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1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบด�วย 
1.1 ผู�ว�าราชการจังหวัดอุดรธานี                  ประธานท่ีปรึกษา 
1.2 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ท่ีปรึกษา 
1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี           ท่ีปรึกษา 
1.4 ผู�บังคับการตำรวจภูธรจงัหวัดอุดรธานี           ท่ีปรึกษา 
1.5 ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 24                     ท่ีปรึกษา 
1.6 ผู�บังคับการกองบิน 23  อุดรธานี                     ท่ีปรึกษา 
1.7 ผกก.ตชด. 24 ค�ายเสนีย<รณยุทธ                     ท่ีปรึกษา 
1.8 ผู�อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี                     ท่ีปรึกษา 
1.9 ผู�อำนวยการโรงพยาบาลค�ายประจักษ<ศิลปาคม                    ท่ีปรึกษา              
1.10 นายแพทย<สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี                    ท่ีปรึกษา 
1.11 นายกองค<การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี          ท่ีปรึกษา 
1.12 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี                     ท่ีปรึกษา 
1.13 ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑                 ท่ีปรึกษา 
1.14 ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2       ท่ีปรึกษา 
1.15 ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3       ท่ีปรึกษา 
1.16 ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4                 ท่ีปรึกษา 
1.17 ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐                  ท่ีปรึกษา 
1.18 ผู�อำนวยการศูนย<การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี                  ท่ีปรึกษา 
1.18 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี                     ท่ีปรึกษา 
1.20 ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        จังหวัดอุดรธานี                                 ท่ีปรึกษา 
1.21 ผู�อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี                     ท่ีปรึกษา 
1.22 ประธานหอการค�าจังหวัดอุดรธานี                     ท่ีปรึกษา 
1.23 นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดอุดรธานี                    ท่ีปรึกษา 
1.24 ผู�อำนวยการการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี                   ท่ีปรึกษา 
มีหน�าท่ี  ให�คำปรึกษา เสนอแนะและให�การสนับสนุนแก�คณะกรรมการฝHายต�าง ๆ เพ่ือให� 

การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค<ท่ีวางไว� 

2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด�วย 
   2.1 นายชาตรี  ม�วงสว�าง            ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี       ประธานกรรมการ 
   2.2 นายจรินทร<สุรเสรีวงษ<             รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี   รองประธานกรรมการ 
   2.3 นายพศชนก  มังคละแสน         ประธาน ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี     รองประธานกรรมการ 
      2.4 นายแสวง  สุวรรณแสง            นายกสมาคมผู�บริหารโรงเรียนเอกชน  รองประธานกรรมการ 

  2.5 ผู�บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี                    กรรมการ 
  2.6 ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 24                    กรรมการ 
  2.7 ผู�บังคับการกองบิน 23  อุดรธานี                    กรรมการ 
  2.8 ผกก.ตชด. 24 ค�ายเสนีย<รณยุทธ                    กรรมการ 
  2.9 ผู�อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี                    กรรมการ 
  2.10 ผู�อำนวยการโรงพยาบาลค�ายประจักษ<ศิลปาคม                  กรรมการ       
        /2.11 นายแพทย<... 
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  2.11 นายแพทย<สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี                         กรรมการ 

   2.12 นายธนสิทธิ ์ ไชยศรีหา นายกสมาคมผู�บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ<    กรรมการ 
   2.13 นางพรนิภา  พลาศรี  ประธาน ปส.กช. จังหวัดกาฬสินธุ<        กรรมการ 
   2.14 ประธานคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก�น      กรรมการ 
   2.15 นางสุธิดา  ไพเราะ   ประธาน ปส.กช. จังหวัดชัยภูมิ               กรรมการ 
   2.16 นางสุวนีย<  ศรีวรมย< ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม    กรรมการ 
   2.17 นางจารุนันท<  เนวมาตย<  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธจ.นครพนม       กรรมการ 
   2.18 ดร.ประยูรศรี  กวานปรัชชา  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม      กรรมการ 
   2.19 นางสาววรินทร<กุล อาภาพูลสวัสด์ิ  ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครพนม       กรรมการ 
   2.20 ผู�ช�วยศาสตราจารย< ดร.ศุภเสฏฐ<  คณากูล ประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา    กรรมการ 
   2.21 ประธานคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย<      กรรมการ 
   2.22 นางนิตยา  ศรีปNดถา ประธาน ปส.กช. จังหวัดมหาสารคาม           กรรมการ 
   2.23 ประธานคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร      กรรมการ 
   2.24 นายกฤชนนท<  เท่ียงศิริ   ประธาน ปส.กช. จังหวัดยโสธร             กรรมการ 
   2.25 นายมาโนช  จุลสุคนธ<  ประธาน ปส.กช. จังหวัดร�อยเอ็ด        กรรมการ 
   2.26 ประธานคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเลย      กรรมการ 
   2.27 นางผ�องเพ็ญ  แสงตะวันทองธาร  ประธาน ปส.กช.จังหวัดเลย        กรรมการ
   2.28 นางมยุรินทร< แก�วมาสุขอนันต< นายกสมาคมผู�บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลย      กรรมการ 
   2.29 ดร.เสรี  แสงลับ  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีษะเกษ        กรรมการ 
   2.30 นายอุรีย<  พันธ<แก�น  เลขานุการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ      กรรมการ 
   2.31 นายนักรบ หอมไกรลาส ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสกลนคร กรรมการ 
   2.32 นายกิตติพงศ<  สุวรรณเทน ประธาน ปส.กช. จังหวัดสกลนคร        กรรมการ 
   2.33 นายวัฒนา  อุปพงษ< นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสกลนคร       กรรมการ 
   2.34 นายสุระ  บุญมี  ประธาน ปส.กช. จังหวัดสุรินทร<              กรรมการ 
   2.35 นายธีรพงศ<  โสวภาค นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุรินทร<       กรรมการ 
   2.36 ว�าท่ีร�อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ<  จันทร<ศรี ประธาน ปส.กช. จังหวัดหนองคาย          กรรมการ 
      2.37 นายวัชกร  เบ�าแดง  ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย      กรรมการ 
   2.38 นางภูเงิน  บุตรเคน  ประธาน ปส.กช. จังหวัดหนองบัวลำภู         กรรมการ 
   2.39 นายชัยสิทธิ ์ ชัยชนะสวุัฒน<  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู     กรรมการ 
   2.40 ประธานคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ   กรรมการ 
   2.41 ประธานคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี   กรรมการ 
   2.42 นางสายใหม  นันทศรี  ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบึงกาฬ   กรรมการ 
   2.43 ดร.วิเลียน  วฒุิสาร  ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน< ปส.กช. บึงกาฬ      กรรมการ 
   2.44 นายทรงศักด์ิ  อัมรัตน<            กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 
   2.45 นางพัชรินยา   เผือกมา       กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี  กรรมการ 
   2.46 นางสิริพิม  วงษ<โพธิ์ผล       กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
   2.47 นายยศ  สามเมือง        กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ
   2.48 นายปฏิญญา  ประพฤติชอบ      กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
   2.49 นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ           กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
                         /2.50 นายเหรียญ...  
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   2.50 นายเหรียญ  ทองดี        กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
   2.51 นายธนากร  วงศ<ศรีเผอืก      กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
   2.52 นายสัมพันธ<  ตรันเจรญิ       กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ
   2.53 นางสาวสลลิลดา  คูหาทอง      กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
   2.54 นายดนุช  ตันเทอดทิตย<       ผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา     กรรมการ 
   2.55 บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอำพันธ<   ผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา     กรรมการ 
   2.56 นางสาวอุษณีษ<  ธีระพัชรรังษี     ผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่       กรรมการ 
   2.57 นางสาวสมภาร  นนทะชัย      ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี     กรรมการ 
   2.58 นางนาตนภางค<  เสถียรนาม     ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา      กรรมการ 
   2.59 นายอภิชาติ  เหตุถัง        ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา     กรรมการ 
   2.60 นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง    ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย<       กรรมการ 
   2.61 นายประเสริฐ  บัวลอย    ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา      กรรมการ 
   2.62 นางสาวพิมพ<สุณี  ภูมิอาจ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา     กรรมการ     
   2.63 นางสาวสุปราณี  ระงับพิศม<      ผู�อำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี      กรรมการ 
   2.64 นางสาวกมลาลักษณ< วงศ<ศรีเผือก ผู�อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ<วังสามหมอ    กรรมการ 
   2.65 นายจักรกฤช  ฟUากระจ�าง   ผู�อำนวยการโรงเรียนกฤชานันท<       กรรมการ 
   2.66 นางสาวปาริชาต  คุณะรังษี   ผู�อำนวยการโรงเรียนคุณากรณ<       กรรมการ 
   2.67 นางนุชรี  ทรงธรรม     ผู�อำนวยการโรงเรียนทรงธรรมวิทยา      กรรมการ 
   2.68 นางณัฐรดี  ภู�มงคลสุริยา   ผู�อำนวยการโรงเรียนเทพนุสรณ<       กรรมการ 
   2.69 นายทองอินทร<  ปNญญาใส   ผู�อำนวยการโรงเรียนเทพปNญญา       กรรมการ 
   2.70 นางสินีนาฎ  ชามาตย<    ผู�อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี      กรรมการ 
   2.71 นายนพรัตน<  ศรีสุวรรณ    ผู�อำนวยการโรงเรียนปรมินทร<       กรรมการ 
   2.72 นายประเสริฐ  บัวลอย    ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 
   2.73 นางเสาวนีย<  ศรีสังข<     ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา       กรรมการ 
   2.74 นายสรวิทย<  ศรีสังข<     ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา       กรรมการ 
   2.75 นางสาวแสงอุษา ภู�มงคลสุริยา  ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2       กรรมการ 
   2.76 นายกิตติศักด์ิ  ตุ�มมี     ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ<       กรรมการ 
   2.77 นายปุญชรัสม์ิ  ยางนอก    ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<       กรรมการ 
   2.78 นางสาวสุรัตน<  จงกลณี    ผู�อำนวยการโรงเรียนภูมิพิชญ        กรรมการ 
   2.79 นายสุทธิพันธ<  ปาปะลิต    ผู�อำนวยการโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน      กรรมการ 
   2.80 นางสาวพัชตรา  พรมชาติ   ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษากุมภวาป1      กรรมการ 
   2.81 นายประวัติ  ญวนเหนอื    ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษาบ�านดุง      กรรมการ 
   2.82 นางนงพงา  ไชยดวง     ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษาอุดรธานี      กรรมการ 
   2.83 นายพิศุทธิ์   นามบุตร    ผู�อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปNทมากร     กรรมการ 
   2.84 นางทวีพร  วรรณรส        ผู�อำนวยการโรงเรียนวรรณรสนุสรณ<      กรรมการ
   2.85 นางสาวรัตยา  ศิลาสิทธิ์       ผู�อำนวยการโรงเรียนวาสนาศึกษา       กรรมการ
   2.86 นางสาวกาญจนา  เดชาเลิศ   ผู�อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ<       กรรมการ 
   2.87 นางนภัทรชน  พันธรักษ<    ผู�อำนวยการโรงเรียนศศิกานต<น้ำโสม      กรรมการ 
   2.88 นางปานธิพา   สุวรรณแสง   ผู�อำนวยการโรงเรียนศศิกานต<วิทยา       กรรมการ 
                        / 2.89 นายศุภมัสถุ<... 
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   2.89 นายศุภมัสถุ<  ปทุมทิพย<    ผู�อำนวยการโรงเรียนสหกิจวิทยา       กรรมการ 
   2.90 นางนุจรินทร<  การะเกษ    ผู�อำนวยการโรงเรียนหัตถกิจคริสเตียน      กรรมการ 
   2.91 นายปรีชา  จ�อยนุแสง    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญประชา      กรรมการ 
   2.92 นายชาญชัย  บุรีสูงเนิน      ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค�ายประจักษ<ศิลปาคม  กรรมการ 
   2.93 นางสาวญาริดา  พุทธิ    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลญาริดา       กรรมการ 
   2.94 นางสุพิณ  ลามี         ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทิพากานต<      กรรมการ 
   2.95 นางขนิษฐา  จันทรโคตร    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนันทวดี      กรรมการ 
   2.96 นางสาวเบญจภา  พลอยวิเลิศ     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร<      กรรมการ

