือข่ายและทุกโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่าย 
     18. คณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขัน          
              1.นายนพดล  แสนบัณฑิต       ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์         ประธานกรรมการ  

    2.นางทัศรา   ภูศรีฐาน          ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา                                     กรรมการ    
              3.นางสาวพชัริดา   วิญญาสุข   ครธูรุการโรงเรียนบ้านศรวีิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ”             กรรมการ 
              4.นายสมบัต ิ ชาญศิร ิ           ครูธรุการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย ์             กรรมการ 
              5.นายไพฑรูย์  เขียวรัตน์         ครูธรุการโรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร                 กรรมการ 
              6.นางสาวจารุวรรณ  ร้อยพิลา  ครูธรุการโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                      กรรมการ 
              7.นางสาวนชุนารถ  บัวพรม     ครูธรุการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป ์              กรรมการ          
              8.นางสาวกัลยากร   คึ้มยะราช ครูธรุการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)  กรรมการและเลขานุการ 
              9.นางสาวนนัทณภรณ์  รักษาขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว“คุรุราษฎร์รังสรรค์2” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
               มีหน้ำที่    จัดท าใบบันทึกผลการแข่งขัน  บันทึกผลการแข่งขัน  และสรุปผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
      19. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผลและประเมินผล 

1.นางสาวจารวุรรณ  บุ่งวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณว์ิทย์ ประธานกรรมการ 
          2.นางสาวศิรพิร  กุลสานต์      ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์   รองประธานกรรมการ 
          3.นายพรรณนา  มาตเลียง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
          4.ว่าที่ร้อยโทจิตติชัย   ภูขมัง       ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค ์2”              กรรมการ 
           5. นางเกตน์ศิร ี  ศรีสุทโธ        ครูธรุการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง                          กรรมการ 
           6. นางสาวพรรณวิสา  ไกรวิสุทธิ์   ครูพีเ่ลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป ์           กรรมการ 
           7. นางสาวพัชรดิา  วิญญาสุข       ครูธรุการโรงเรียนบ้านศรวีิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ”               กรรมการ 
           8. นางสาวนันฐณภรณ์   รักษาขันธ์    ครูธุรการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2     กรรมการ 
           9. นางสาวจารวุรรณ  ร้อยพิลา    ครธูรุการโรงเรียนบ้านพังขวา้งวัฒนศิลป์                          กรรมการ 
           10. นางสาววรนิทร์ญารัฐ  ออ่นศรีชัย  ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎรร์ังสรรค์ 2"  กรรมการและเลขานุการ 

11.นายสุริยา  ศรีชัย         ครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรรุาษฎร์รังสรรค2์”       กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
12. นางสุธารักษ ์ มุงค าภา    ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                 มีหน้ำที่    จดัท าแบบประเมิน  เอกสารการประเมิน  สรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม  พร้อมจดัท า
แผ่นซีดีแจกให้โรงเรียน 
                    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะ  วิริยะ  เสียสละ  
เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ  ถ้าเกิดอุปสรรคให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 



                                    ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่    11   พฤศจกิายน    พ.ศ. 2563    เป็นต้นไป 
                                               สั่ง  ณ  วนัที่      14   ตุลาคม    พ.ศ. 2563 
                               

 
 
 
 

(นายบุญทรง   สุนทรส)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ“คุรุราษฎรช์ูวิทย์” 

ประธานศูนย์อ านวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