2.97 นายนิรันดร  โพธิสัตย<    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรมินทร<      กรรมการ 
   2.98 นางสาวพิมพิชญา  จงเกียรติกาญจน< ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร�อมพัฒน<      กรรมการ
   2.99 นางจินตนา  เอ่ียมอุตมะ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมพลอย      กรรมการ 
   2.100 นางสาวสราญรมณ< อ�วนเย็นดี   ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาไถ�ศึกษาโพนสูง กรรมการ 
   2.101 นายภพ  สมศรีโหน�ง    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลดา       กรรมการ 
   2.102 ว�าท่ี ร.ต.ปSติพงษ<  สุขมะโน  ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลักษณ<สุข      กรรมการ 
   2.103 นายปกครอง  วรสุเมธากุล  ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย<      กรรมการ 
   2.104 นางกลิ่นผกา  สว�างวงค<   ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาสนา       กรรมการ 
   2.105 นายสมาน  กองสุวรรณ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรสีห<       กรรมการ 
   2.106 นางวาสนา  ลาดล�าย    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุ�นใจ       กรรมการ 
   2.107 นางสาวสภุาพร  นพคุณ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอาภาพัชร       กรรมการ 
   2.108 นายสนอง  หาญณรงค<   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรเซนซอรี่       กรรมการ 
   2.109 นายสมชาย  ดอนสมพงษ<   ผู�อำนวยการกลุ�มอำนวยการ        กรรมการ 
   2.110 นางพรวลัญช< บ�อชน    ผู�อำนวยการกลุ�มนโยบายและแผน       กรรมการ 
   2.111 นางจันทรา  เพ็ชรสวสัด์ิ   ผู�อำนวยการกลุ�มพัฒนาการศึกษา       กรรมการ 
   2.112 นางสาวพิมพ<พัดชา  ดวงลาพิมพ< ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กลุ�มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ      กรรมการ 
   2.113 นายหาญชัย  นันทะลัย   ผู�อำนวยการหน�วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
   2.114 นางสาวอุดมพร  ไทยแสนทา  ผู�อำนวยการกลุ�มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
   2.115 นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา         ผอ.กลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน  กรรมการ/เลขานุการ 
      2.116 นางจริยา  เสนาะ         นักวิชาการศึกษา    กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
  1. อำนวยการ วางแผน ให�คำปรึกษาข�อเสนอแนะ                      
  2. ประสานงานความร�วมมือระหว�างองค<กร 
  3. วางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
  4. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการตามความจำเปXนและเหมาะสม 
  5. แก�ไขปNญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว�างดำเนินการแข�งขัน 
  6. แก�ไขปNญหาอุปสรรค ตลอดจนประสานงานอำนวยความสะดวกให�คำปรึกษา  
  7. ให�การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณ<ต�าง ๆ เพ่ือให�งานสำเร็จตามวัตถุประสงค< 
      
                         /3. คณะกรรมการ... 
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3. คณะกรรมการฝ�ายอาคารสถานท่ี   ประกอบด�วย 
    3.1 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี       ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่  ประกอบด�วย 
    3.1.1 นางสาวอุษณีษ<  ธีระพัชรรังษี  ผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่      ประธานกรรมการ 
    3.1.2 นายฉัตรชัย  หว�านเครือ    รองผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่       กรรมการ 
    3.1.3 นางงามจิตร  ปราบพาล    ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่          กรรมการ 
    3.1.4 นางอรชร  โคตรโมล ี     ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่     กรรมการ/เลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี       ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบด�วย 
    3.2.1 บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอำพันธ<  ผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  ประธานกรรมการ 
    3.2.2 นายวินัย  ทีหอคำ      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ 
    3.2.3 นางสาวหงษ<นภา  เล�าสุอังกูร  ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ 
    3.2.4 นางจิรภา  คุณล�าน     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ/เลขานุการ 

     3.3 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี       ประจำโรงเรียนกระจ�างวิทย<  ประกอบด�วย 
     3.3.1 นายบรรเจิด  ศรีชัยมูล   ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<         ประธานกรรมการ 
     3.3.2 นางสุวรรณี  บุ�งทอง       บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ 
     3.3.3 นายปรัญชัย  งามหนัก   บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย<    กรรมการ/เลขานุการ 
                      
  3.4 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี         ประจำโรงเรยีนอุดรคริสเตียนศึกษา  ประกอบด�วย 
  3.4.1 นายอภิชาติ  เหตุถัง         ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา   ประธานกรรมการ 
  3.4.2 นายวุฒิชัย  ในทอง     ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา         กรรมการ 
  3.4.3 นายอุดร  เพชรกอง     ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา         กรรมการ 
  3.4.4 นางสาวหมวย  สู�สุข     ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา         กรรมการ 
  3.4.5 นายสีไสว  สัตตะนันท<    บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา       กรรมการ 
  3.4.6 นางจรูญ  กุลเสน     บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา       กรรมการ 
  3.4.7 นางสาวพรรษา  สัตตะนันท<  บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 

  3.5 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี        ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  ประกอบด�วย 
     3.5.1 นางสาวสุปราณี  ระงับพิศม<  ผู�อำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี      ประธานกรรมการ 
  3.5.2 นายพรมราช  พรรณ<ทอง   ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี         กรรมการ 
  3.5.3 นายจักรีวชิญ<  สุนทโรทก   ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี    กรรมการ/เลขานุการ 

  3.6 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี        ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  ประกอบด�วย 
     3.6.1 นายเหรียญ  ทองดี     ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา   ประธานกรรมการ
  3.6.2 นายอนันต<   คุณล�าน    ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา         กรรมการ 
  3.6.3 นายบัวลอง  หาญประดิษฐ<   บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 

  3.7 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี         ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประกอบด�วย 
  3.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี  ภูมิอาจ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา      ประธานกรรมการ 
  3.7.2 นางกนกวรรณ  บ�อคำเกิด   ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา         กรรมการ 
  3.7.3 นางไปรยา       สมเพ็ง       ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 
                        /3.8 คณะกรรมการ... 
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   3.8 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี        ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา   ประกอบด�วย 
  3.8.1 นางนาตนภางค< เสถียรนาม  ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา        ประธานกรรมการ 
  3.8.2 นายวรภพ  สุรโคตร     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา          กรรมการ  
  3.8.3 นายชัยณรงค<  ไทยอ�อน   ครูโรงเรียนอุดรวิทยา          กรรมการ 
  3.8.4 นายวรพล  สุกใส     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา          กรรมการ 
  3.8.5 นายเฉลิมวุฒิ  อัควงค<    ครูโรงเรียนอุดรวิทยา     กรรมการ/เลขานุการ 

   3.9 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี       ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา   ประกอบด�วย 
  3.9.1 นายประเสริฐ  บัวลอย    ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา         ประธานกรรมการ 
  3.9.2 นางสาวสมพร   บุตรดี    ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา         กรรมการ 
  3.9.3 นางสาวสรัญญา  งามผิวเหลือง ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา    กรรมการ/เลขานุการ 

3.10 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี           ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี   ประกอบด�วย 
  3.10.1 นางสาวสมภาร  นนทะชัย  ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  ประธานกรรมการ  
  3.10.2 นางสาวอภิชญาสอนศิริ   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี         กรรมการ 
  3.10.3 นายอิทธิพล   ขุนราช    ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี         กรรมการ 
  3.10.4 นายธนาวิศน<  นิยมธรรมพีรญา ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี        กรรมการ/เลขานุการ 
 
3.11 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี            ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   ประกอบด�วย 
  3.11.1 ผศ.ดร.ปNจจัย  พวงสวุรรณ  ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ี      ประธานกรรมการ
  3.11.2 นางกฤษฎาพร  โกศิลา   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ 
        3.11.3 นางสาวนัฐกานต<  นามจันโท     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา          กรรมการ 
        3.11.4 นายปริวัตร  ปUองพาล       นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.อุดรธานี       กรรมการ 
        3.11.5 นายวินัย  ชัยสุริยงค<       นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.อุดรธานี       กรรมการ 
        3.11.6 นายภิษภณ   ภูษินันตกูล        นักวิชาการศึกษา ศธจ.อุดรธานี  กรรมการ/เลขานุการ 
3.12 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานท่ี         ประจำโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   ประกอบด�วย 
        3.12.1 นายปNญญา  ประวะโข        ครู โรงเรียนบ�านหมากแข�ง       ประธานกรรมการ 
        3.12.2 ว�าท่ี ร.อ.อดิศักด์ิ  สาคมิตร       ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง        กรรมการ 
        3.12.3 นายสุธิต  โตมาซา          ช	างไม� ชั้น ๔             กรรมการ 
        3.12.4 นายชัยเจริญ  อินสุวอ           ช	างประปา ระดับ ๓         กรรมการ 
        3.12.5 นายบุญกว�าง  สารีบุตร          ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.6 นางประยูร   ศรีละมัย          ลูกจ�าง                   กรรมการ 
        3.12.7 นายสุนันท<  สมสล�าง           ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.8 นายกมล  เบ�าหล�อเพชร          ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.9 นายไพบูลย<  ชมนวน           ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.10 นางประภาพร  แสงสูง          ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.11 นางสาวอบเชย จันทร<ประเสริฐ   ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.12 นางสาวดวงใจ  นันธิราช          ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.13 นางทิพย<  สบืสิงห<            ลูกจ�าง          กรรมการ 
        3.12.14 นางสาวรชันี  คำบุญเรือง          ลูกจ�าง          กรรมการ 
                /3.12.14 นายอุทัย... 
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         3.12.14 นายอุทัย พิสัยสวัสด์ิ ครูช�วยสอน โรงเรียนบ�านหมากแข�ง กรรมการและเลขานุการ 
  
มีหน�าท่ี  
 1. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานฝHายสถานท่ี/อุปกรณ</แสงเสียง 
 2. สำรวจข�อมูลของงานอาคารสถานท่ี งานวัสดุอุปกรณ<ท่ีต�องใช� งานการใช�แสง งานการใช�เสียงเพ่ือ
เปXนข�อมูลในการขอใช� ขอเช�า ซ้ือ ยืม ฯลฯ 
 3. ประมาณการและจัดหาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ< แสง เสียง ท่ีใช� 
 4. เสนอแต�งต้ังคณะกรรมการ/กำหนดผู�รับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรม แต�ละสถานท่ีท่ีใช�
ในการแข�งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของงาน 
 5. วางแผนผังของงาน จัดสถานท่ีให�สามารถรองรับกิจกรรมได�ทุกกิจกรรม จัดหาเต็นท<และอุปกรณ<
เพ่ิมเติม จัดหาเครื่องเสียง เวทีการแสดง เวทีกลาง เวทีแข�งขัน พร�อมท้ังตกแต�งเวทีให�สวยงาม จัดทำมุมสำหรับ
บันทึกภาพและประสานกับฝHายต�าง ๆ  
 6. วางแผนการยืมและจัดหาโตYะ เก�าอ้ี วัสดุ/อุปกรณ<จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�มีจำนวนเพียงพอกับ
ความต�องการของฝHายต�าง ๆ  
 7. ประสานงานกับฝHายพิธีเปSด – ปSด ฝHายแข�งขันต�าง ๆ ฝHายท่ีพัก และฝHายอ่ืน ๆ เพ่ือดำเนินการจัดหา
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ< แสง เสียง ให�เปXนไปด�วยความเรียบร�อย    
 8. ออกแบบ/จัดสถานท่ี/จัดทำกองอำนวยการของงานและจัดทำแผนประมาณการค�าใช�จ�าย 
และเบิกจ�าย 

4. คณะกรรมการฝ�ายพิธีเป#ดและมอบธงสัญลักษณ+ ประกอบด�วย 
 4.1 นายจรินทร<สุรเสรีวงษ<            รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี             ประธานกรรมการ 
 4.2 นายพศชนก  มังคละแสน        ประธาน ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี         รองประธานกรรมการ 
    4.3 นายแสวง  สุวรรณแสง             นายกสมาคมผู�บริหารโรงเรียนเอกชน       รองประธานกรรมการ 
 4.4 นายกิตติพงศ<  สุวรรณแทน       ประธาน ปส.กช. จังหวัดสกลนคร       กรรมการ 
    4.5 นายทรงศักด์ิ  อัมรัตน<       กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี       กรรมการ 
    4.6 นางพัชรินยา   เผือกมา     กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี       กรรมการ 
 4.7 นางสิริพิม  วงษ<โพธิ์ผล     กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
    4.8 นายยศ  สามเมือง       กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
    4.9 นายปฏิญญา  ประพฤติชอบ        กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
 4.10 นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ         กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ
 4.11 นายเหรียญ  ทองดี      กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
 4.12 นายธนากร  วงศ<ศรีเผอืก    กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
 4.13 นายสัมพันธ<  ตรันเจรญิ     กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
 4.14 นางสาวสลลิลดา  คูหาทอง    กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
 4.15 นายดนุช  ตันเทอดทิตย<     ผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 
 4.16 บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอำพันธ<    ผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       กรรมการ 
 4.17 นางสาวอุษณีษ<  ธีระพัชรรังษี   ผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่        กรรมการ 
 4.18 นางสาวสมภาร  นนทะชัย     ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ
 4.19 นางนาตนภางค<  เสถียรนาม   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ
                        /4.20 นายอภิชาติ...  
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 4.20 นายอภิชาติ  เหตุถัง      ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา      กรรมการ 
 4.21 นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง     ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย<        กรรมการ 
 4.22 นายประเสริฐ  บัวลอย     ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 
 4.23 นางสาวพิมพ<สุณี  ภูมิอาจ    ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา       กรรมการ 
 4.24 นางสาวสุปราณี  ระงับพิศม<    ผู�อำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี       กรรมการ 
 4.25 นางสาวกมลาลักษณ< วงศ<ศรีเผือก  ผู�อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ<วังสามหมอ      กรรมการ 
 4.26 นายจักรกฤช  ฟUากระจ�าง    ผู�อำนวยการโรงเรียนกฤชานันท<        กรรมการ 
 4.27 นางสาวปาริชาต  คุณะรังษี    ผู�อำนวยการโรงเรียนคุณากรณ<        กรรมการ 
 4.28 นางนุชรี  ทรงธรรม      ผู�อำนวยการโรงเรียนทรงธรรมวิทยา       กรรมการ 
 4.29 นางณัฐรดี  ภู�มงคลสุริยา    ผู�อำนวยการโรงเรียนเทพนุสรณ<        กรรมการ 
 4.30 นายทองอินทร<  ปNญญาใส    ผู�อำนวยการโรงเรียนเทพปNญญา        กรรมการ 
 4.31 นางสินีนาฎ  ชามาตย<     ผู�อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี       กรรมการ 
 4.32 นายนพรัตน<  ศรีสุวรรณ     ผู�อำนวยการโรงเรียนปรมินทร<        กรรมการ 
 4.33 นายประเสริฐ  บัวลอย     ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 
 4.34 นางเสาวนีย<  ศรีสังข<      ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา       กรรมการ 
 4.35 นายสรวิทย<  ศรีสังข<      ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา       กรรมการ 
 4.36 นางสาวแสงอุษา ภู�มงคลสุริยา   ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2       กรรมการ 
 4.37 นายกิตติศักด์ิ  ตุ�มมี      ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ<        กรรมการ 
 4.38 นายปุญชรัสม์ิ  ยางนอก     ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<        กรรมการ 
 4.39 นางสาวสุรัตน<  จงกลณี     ผู�อำนวยการโรงเรียนภูมิพิชญ        กรรมการ 
 4.40 นายสุทธิพันธ<  ปาปะลิต     ผู�อำนวยการโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน       กรรมการ 
 4.41 นางสาวพัชตรา  พรมชาติ    ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษากุมภวาป1      กรรมการ 
 4.42 นายประวัติ  ญวนเหนอื     ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษาบ�านดุง      กรรมการ 
 4.43 นางนงพงา  ไชยดวง      ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษาอุดรธานี      กรรมการ 
 4.44 นายพิศุทธิ์   นามบุตร     ผู�อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปNทมากร      กรรมการ 
 4.45 นางทวีพร  วรรณรส      ผู�อำนวยการโรงเรียนวรรณรสนุสรณ<       กรรมการ 
 4.46 นางสาวรัตยา  ศิลาสิทธิ์     ผู�อำนวยการโรงเรียนวาสนาศึกษา       กรรมการ 
 4.47 นางสาวกาญจนา  เดชาเลิศ    ผู�อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ<        กรรมการ 
 4.48 นางนภัทรชน  พันธรักษ<     ผู�อำนวยการโรงเรียนศศิกานต<น้ำโสม       กรรมการ 
 4.49 นางปานธิพา   สุวรรณแสง    ผู�อำนวยการโรงเรียนศศิกานต<วิทยา       กรรมการ 
 4.50 นายศุภมัสถุ<  ปทุมทิพย<     ผู�อำนวยการโรงเรียนสหกิจวิทยา        กรรมการ 
 4.51 นางนุจรินทร<  การะเกษ     ผู�อำนวยการโรงเรียนหัตถกิจคริสเตียน       กรรมการ 
 4.52 นายปรีชา  จ�อยนุแสง     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญประชา      กรรมการ 
 4.53 นายชาญชัย  บุรีสูงเนิน   ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค�ายประจักษ<ศิลปาคม      กรรมการ 
 4.54 นางสาวญาริดา  พุทธิ     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลญาริดา       กรรมการ 
 4.55 นางสุพิณ  ลามี       ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทิพากานต<       กรรมการ 
 4.56 นางขนิษฐา  จันทรโคตร     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนันทวดี       กรรมการ 
 4.57 นางสาวเบญจภา  พลอยวิเลิศ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร<      กรรมการ 
 4.58 นายนิรันดร  โพธิสัตย<     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรมินทร<       กรรมการ 
 4.59 นางสาวพิมพิชญา  จงเกียรติกาญจน< ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร�อมพัฒน<      กรรมการ 
                        /4.60 นางจินตนา... 
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 4.60 นางจินตนา  เอ่ียมอุตมะ    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมพลอย  กรรมการ 
 4.61 นางสาวสราญรมณ< อ�วนเย็นดี  ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาไถ�ศึกษาโพนสูง กรรมการ 
 4.62 นายภพ  สมศรีโหน�ง      ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลดา   กรรมการ 
 4.63 ว�าท่ี ร.ต.ปSติพงษ<  สุขมะโน    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลักษณ<สุข  กรรมการ 
 4.64 นายปกครอง  วรสุเมธากุล    ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย< กรรมการ 
 4.65 นางกลิ่นผกา  สว�างวงค<     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาสนา  กรรมการ 
 4.66 นายสมาน  กองสุวรรณ     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรสีห<  กรรมการ 
 4.67 นางวาสนา  ลาดล�าย     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุ�นใจ  กรรมการ 
 4.68 นางสาวสภุาพร  นพคุณ     ผู�อำนวยการโรงเรียนอาภาพัชร   กรรมการ 
 4.69 นายสนอง  หาญณรงค<     ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรเซนซอรี่  กรรมการ 
 4.70 นายสมชาย  ดอนสมพงษ<    ผู�อำนวยการกลุ�มอำนวยการ   กรรมการ 
 4.71 นางพรวลัญช< บ�อชน      ผู�อำนวยการกลุ�มนโยบายและแผน  กรรมการ 
 4.72 นางจันทรา  เพ็ชรสวัสด์ิ     ผู�อำนวยการกลุ�มพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 
 4.73 นางสาวพิมพ<พัดชา  ดวงลาพิมพ<  ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กลุ�มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ กรรมการ 
 4.74 นายหาญชัย  นันทะลัย     ผู�อำนวยการหน�วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 4.75 นางสาวอุดมพร  ไทยแสนทา   ผู�อำนวยการกลุ�มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 4.76 นายชาญชัย  ธาคุโน      นิติกร        กรรมการ 
 4.77 นายภิษภณ  ภูษินันตกุล     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
 4.78 นางจันทร<จรี  บัวระพา     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ
 4.79 นายสายสุณี  สุขเนตร     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ
 4.80 นางสุลินดา  ศรีดามา     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
 4.81  นางดวงใจ  คชธีระ      นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
 4.82 นางสาวกลีบอุบล  เบ�าหล�อเพชร  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
 4.83 นางสาวชลาลัย  ถนาวรณ<    นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
 4.84 นางสาวพรทิวา  บุญโยธา    นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
 4.85 นางสาวจันทร<จีรา เหล�าคนค�า   นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
 4.86 นางสาวรสสุคนธ<  โคละคร    นักวิเคราะห<นโยบายและแผน    กรรมการ 
 4.87 นางวรรณภา  ศรีบุญลอื     นักวิชาการคอมพิวเตอร<     กรรมการ 
 4.88 นางจารุวรรณ  ดอนอาจทัน    เจ�าพนักงานธุรการ      กรรมการ 
 4.89 นางสาวประภัสสร  โพธิ์จันทร<   นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
 4.90 นางสาวอิสราภรณ<  โพธิ์ศรี    นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
 4.91 นางไพลิน  สานุสันต<      นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
 4.92 นางเอ้ือมพร  ยศอ�อน     นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
 4.93 นางสาวชุติมา  นนท<ยะ     เจ�าพนักงานธุรการ      กรรมการ 
 4.94 นางสาววรรณวิศาข<  ภาโนมัย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
 4.95 นางสาวอริยา  ฉัตรศุภมงคล   นักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
 4.96 นางพรชนิตว<  พัฒนาอนุสกุล   นักจัดการงานท่ัวไป      กรรมการ 
 4.97 นางสาวชลธิชา  วงศ<นครธรรม   นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 
 4.98 นางสาวสินีนาฎ  มุณีรัตนากร   นักวิเคราะห<นโยบายและแผน    กรรมการ 
 4.99 นางสาวยุวดี  ขวาวงษ<     นักประชาสัมพันธ<      กรรมการ 
                        /4.100 นางพิศรา... 
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 4.100 นางพิศรา  ทองสุขุม     เจ�าพนักงานธุรการ      กรรมการ 
 4.101 นางสาวสุนสิา  ชมภฆัูง    เจ�าหน�าท่ีคุรุสภา      กรรมการ 
 4.102 นางสาวกมลวันท<  เหลืองคำ   เจ�าหน�าท่ีคุรุสภา      กรรมการ 
 4.103 นางสาววิภารัตน<  วินทะไชย<   เจ�าหน�าท่ีคุรุสภา      กรรมการ 
 4.104 นางสาวฤทัยมาศ  ชมชื่น    เจ�าหน�าท่ีการเงิน      กรรมการ 
 4.105 นางธันยกานต<  มิล ี     นักวิเคราะห<นโยบายและแผน         กรรมการ 
 4.106 นางสาวสุดาพร  วงศ<ชาลี    เจ�าพนักงานธุรการ      กรรมการ 
 4.107 นางนิสา  โคตรโสภา     พนักงานลูกจ�าง               กรรมการ 
 4.108 นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา              ผอ.กลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน        กรรมการ/เลขานุการ 
 4.109 นางจริยา  เสนาะ      นักวิชาการศึกษา     กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
  1. ออกแบบวางแผน กำหนดรูปแบบ ข้ันตอนการดำเนินงานพิธีเปSด – ปSดจัดหาพิธีกรผู�ดำเนินการ 
  2. ออกแบบ/จัดสถานท่ี/จัดทำกองอำนวยการของงานและจัดทำแผนประมาณการค�าใช�จ�ายและ 
เบิกจ�าย                         
  3. ออกแบบตกแต�งเวที ให�สวยงาม จัดทำมุมสำหรับถ�ายภาพ  จัดหาเครื่องเสียง 
  4. ตกแต�งท่ีนั่งประธาน และรอบบริเวณท่ีเก่ียวข�อง ให�มีความสวยงามและเหมาะสมในช�วงพิธีเปSด 
  5. ออกแบบวางแผนพิธีมอบธงสัญลักษณ<ให�กับเจ�าภาพในป1ต�อไป 
  6. จัดหาวัสดุอุปกรณ<ในพิธีการ/แพร/ลูกโปHง/ฆ�อง ตามท่ีเห็นสมควร 
  7. จัดแผนผังท่ีนั่งแขก VIP 
  8. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องการเชิญแขกมาร�วมงาน การต�อนรับแขกผู�มีเกียรติท่ีมา 
เยี่ยมชมงาน 
  9. ประสานงานการลงทะเบียนกับฝHายต�อนรับ จัดทำกำหนดการ 
  10. ประสานงานกับทุกฝHายท่ีเก่ียวข�อง 
  11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝ�ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด�วย 
    5.1 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย  ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่ ประกอบด�วย 
   5.1.1 นายฉัตรชัย  หว�านเครือ    รองผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่      ประธานกรรมการ 
   5.1.2 นายวีรสุทธิ์  วงษ<แก�ว        ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่          กรรมการ 
   5.1.3 นายกฤตสิทธิ์    สุวัฒนาสินิทธิ์  ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่          กรรมการ 
   5.1.4 นายยิ่งยศ   ผาจันทร<         ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่          กรรมการ 
  5.1.5 นายธนาลักษณ<  รัตนวงศ<       ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่     กรรมการ/เลขานุการ  

 5.2 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบด�วย 
    5.2.1 นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ  รองผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      ประธานกรรมการ 
    5.2.2 นายพันทวี  กลิ่นอุบล     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ 
    5.2.3 นายสุนทร  อยู�สุวรรณ    ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ 
    5.2.4 นายบพิธ  การุญญเวทย<    ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา         กรรมการ 
    5.2.5 นายสมประสงค<  ชาบุตรชิน   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ/เลขานุการ 
                        /5.3 คณะกรรมการ... 
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 5.3 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย   ประจำโรงเรียนกระจ�างวิทย<   ประกอบด�วย 
    5.3.1 นายบรรเจิด  ศรีชัยมูล    ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<        ประธานกรรมการ 
    5.3.2 นายปรัญชัย  งามหนัก    บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ 
    5.3.3 นางสาวอาลิญาวรรณสม       ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<    กรรมการ/เลขานุการ 

 5.4 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย   ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  ประกอบด�วย 
    5.4.1 นายวัชรพงษ<  คำไพ        ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา       ประธานกรรมการ 
    5.4.2 นายวีระยุทธ  เสนานิกรณ<   ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา        กรรมการ 
    5.4.3 นายเทวินทร<  สินธุมัด        ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา        กรรมการ 
    5.4.4 นายปUองเกียรติ  กิตติคุณพิทักษ< บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 
 5.5 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย     ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  ประกอบด�วย 
  5.5.1 นายทนงศักด์ิ  เฝUากระโทก        ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี         กรรมการ 

  5.6 คณะกรรมการฝHายจราจรและความปลอดภัย     ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  ประกอบด�วย 
  5.6.1 นายเหรียญ  ทองดี     ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา   ประธานกรรมการ 
  5.6.2 นายณรงค<พันธ<  การพันธ<        ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา       กรรมการ 
  5.6.3 ว�าท่ีร.ต.วรวิทย<  คงสิมา        ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา       กรรมการ/เลขานุการ   

  5.7 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย     ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประกอบด�วย 
        5.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี   ภูมิอาจ           ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา   ประธานกรรมการ 
  5.7.2 นายพิสิทธิ์  สอนสมนกึ         ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา         กรรมการ 
  5.7.3 นายศุภกฤต   วรโชติจริกุล        ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 

 5.8 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย  ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา   ประกอบด�วย 
     5.8.1 นายกิติกูล  การไมตรีจิตร<   ครูโรงเรียนอุดรวิทยา       ประธานกรรมการ 
     5.8.2 นายวุฒิชัย  ไทยอ�อน     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     5.8.3 นายสุรชัย  กุลราช     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     5.8.4 นายอรรฆวุฒิ  รีรมย<     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     5.8.5 นายฤทธิรงค<  กัลพัตร<     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ
      5.8.6 นายสมาน  ประชมุชัย    บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     5.8.7 นายสอนชัย  จันทะดี     บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     5.8.8 นายมานิตย<  โพธิ์ศรี     บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     5.8.9 นายไพฑูรย<  ท�าวพิมพ<    บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 

 5.9 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา   ประกอบด�วย 
    5.9.1 นางสาวโชติกา   ยศวงศ<   ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา    กรรมการ 
    5.9.2 นางสาวอำพร   เสียงสนั่น  ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา    กรรมการ 
    5.10 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย  ระจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประกอบด�วย 
   5.10.1 นางสาวสมภาร  นนทะชัย ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  ประธานกรรมการ    
   5.10.2 นางนฤพร  สุทธิศักด์ิ   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี         กรรมการ
   5.10.3 นายวิทยา  แสงแก�ว      ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี          กรรมการ/เลขานุการ 
                        /5.11 คณะกรรมการ... 
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๑๒ 

   5.11 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำสถานท่ีพิธีเปSดและแสดงนิทรรศการ 
             หอประชุม  อาคารอเนกประสงค< มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี     ประกอบด�วย 
   5.11.1 นางสิริพิม  วงษ<โพธิ์ผล   กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      ประธานกรรมการ 
   5.11.2 นายอภิชาติ  เหตุถัง    ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา      กรรมการ 
   5.11.3 นายปุญชรัสม์ิ  ยางนอก   ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<       กรรมการ 
   5.11.4 นายสนอง  หาญณรงค<   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรเซนซอรี่       กรรมการ 
   5.11.5 นายนพรัตน<  ศรีสุวรรณ   ผู�อำนวยการโรงเรียนปรมินทร<       กรรมการ 
   5.11.6 นายสัมพันธ<  ตรันเจริญ   กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี    กรรมการ/เลขานุการ 

   5.12 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำสถานท่ีโรงเรียนบ�านหมากแข�ง ประกอบด�วย 
            5.12.1 นายเรืองเดช  หลาบหนองแสง  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง      ประธานกรรมการ 

 5.12.2 นายเศรษฐา  เรืองไชย    ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง       กรรมการ 
 5.12.3 นายครรชิตพล  พลเวียง    ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง       กรรมการ 
 5.12.4 นายธนกฤต  นฤภรไพศาล   ยาม โรงเรียนบ�านหมากแข�ง       กรรมการ 
 5.12.5 นายสงัด  ทิพย<ปราณี     ยาม โรงเรียนบ�านหมากแข�ง       กรรมการ 
 5.12.6 นักศึกษาวิชาทหาร  โรงเรียนบ�านหมากแข�ง  จำนวน  10  นาย       กรรมการ 
 5.12.7 นายจตุพร  ผาดวงดี     ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน�าท่ี   
           1. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบยานพาหนะให�เพียงพอและเหมาะสม   

2. ดำเนินการประสานงานกับระบบจราจรในบริเวณงานเพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกและทันต�อเวลา 
๓. ประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ ในการใช�ยานพาหนะและอำนวยความสะดวกในการติดต�อ 

ประสานงานด�านยานพาหนะ 
๔. ประสานงานขอใช�รถจากส�วนราชการภายในจังหวัดไว�รับรองแขก VIP ท่ีจะเดินทางมาเยี่ยมชม 

การจัดงาน 
๕. จัดต้ังศูนย<อำนวยการฝHายยานพาหนะและระบบขนส�ง     

 ๖. จัดให�มียานพาหนะรับ-ส�งแขก VIP จากท�าอากาศยาน 
๗. จัดระเบียบรถบริการสาธารณะทุกแบบให�เหมาะสมและประหยัดปลอดภัยและกำหนดให�มี 

ข�อปฏิบัติท่ีเหมือนกันในการให�บริการกับนักเรียนครูผู�ควบคุมเจ�าหน�าท่ีนักท�องเท่ียวตลอดจนผู�มาร�วมงาน 
บุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 

๘. จัดให�มีพาหนะเยี่ยมชมนิทรรศการเข�า-ออกบริเวณงานสำหรับประธานและแขก VIP  
๙. จัดทำแผนงบประมาณรายจ�ายของฝHายยานพาหนะ 
๑๐. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบการจราจรภายในงานภายนอกบริเวณงานเส�นทางจราจร 

ภายในเขตเทศบาลตลอดจนจุดแข�งขันต�างๆ 
๑๑. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบจราจรในบริเวณงาน 
๑๒. ประสานงานกับตำรวจและหน�วยงานต�างๆในการอำนวยความสะดวกของระบบจราจรท้ังภายใน 

และภายนอกงานเส�นทางจราจรภายในเขตเทศบาลตลอดจนจุดแข�งขันต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับการจัดงาน 
1๓. กำหนดเส�นทางจราจร/แผนผังจราจร 
๑๔.กำหนดท่ีจอดรถแขก VIP แขกท่ัวไปตลอดจนจัดทำบัตรจอดรถแจกจ�ายผู�เก่ียวข�อง 
                       /15. ประสาน...
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๑๓ 

๑๕. ประสานงานกับอาสาสมัครจราจรตามจุดจอดรถตามเส�นทางบริเวณภายในงานภายนอกงาน 
เส�นทางจราจรในเขตเทศบาลจุดแข�งขันฯลฯ 

๑๖. จัดให�มีปUายเส�นทาง 
๑๗. จัดเส�นทางจราจรเพ่ือเยี่ยมนิทรรศการเข�า–ออกบริเวณงานสำหรับประธานและแขก VIP  
๑8. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีจัดพิธีเปSด-ปSดสถานท่ีจัด 

นิทรรศการและจุดแข�งขันทุกแห�ง 
19. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยท่ีพักของผู�ร�วมแข�งขันและครูผู�นำนักเรียน 

เข�าแข�งขัน 
๒0. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและประสานงานขอความร�วมมือ 

กับหน�วยงานส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องในด�านการรักษาความปลอดภัย 
๒1. รักษาความปลอดภัยการเยี่ยมนิทรรศการเข�า-ออกบริเวณงานสำหรับประธานและแขก VIP  
๒2. ประสานงาน/จัดหาลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด/ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯเพ่ือแจกจ�ายไปตามงาน 

ฝHายต�างๆและครบทุกวัน 
๒3. ประชุมชี้แจง/ตรวจสอบ/ติดตามประสานงานการดำเนินงานของลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด/ 

ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯตามงานฝHายต�างๆ 
       

6. คณะกรรมการฝ�ายประชาสัมพันธ+   ประกอบด�วย 
 6.1 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่  ประกอบด�วย 
    6.1.1 นายฉัตรชัย  หว�านเครือ     รองผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่   ประธานกรรมการ 
    6.1.2 นางสาววิชชุดา  แจ�มจันทร<    ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
    6.1.3 นางสาวเรณู  ดูเบย<      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
    6.1.4 นางสาวอนรรฆยา  นระเลิศ    ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่    กรรมการ/เลขานุการ 
 6.2 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<  ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบด�วย 
       6.2.1 นายเอกพล  ปริปุรณะ     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      ประธานกรรมการ 
    6.2.2 นางสาวกุลกวิณ  โสขันตี     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       กรรมการ 
    6.2.3 นายมงคล  เกราะชัย      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 6.3 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<  ประจำโรงเรียนกระจ�างวิทย<ประกอบด�วย 
    6.3.1 นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง    ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย<      ประธานกรรมการ 
    6.3.2 นางสาวจันจิรา  จิตเท่ียง     ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ 
    6.3.3 นางสาวอภิญญา  ใจสุข     บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย<  กรรมการ/เลขานุการ 

     6.4 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<   ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  ประกอบด�วย 
     6.4.1 นางสายฝน  ภูสีเขียว      ผู�ช�วยผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา   ประธานกรรมการ
     6.4.2 นางสาวลดาวัลย<พัฒนเพ็ญ        ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา                 กรรมการ
     6.4.3 นางสาววารุณี    ไหว�ครู                  ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 

 6.5 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<      ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  ประกอบด�วย 
       6.5.1นางสาวสุธาทิพย<  นนท<ลือชา    ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี           ประธานกรรมการ 
    6.5.2 นางสาวณัฏฐ<ฎาพร   โพธิ์ขี    ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี        กรรมการ 
    6.5.3 นางสาวธันยธรณ<  บุญเท่ียง    ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี       กรรมการ/เลขานุการ 
                                        /6.6 คณะ... 
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๑๔ 

 6.6 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<      ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  ประกอบด�วย 
    6.6.1 นายเหรียญ  ทองดี    ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา   ประธานกรรมการ 
    6.6.2 นางแจ�มจันทร<  เหตุถัง       รองผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา        กรรมการ 
    6.6.3 นางชนัญชิดา   นามมา     ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

 6.7 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประกอบด�วย 
    6.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี  บุญอาจ           ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประธานกรรมการ 
    6.7.2 นางสาวลัดดาพร  บัณฑิตย<    ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา        กรรมการ
    6.7.3 นางสาวพิกุลทอง  สีขาว     ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 

 6.8 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา   ประกอบด�วย 
    6.8.1 นายสฤษฎ<รักษ<  หลักคำ     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        ประธานกรรมการ 
    6.8.2 นางสาวชิดชนก  เกตุดี     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา         กรรมการ  
    6.8.3 นางสาววันวสิาข<  ศรีขาว     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา         กรรมการ 
       6.8.4 นายศตวรรษ  พากุล      ครูโรงเรียนอุดรวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 

 6.9 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<  ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา   ประกอบด�วย 
    6.9.1 นางกรรณิการ<  แดงบุตร     ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา         กรรมการ 
    6.9.2 นางสาวโชติกา  ยศวงศ<     ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา         กรรมการ 

 6.10 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<  ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี   ประกอบด�วย 
      6.10.1 นางสาวสมภาร  นนทะชัย    ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  ประธานกรรมการ  
   6.10.2 นางปNณณพร   สุปSนราษฎร<   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี       กรรมการ 
   6.10.3 นายอนิรุจ   มุทธขอนแก�น   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  กรรมการ/เลขานุการ 

 6.11 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<  ประจำสถานท่ีพิธีเปSดและแสดงนิทรรศการหอประชุม   
            อาคารอเนกประสงค< มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี         ประกอบด�วย 
   6.11.1 นายปฏิญญา   ประพฤติชอบ ผู�อำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา    ประธานกรรมการ 
   6.11.2 นางสาวยุวดี  ขวาวงษ<     นักประชาสัมพันธ<         กรรมการ 
   6.11.3 นายนิธิเวทย<  เจียมวจิิตร     นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี       กรรมการ 
   6.11.4 นายเจษฎา  อินทรประพันธ<        นักวิชาการคอมพิวเตอร< ม.ราชภัฎอุดรธานี    กรรมการ 
   6.11.5 นางสาวภรณ<ชนก  วบูิลกุล    นักวิเคราะห<นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

    6.12 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<  ประจำสถานท่ีโรงเรียนบ�านหมากแข�ง ประกอบด�วย  
 6.12.1 นางเบญจมาศ  ชนะน�อย ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง       ประธานกรรมการ 
 6.12.2 นายวัฒนา  อุ�ยตระกูล  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง        กรรมการ 
 6.12.3 นายพลากร  ขุริมนต<   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง        กรรมการ 
 6.12.4 นางสาวอารยา  สงคราม ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง        กรรมการ 
 ๖.12.5 นายเนติวุฒิ  เอ้ือจิตต<   พนักงานราชการ         กรรมการ 
 6.12.6 ว�าท่ี ร.ต.ศักด์ิเสนีย<  อึงสกาว ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง             กรรมการ/เลขานุการ 
 
                                   /มีหน�าท่ี... 
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๑๕ 

มีหน�าท่ี 
๑. วางแผนกำหนดรูปแบบวิธีการและเนื้อหาประชาสัมพันธ<ท้ังในส�วนการจัดงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนและประชาสัมพันธ<จังหวัดอุดรธานี 
๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ<ด�วยรูปแบบและวิธีการต�างๆเช�นประชาสัมพันธ<ทางวิทยุ/โทรทัศน<และ 

หนังสือพิมพ<จัดทำสต๊ิกเกอร<ปUายไวนิลจัดทำสิ่งพิมพ</แผ�นพับ CD ฯลฯ 
๓. บันทึกภาพ/จัดทำวีดีโอ 
๔. ประสานงานการจัดแถลงข�าวการจัดงานกับสื่อมวลชนต�างๆ (ร�วมกับฝHายเลขานุการ)  
๕. ขอความร�วมมือและขอสนับสนุนจากหน�วยงานองค<กรต�างๆในการดำเนินงานประชาสัมพันธ< 
๖. เสนอแต�งต้ังคณะกรรมการ/มอบหมายเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบและจัดให�มีการประสานงานกับหน�วย 

ประชาสัมพันธ<ภายในงานและจุดแข�งขันต�างๆทุกจุดพร�อมจัดทีมผู�รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
๗. ดำเนินการถ�ายทอดสดทางเว็บไซต<ในการประชุมการแถลงข�าวประชาสัมพันธ<การจัดงานมหกรรม 

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
๘. จัดต้ังศูนย<การประชาสัมพันธ<เพ่ือให�ข�อมูลข�าวสารการจัดงาน 
๙. จัดให�มีผู�ประสานงานทางการสื่อสารทุกสถานท่ีท่ีจัดงาน 
๑๐. ประสานงานการจัดงานกับหน�วยงานส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องในจังหวัดอุดรธานี 
๑๑. ติดตามประเมินผลสรุปและรายงานการดำเนินงานในส�วนท่ีรับผิดชอบ 
๑๒. ประมวลภาพการจัดงานและจัดทำรายงานร�วมกับฝHายประมวลผลและรายงาน 
๑3. จัดทำแผนงบประมาณรายจ�ายและเบิกจ�าย 

 
 7. คณะกรรมการฝ�ายพยาบาล    ประกอบด�วย 
  7.1 คณะกรรมการฝHายพยาบาลประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่  ประกอบด�วย 
     7.1.1 นางสาวฉวีวรรณ  เกษทองมา    ผู�จัดการโรงเรียนเซนต<เมรี่         ประธานกรรมการ 
     7.1.2 นางสาววนิดา  ทองทวี      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
     7.1.3 นางสาวสุนิสา  คำหงษา      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
     7.1.4 นางสาวจุรีรัตน<  แสนวัง      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่            กรรมการ/เลขานุการ 

 7.2 คณะกรรมการฝHายพยาบาล  ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  ประกอบด�วย 
    7.2.1 นางสาวจินดามณี  พิมพาเลีย    ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา     ประธานกรรมการ 
       7.2.2 นางสาวกาญจนา  ว�องไว      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      กรรมการ 
       7.2.3 นางสาวนิภา  ศรวีงศ<ษา      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 

 7.3 คณะกรรมการฝHายพยาบาล   ประจำโรงเรียนกระจ�างวิทย< ประกอบด�วย 
    7.3.1 นางสาวรัชนี  ศรีไพร       ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<       ประธานกรรมการ 
    7.3.2 นางสาวกนกรัตน<  ศรีคำหาญ       ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<        กรรมการ 
    7.3.3 นางสุวรรณี  บุ�งทอง          บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย< กรรมการ/เลขานุการ 

 7.4 คณะกรรมการฝHายพยาบาล       ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  ประกอบด�วย 
    7.4.1 นางกนกพร  สิงห<คำปUอง      ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา      กรรมการ 
    7.4.2 นางสาวศรัญญา  อุปพระจันทร<    ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา      กรรมการ 
 
                        /7.5 คณะ...    
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๑๖ 

    7.5 คณะกรรมการฝHายพยาบาล        ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  ประกอบด�วย 
   7.5.1 นางสาวสุภัทรธนัน  พิมพิลึก     ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี      กรรมการ 
   7.5.2 นางสาวนครินทร<   ลกูภูเขียว        ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี      กรรมการ 

     7.6 คณะกรรมการฝHายพยาบาล        ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  ประกอบด�วย 
    7.6.1 นางสุวินันท<  สุริยะไชย     บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา        กรรมการ 
    7.6.2 นางสาวพิมพ<ชนก  สอาดปรุ    บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา      กรรมการ 

 7.7 คณะกรรมการฝHายพยาบาล        ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประกอบด�วย 
    7.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี  ภูมิอาจ     ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประธานกรรมการ 
       7.7.2 นางสำราญ  ปNญญาทอง         ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา        กรรมการ 
       7.7.3 นางสาวประภาพร   บุสุวะ        ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา       กรรมการ/เลขานุการ 

 7.8 คณะกรรมการฝHายพยาบาล      ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา   ประกอบด�วย 
    7.8.1 นางสุพรรณี  เหมะธุลิน      ครูโรงเรียนอุดรวิทยา       ประธานกรรมการ 
    7.8.2 นางจริญภรณ<  พิมพา       ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     7.8.3 นางธะนิตย<  การุญญเวทย<         ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     7.8.4 นางสาวปณิตา  กันตานน      ครูโรงเรียนอุดรวิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 

   7.9 คณะกรรมการฝHายพยาบาลประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา   ประกอบด�วย 
  7.9.1 นางสาวอาทิตยา   นิตยาชิต    ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา    กรรมการ
  7.9.2 นางสาวศรัญญา   สนสายสิงห<     ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา    กรรมการ 

 7.10 คณะกรรมการฝHายพยาบาลประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี   ประกอบด�วย 
   7.10.1 นางวงเดือน  แก�วส�อน    ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี          ประธานกรรมการ 
   7.10.2 นางสาววิภารัตน<   เสนาลา   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี        กรรมการ 
   7.10.3 นางสาวมณีรัตน<   ลำผาย   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี       กรรมการ/เลขานุการ 
 
7.11 คณะกรรมการฝHายพยาบาล ประจำสถานท่ีพิธีเปSดและแสดงนิทรรศการหอประชุมอาคารอเนกประสงค< 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี     ประกอบด�วย 
   7.11.1 นางพัชรินยา  เผือกมา    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ 
   7.11.2 นางไพลิน  สานุสันต<     นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
      7.11.3 นางสาวอริยา  ฉัตรศุภมงคล   นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
      7.11.4 นางพรชนิตว<  พัฒนาอนุสกุล   นักจัดการงานท่ัวไป         กรรมการ 
   7.11.5 นางสาวชุติมา  นนท<ยะ    เจ�าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
   7.11.6 นางพิศรา  ทองสุขุม     เจ�าพนักงานธุรการ    กรรมการ/เลขานุการ 

7.12 คณะกรรมการฝHายพยาบาล ประจำสถานท่ีโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประกอบด�วย 
 7.12.1 นางสาวกุสุมา  ตนัยพุฒิ     ครู โรงเรียนบ�านหมากแข�ง      ประธานกรรมการ 
 7.12.2 นางจินตนา  จันทะวงศ<     ครู โรงเรียนบ�านหมากแข�ง       กรรมการ 
 7.12.3 นางสุภาภรณ<  มาตราคำภา    ครู โรงเรียนบ�านหมากแข�ง กรรมการ/เลขานุการ 
                /มีหน�าท่ี... 
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๑๗ 

  มีหน�าท่ี 
๑. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานฝHายพยาบาลและอนามัย 
๒. ประสานงานหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ<ยา ในการจัดต้ัง 

หน�วยให�บริการด�านการปฐมพยาบาลแก�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
๓. ดำเนินการจัดให�มีการบริการทางการแพทย<และสุขอนามัยตามสนามแข�งขันและท่ีพักนักเรียน 

ในระหว�างท่ีมีการแข�งขัน 
๔. จัดหน�วยพยาบาลและรถยนต<ฉุกเฉินประจำกองอำนวยการและจุดแข�งขัน 
๕. ประสานงานกับฝHายสถานท่ีและฝHายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องเพ่ือจัดสถานท่ีสำหรับการให�บริการด�าน 

สาธารณสุขและการพยาบาลให�ครอบคลุมสะดวกปลอดภัย 
๖. ควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล�อมการปUองกันการระบาดของโรคในสถานท่ีพักและ 

สถานท่ีแข�งขัน 
๗. วางมาตรการเรื่องความสะอาดของผู�ประกอบการอาหารทุกแห�งเช�นอบรมโฆษณา 
๘. ประสานงานกับฝHายท่ีพักวางแผนร�วมกันในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง 
๙. จัดเตรียมวิธีประสานงานท่ีเร�งด�วนเม่ือมีเหตุจำเปXนตลอด๒๔ชั่วโมง 
๑๐. ติดตามประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานฝHายพยาบาล 
๑๑. จัดหาเวชภัณฑ<ยาแจกจ�ายตามสถานท่ีแข�งขันสถานท่ีพัก 
๑๒. จัดอาสาสมัครพยาบาลในพิธีเปSด-ปSดและสถานท่ีแข�งขันต�างๆ 
๑๓. จัดทำแผนงบประมาณรายจ�ายของฝHายพยาบาลและเบิกจ�าย 

8. คณะกรรมการฝ�ายปฎิคมและการต�อนรับ  
 8.1 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ  ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่  ประกอบด�วย 
   8.1.1 นางกาญจนา  ทัศนะโสภณ     ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่        ประธานกรรมการ 
   8.1.2 นางสาววาสินี  ดำรงมงคลกุล     ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.3 นางสาวศิริรัตน<  ศรีธรณ<      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
    8.1.4 นางสาววาสนา  อริยะวงศ<      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.5 นางสาวพัชรินทร<  ศรีไพศาล     ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.6 นางจันทร<จิรา  สาริศรี       ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.7 นางนภาพร  หารินไสล      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.8 นางชลกนก  สีหะวิมล       ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.9 นางณิชารีย<  เกรย<        ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         กรรมการ 
   8.1.10 นางงามจิตร  ปราบพาล      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่        กรรมการ/เลขานุการ 
                         
 8.2 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  ประกอบด�วย 
    8.2.1 นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ  รองผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      ประธานกรรมการ 
    8.2.2 นายเอกพล  ปริปุรณะ      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       กรรมการ 
    8.2.3 นายเทอดเกียรติ  คำดีบุญ     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       กรรมการ 
    8.2.4 นางลัดดาวรรณ  ไทยลำภู     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       กรรมการ 
    8.2.5 นายนพรัตน<  หว�านเครือ      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       กรรมการ 
    8.2.6 นายวินัย  ทีหอคำ        ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 
 
                        /8.3 คณะ... 
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 8.3 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ ประจำโรงเรียนกระจ�างวิทย<  ประกอบด�วย 
    8.3.1 นางสุวรรณี  บุ�งทอง       บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย<    ประธานกรรมการ 
    8.3.2 นางสาวภานุมาศน<  พันธ<ทอง    ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<        กรรมการ 
    8.3.3 นางสาวกนกรัตน<  ศรีคำหาญ    ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<   กรรมการ/เลขานุการ 
 8.4 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  ประกอบด�วย 
  8.4.1 นายอภิชาติ  เหตุถัง  ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา               ประธานกรรมการ 
  8.4.2 นางรำพึง  มะโนนำ           ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา               กรรมการ 
  8.4.3 นางธัญญรัศม<   ในทอง        ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา    กรรมการ/เลขานุการ 
 8.5 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  ประกอบด�วย 
    8.5.1 นางสาวสุปราณี  ระงับพิศม<  ผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี     ประธานกรรมการ 
    8.5.2 นางสาวสุธาทิพย<  นนท<ลือชา    ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี       กรรมการ 
    8.5.3 นางสาวณัฏฐ<ฎาพร  โพธิ์ขี     ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี       กรรมการ 
    8.5.4 นายพรมราช  พรรณ<ทอง      ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี    กรรมการ/เลขานุการ 

 8.6 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ   ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  ประกอบด�วย 
   8.6.1 นางนริศรา  วลัญชพฤกษ<      ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา   ประธานกรรมการ 
      8.6.2 นางสาวอุมมาพร  ศรีบุญริด     บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา      กรรมการ 
   8.6.3 นางวัลนิภา  อินทร<มะโรง     บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

     8.7 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  ประกอบด�วย 
    8.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี   ภูมิอาจ   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา    ประธานกรรมการ 
    8.7.2 นางรัชนี      ลีบาง       ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา       กรรมการ 
       8.7.3 นางณัชนก  คำโคกกลาง      ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

 8.8 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ      ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา   ประกอบด�วย 
    8.8.1 นางนาตนภางค<  เสถียรนาม     ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา   ประธานกรรมการ 
    8.8.2 นางพิชญานันท<  โฟคต<       ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
    8.8.3 นางสาวยุทธิยา   เบญจกุล     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
    8.8.4 นางอัจฉริยา  บุญตาระวะ      ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     8.8.5 นายสมพล  เสนาอาจ       ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
    8.8.6 นางสาวปSยะวรรณ  มณีชม     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
    8.8.7 นายพลวัฒน<  สิงห<วะราช      ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ
    8.8.8 นางสาวสุรัมภา  จันเทา      ครูโรงเรียนอุดรวิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 
                       
    8.9 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา   ประกอบด�วย 
   8.9.1 นายประเสริฐ   บัวลอย     ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา  ประธานกรรมการ 
   8.9.2 นางสาวอำพร   เสียงสนั่น         ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา        กรรมการ 
   8.9.3 นางสาวสมพร  บุตรดี       ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา   กรรมการ/เลขานุการ 

 8.10 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี   ประกอบด�วย 
   8.10.1 นางรัชนี   ทะแพงพันธ<     ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  ประธานกรรมการ    
                       /8.10.2 นางกัลยารัตน<... 
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      8.10.2 นางกัลยารัตน<  มาลาศิลปk    ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ    
      8.10.3 นางสาววิภารัตน<   เถาวัลย<    ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ    
      8.10.4 นางสาวจิราภรณ<   คำบุญเกิด   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ   
   8.10.5 นางสาวศุมารินทร<   บุตรอินทร<   ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ   
      8.10.6 นางมะลิวรรณ   โยควัค     ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ    
      8.10.7 นางสาวปราณี   มะลิซ�อน      ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  กรรมการ/เลขานุการ 

 8.11 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ ประจำสถานท่ีพิธีเปSด-ปSด และแสดงนิทรรศการ 
หอประชุม อาคารอเนกประสงค< มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี     ประกอบด�วย 
   8.11.1 นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา     ผอ.กลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานกรรมการ 
   8.11.2 นางจันทรา  เพ็ชรสวัสด์ิ     ผอ.กลุ�มพัฒนาการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
   8.11.3 นางสายสุณี  สุขเนตร      นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.4 นางจันทร<จรี  บัวระพา     นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.5 นางสุลินดา  ศรีดามา      นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.6 นางสาวสุดาพร  วงศ<ชาลี     เจ�าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
   8.11.7 นางจริยา  เสนาะ       นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.8 นางดวงใจ  คชธีระ      นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ 
   8.11.9 นางสาวกลีบอุบล  เบ�าหล�อเพชร  นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ 
   8.11.10 นางสาวชลาลัย  ถนาวรณ<    นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ 
   8.11.11 นางสาวพรทิวา  บุญโยธา    นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ 
   8.11.12 นางสาวจันทร<จีรา เหล�าคนค�า   นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ 
   8.11.13 นางสาวรสสุคนธ<  โคละคร    นักวิเคราะห<นโยบายและแผน      กรรมการ 
   8.11.14 นางวรรณภา  ศรีบญุลือ    นักวิชาการคอมพิวเตอร<        กรรมการ 
   8.11.15 นางจารุวรรณ  ดอนอาจทัน   เจ�าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
   8.11.16 นางสาวประภัสสร  โพธิ์จันทร<   นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.17 นางสาวอิสราภรณ<  โพธิ์ศรี    นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.18 นางไพลิน  สานุสันต<     นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.19 นางเอ้ือมพร  ยศอ�อน     นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.20 นางสาวชุติมา  นนท<ยะ     เจ�าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
   8.11.21 นางสาววรรณวิศาข<  ภาโนมัย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
   8.11.22 นางสาวอริยา  ฉัตรศุภมงคล   นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
   8.11.23 นางพรชนิตว<  พัฒนาอนุสกุล   นักจัดการงานท่ัวไป         กรรมการ 
   8.11.24 นางสาวชลธิชา  วงศ<นครธรรม   นักวิชาการเงินและบัญชี        กรรมการ 
   8.11.25 นางสาวสินีนาฎ  มุณีรัตนากร   นักวิเคราะห<นโยบายและแผน      กรรมการ 
   8.11.26 นางสาวยุวดี  ขวาวงษ<     นักประชาสัมพันธ<         กรรมการ 
   8.11.27 นางสาวสุนิสา  ชมภูฆัง        เจ�าหน�าท่ีคุรุสภา         กรรมการ 
   8.11.28 นางสาวกมลวันท<  เหลืองคำ   เจ�าหน�าท่ีคุรุสภา         กรรมการ 
   8.11.29 นางสาววิภารัตน<  วินทะไชย<   เจ�าหน�าท่ีคุรุสภา         กรรมการ 
   8.11.30 นางสาวฤทัยมาศ  ชมชื่น    เจ�าหน�าท่ีการเงิน         กรรมการ
   8.11.31 นางนิสา  โคตรโสภา     พนักงานลูกจ�าง         กรรมการ 
                      /8.11.32 นางสาวอุดมพร... 
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๒๐ 

   8.11.32 นางสาวอุดมพร  ไทยแสนทา   ผอ.กลุ�มบริหารงานบุคคล      กรรมการ/เลขานุการ 
   8.11.33 นางพิศรา  ทองสุขุม     เจ�าพนักงานธุรการ  กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

    8.12 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการต�อนรับ  ประจำโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประกอบด�วย 
            8.12.1 นางศิริกัญญา  คำดวง           รองผู�อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 8.12.2 นางสาวอรุณรุ	ง  ศุขเทวา         ครู โรงเรียนบ�านหมากแข�ง       กรรมการ 
 8.12.3 นางสาวพิมพ<พิไล  เหล�าพิมพ<   ครู โรงเรียนบ�านหมากแข�ง                กรรมการ 
 8.12.4 นางสาวสุดาวรรณ  หงษ<พิมทอง         ครูอัตราจ�าง        กรรมการ 
 8.12.5 นางสาวอารีรัตน<  รินทราช         ครูอัตราจ�าง        กรรมการ 
 8.12.6 นางสาวจุฬามณี  พงษ<ศรี         เจ�าหน�าท่ีธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 
 8.12.7 นางสาวชิดชนก  สาคมิตร    ครูอัตราจ�าง  กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 

๑. ออกแบบวางแผนการดำเนินงานต�อนรับประธานในพิธีเปSดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<และต�อนรับ 
แขกผู�มีเกียรติ 

๒. ต�อนรับและอำนวยความสะดวกแก�คณะครูประชาชนผู�มาร�วมงานและนักเรียนท่ีเข�าแข�งขันและ 
บุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรตลอดระยะเวลาการจัดงานทุกสถานท่ีท่ีจัดงาน 

๓. กำหนดรายชื่อและจำนวนแขกผู�มีเกียรติมาร�วมพิธีเปSด / จัดทำแผนผังท่ีนั่ง 
๔. ประสานงานและจัดทำหนังสือหรือบัตรเชิญร�วมงานพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ< 

 ๕. จัดเตรียมช�อดอกไม�กลัดเสื้อแก�ประธานและผู�มีเกียรติ 
๖. จัดเตรียมของท่ีระลึกแก�ประธานในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ< 
๗. จัดเตรียมของชำร�วยมอบผู�มีเกียรติในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ< 
๘. จัดเตรียมน้ำด่ืม/ของว�างในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ< 
๙. จัดเจ�าหน�าท่ีต�อนรับในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<สำหรับประธานแขกผู�มีเกียรติให�ชัดเจน 
๑๐. จัดสถานท่ีและบริการอาหาร/สถานท่ีรับรองสำหรับประธานและแขก VIP ก�อนและหลังพิธีเปSด 

และพิธีรับมอบธงสัญลักษณ< 
1๑. จัดปฏิคมประจำกองอำนวยการตลอดงาน 
๑2. จัดทำแผนงบประมาณรายจ�ายของฝHายปฏิคมและต�อนรับและเบิกจ�าย 
๑3. ประสานการดำเนินงานกับฝHายพิธีการเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<ฝHายเลขานุการฝHายท่ีพัก 

และฝHายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องตลอดจนหน�วยงานอ่ืนต�างๆท่ีเก่ียวข�อง 
 
9. คณะกรรมการฝ�ายประสานงานและบริการท่ีพัก   ประกอบด�วย 
 9.1 นายยศ  สามเมือง        ผู�อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ<       กรรมการ 
 9.2 นางเสาวนีย<  ศรีสังข<       ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา       กรรมการ 
 9.3 นายสรวิทย<  ศรีสังข<       ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา       กรรมการ 
 9.4 นายกิตติศักด์ิ  ตุ�มมี       ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ<       กรรมการ 
 9.5 นายศุภมัสถุ<  ปทุมทิพย<      ผู�อำนวยการโรงเรียนสหกิจวิทยา       กรรมการ 
 9.6 นายทองอินทร<  ปNญญาใส      ผู�อำนวยการโรงเรียนเทพปNญญา       กรรมการ 
 9.7 นายสุทธิพันธ<  ปาปะลิต      ผู�อำนวยการโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน      กรรมการ 
 9.8 นายภิษภณ  ภูษินันตกุล       นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   กรรมการ/เลขานุการ 
 
                         /มีหน�าท่ี... 
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๒๑ 

มีหน�าท่ี 
๑. สำรวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานด�านท่ีพักจองโรงแรมรีสอร<ทท่ีพักสถานศึกษาต�างๆ 

และวัดฯลฯ 
๒. จัดทำสารสนเทศด�านท่ีพักในจังหวัด /แผนผังท่ีตั้งระหว�างท่ีพักกับสถานท่ีจัดงานสถานท่ีแข�งขัน 

และประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต�างๆให�รับทราบก�อนการเดินทาง 
๓. จัดประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการ/บุคลากร/และองค<กรต�างๆท่ีเก่ียวข�อง (ร�วมกับฝHาย 

ต�าง ๆ ในวันแถลงข�าววันประชุมกรรมการตัดสิน)  
๔. สำรวจความต�องการและจัดท่ีพักให�กับแขก VIP คณะกรรมการตัดสินการแข�งขันเจ�าหน�าท่ีและ 

บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง 
๕. จัดหาท่ีพักให�กับครูนักเรียนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆจัดเตรียมอุปกรณ<เครื่องนอนสิ่งอำนวย 

ความสะดวกต�างๆท่ีจำเปXนเพียงพอ 
 6. ประสานงานให�บริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด�านท่ีพักทุกท่ีทุกคน 

๗. ให�ความสะดวกในการเข�าท่ีพักและติดต�อประสานงานกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดต�างๆ 
๘. วางแผนจัดเตรียมผู�รับผิดชอบและวัสดุอุปกรณ<ในการให�บริการด�านต�างๆในสถานท่ีพักเช�น 

บริการเครื่องนอนอาหารเครื่องด่ืมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นการให�ข�อมูลข�าวสารอาสาสมัครความปลอดภัย
และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
                         
10. คณะกรรมการฝ�ายจัดทำเกียรติบัตรและโล8รางวัลสำหรับผู�ให�การสนับสนุน    ประกอบด�วย 
      10.1 นายพศชนก  มังคละแสน  ประธาน ปสกช.จังหวัดอุดรธานี         ประธานกรรมการ 
      10.2 นายธนากร  วงศ<ศรีเผือก  ผู�อำนวยการโรงเรียนกมลาลาลักษณ<      กรรมการ 
   10.3 นางสาวพัชตรา  พรมชาติ      ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษากุมภวาป1      กรรมการ 
    10.4 นายภักสิน  วรรณรส       ผู�จัดการโรงเรียนวรรณรสนุสรณ<       กรรมการ 
   10.5 นายสรวิทย<  ศรีสังข<       ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา       กรรมการ 
   10.6 นางสาวรัชนี  ศรีไพร       ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ 
   10.7 นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง     ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย<       กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน�าท่ี 

๑. วางแผนการดำเนินงานออกแบบจัดทำเกียรติบัตรและโล�รางวัลสำหรับผู�ให�การสนับสนุน 
งานมหกรรมการศึกษาเอกชนป1การศึกษา๒๕๖2 

๒. วางแผนร�วมกับฝHายเลขานุการฝHายพิธีเปSดมอบธงสัญลักษณ<และฝHายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับ 
การจัดการมอบรางวัลสำหรับผู�สนับสนุนการจัดงาน 

๓. จัดหาบุคลากรอุปกรณ<ท่ีจะใช�มอบของท่ีระลึกประกาศเกียรติคุณในพิธีเปSด/มอบธงสัญลักษณ< 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการจัดงานฝHายต�างๆเพ่ือให�ได�ข�อมูลการดำเนินงาน 
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฝHายทะเบียนสูจิบัตรเกียรติบัตรและรางวัล 
๖. ประสานงานกับฝHายต�างๆมอบเกียรติบัตรและโล�รางวัลผู�สนับสนุนงานจนแล�วเสร็จ 
๗. จัดทำแผนงบประมาณและรายจ�ายของฝHายและเบิกจ�าย 
๘. จัดให�มีการมอบโล�/รางวัล (ประสานกับฝHายจัดหารายได�)  

๑1. คณะกรรมการฝ�ายจัดนิทรรศการ  ประกอบด�วย 
   11.1 นางพรวลัญช< บ�อชน      ผอ.กลุ�มนโยบายและแผน        ประธานกรรมการ 
   11.2 นางอภิญญา  ลีบ�อน�อย     ผอ.กศน.อำเภอหนองวัวซอ   รองประธานกรรมการ   
                        /11.3 นางสาวอุษณีย<... 
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๒๒ 

      11.3 นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี    ผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่        กรรมการ 
   11.4 นางสาวสมภาร  นนทะชัย    ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ 
   11.5 นางนาตนภางค<  เสถียรนาม    ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
   11.6 นายประเสริฐ  บัวลอย      ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 
      11.7 นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง    ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ 
   11.8 นายเหรียญ ทองดี       ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา      กรรมการ 
   11.9 นายปฏิญญา ประพฤติชอบ    ผู�อำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา      กรรมการ
  11.10 นายพิสุทธิ์  นามบุตร      ผู�อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปNทมากร     กรรมการ 
  11.11 นางสาวพัชตรา  พรมชาติ    ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษากุมภวาป1      กรรมการ 
  11.12 นางวาสนา  ลาดล�าย      ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุ�นใจ       กรรมการ 
  11.13 นางสาวสุภาพร  นพคุณ     ผู�อำนวยการโรงเรียนอาภาพัชร        กรรมการ
  11.14 นางสิริพิม  วงษ<โพธิผ์ล     ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ่ือนเด็ก      กรรมการ 
  11.15 นายจักรกฤช  ฟUากระจ�าง    ผู�อำนวยการโรงเรียนกฤชานันท<        กรรมการ 
  11.16 นางสินีนาฏ  ชามาตย<     ผู�อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี      กรรมการ 
  11.17 นางพักตร<พิไล  เสริฐสูงเนิน    ผู�บริหารโรงเรียนเรือนพิไล         กรรมการ 
  11.18 นางสาวนิรมล  ศรีไตรรงค<    ผู�บริหารโรงเรียนดนตรีสยามยามาฮ�าอุดรธานี    กรรมการ 
  11.19 นางรัตติยา  ชัยเทือง      ผู�บริหารโรงเรียนนวดแผนไทยอุดรธานี      กรรมการ 
  11.20 นางสาวแสงอุษา ภู�มงคลสุริยา   ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2       กรรมการ 
  11.21 นายสรวิทย<  ศรีสังข<      ผู�อำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา       กรรมการ 
  11.22 นายปุญชรัสม์ิ  ยางนอก     ผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<        กรรมการ 
  11.23 นายประวัติ  ญวนเหนือ     ผู�อำนวยการโรงเรียนมหาไถ�ศึกษาบ�านดุง      กรรมการ 
  11.24 นางสาวนิตยา  รอดจุ�ย     ผู�บริหารโรงเรียนสเตYปแตYนท<         กรรมการ 
  11.25 นางสาวมุขนภา  เวยีงแก�ว    ผู�บริหารโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุHนเซน      กรรมการ 
  11.26 นายยศ  สามเมือง       ผู�อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ<      กรรมการ 
  11.27 นางสาวกมลาลักษณ< วงศ<ศรีเผือก  ผู�อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ<วังสามหมอ    กรรมการ 
  11.28 นางปานธิพา  สุวรรณแสง    ผู�อำนวยการโรงเรียนศศิกานต<วิทยา       กรรมการ 
  11.29 นางสาวญาริดา  พุทธิ      ผู�อำนวยการโรงเรียนอนุบาลญาริดา       กรรมการ 
  11.30 นางสาวกาญจนา  เดชาเลิศ    ผู�อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ<        กรรมการ 
  11.31 นางสาวจิรันธนิน  ทองธิราช    นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี       กรรมการ 
  11.32 นายพีรวัส  ยานู           รองผู�อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2  กรรมการ/เลขานุการ 
     11.33  นางธันยกานต<  มิลี นักวิเคราะห<นโยบายและแผน ศธจ.อุดรธานี   กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
๑. ออกแบบและวางแผนผังร�วมกับฝHายสถานท่ีเก่ียวกับการจัดนิทรรศการของสำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๒. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
๓. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพ่ือร�วมปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการจัดนิทรรศการตาม 

ความเหมาะสม 
๔. ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคณะกรรมการประสานและส�งเสริมการศึกษาเอกชน

หน�วยงานอ่ืนๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดนิทรรศการ     
                                    /5. ประสานกับ...   
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๒๓ 

๕. ประสานกับฝHายสถานท่ีอุปกรณ<แสงเสียงฝHายสาธารณูปโภคและฝHายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ 
ดำเนินการจัดนิทรรศการร�วมกันให�เปXนไปด�วยความเรียบร�อย 

๖. วางแผนและกำหนดเส�นทางการเยี่ยมชมนิทรรศการของประธานพิธีเปSดและแขก VIP ร�วมกับฝHาย 
พิธีเปSดฝHายปฏิคมฝHายยานพาหนะจราจรและความปลอดภัยและฝHายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องเพ่ืออำนวยความสะดวก
แก�ประธานและแขกในการเยี่ยมชมนิทรรศการ 

๗. กำกับดูแลให�คำแนะนำติดต�อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก�สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอ่ืน ๆ องค<กรหน�วยงานอ่ืนๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีร�วมจัดนิทรรศการตลอดงาน 

๘. ติดตามประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
๙. จัดทำแผนงบประมาณและเบิกจ�ายของฝHาย 

12. คณะกรรมการฝ�ายประเมินผลการจัดงาน      ประกอบด�วย 
 12.1 นายไมยมิตร  ปUองวิชัย          ผู�อำนวยการกลุ�มนิเทศติดตามและประเมินผล     ประธานกรรมการ 
 12.2 นางสาวนาถธิดา  ดอนสถิตย<    ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.3 นางรุ�งทิพย<  พรหมหลวงศรี     ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.4 นางภารดี  ปทุมาพัฒนานนท<    ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.5 นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ    ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.6 นายยรรยง เมืองผาง       ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.7 นายอนุวัฒน<  ราชจำป1      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ
 12.8 นายศักดา  กาหาวงศ<      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.9 ว�าท่ี ร.ต.พินิจ  นามบำรุง     ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.10 นายธำมรงค<  ไกรรัตน<      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.11 นายนิกร  ศรีสุพัฒน<      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.12 นางสาวจิดาภา  ม่ิงมิตรมี     ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.13 นายปราโมทย<  กบรัตน<     ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.14 นางรุ�งนภา  คำกอง      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.15 นางวัลยา  โคตรนรินทร<     ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.16 นางสรินยา  นาคะพงศ<     ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 12.17 นางสาวนันทกา  แสงเสน     ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี       กรรมการ 
 12.18 นางสาวสภุารัตน<  สขุมานพ    ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา       กรรมการ 
 12.19 นางสาวนาถนภา  ซุยกระเด่ือง   ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา       กรรมการ 
 12.20 นางสาวสุดาวลัย<  มาตย<สีหา    ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
 12.21 นายสวุัจชัย  จันดารกัษ<     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
 12.22 นางสาวจุฬาลักษณ<  นารอง    ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
 12.23 นายพิษณุพงษ<  อภิวิมลลักษณ<   ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
 12.24 นางสาววนิดา  ทองทิพย<     ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
 12.25 นายนพรัตน<  หว�านเครือ     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.26 นางสาวสวุิมล  อินทรสงเคราะห<   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.27 นางสาวพิรญา  แก�วสว�าง     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.28 นายเนติวัฒน<  แสนมาโนช    ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.29 นางสาววิมลลักษณ<  ม�วงเจริญ   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
                        /12.30 นางสาวพิรดา... 
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๒๔ 

 12.30 นางสาวพิรดา  บุญกว�าง     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.31 นายพิชัย  ชมพูจันทร<      ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.32 สิบเอกพัทธดนย<สุวรรณาพิสิทธิ์   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.33 นายชวรินทร<  วงศ<คำจันทร<    ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.34 นางสาวโศภิษฐ<ชญา  นาสุอินทร<   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.35 นางลำพูน  ชินพิทักษ<วัฒนา    ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา        กรรมการ 
 12.36 นางสาวรชันี  ศรีไพร      ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<        กรรมการ 
 12.37 นายปNญญา  โสรมรรค      ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<        กรรมการ 
 12.38 นางสาวณัฐกานต<  พลวิฑูรย<    ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<        กรรมการ 
 12.39 นางปราชิญาศิรินิกร      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/เลขานุการ 
 12.40 นางสาวอรุโณทัย  ภนูาขาว    ศึกษานิเทศก<ชำนาญการ  กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต�อการดำเนินการจัดงานข้ันตอนการปฏิบัติงานเรียงลำดับ 

ความสำคัญก�อน-ระหว�าง-หลังการจัดงาน 
๒. วิเคราะห</แจกจ�ายแบบประเมินกิจกรรมตามแผนการดำเนินการจัดงานให�ฝHายต�างๆเพ่ือให�งาน 

เปXนไปตามจุดประสงค<และมีประสิทธิภาพ 
         

13. คณะกรรมการฝ�ายทะเบียน และ ICT ระบบโปรแกรมการแข8งขัน ประกอบด�วย 
   13.1 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  ประกอบด�วย 
           13.1.1 นางสาวพรสวรรค<  ชนมาสุข   ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี       กรรมการ 
           13.1.2 นายณัฐพล  ธรรมอาภาสกุล   ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี       กรรมการ 

      13.2 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  ประกอบด�วย 
   13.2.1 นายนิวัฒน<หว�านเครือ   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      กรรมการ 
   13.2.2 นางสาวนิญากรกุจนา   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      กรรมการ 
   13.2.3 นายปฤษดาแสงคำมา   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      กรรมการ 

   13.3 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  ประกอบด�วย 
     13.3.1 นายอนุสิทธิ์  บุญกล�า     ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา      กรรมการ 
     13.3.2 ว�าท่ี ร.ต.วิวรณ<  พรหมบุตร       ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา      กรรมการ 

   13.4 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่   ประกอบด�วย 
     13.4.1 นายวรรธนะ  คำแก�ว     ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่        กรรมการ 
       13.4.2 นายจุตติ  จันทนะ      ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่        กรรมการ 
     13.4.3 นางสาวนฤมล  ดูเบย<     ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่        กรรมการ 

   13.5 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา   ประกอบด�วย 
     13.5.1 นายพิษณุพงษ<  อภิวิมลักษณ<   ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
     13.5.2 นายศุภวิชญ<  ชุณหบุญญาทิพย<  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา        กรรมการ 
                        /13.6 คณะกรรมการ...
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    13.6 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี   ประกอบด�วย 
     13.6.1 นายประพันธ<  สาวสิัย     ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ 
        13.6.2 นายอดุลย<  บุญวงค<ษา     ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี      กรรมการ 

   13.7 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา   ประกอบด�วย 
    13.7.1 นางสาวจริยา  สุระอุดร     ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 
    13.7.2 นางสาวสุพัตตรา  ป1เลียม    ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา       กรรมการ 

      13.8 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนกระจ�างวิทย<   ประกอบด�วย 
     13.8.1 นายปNญญา  โสรมรรค    บุคลากรโรงเรียนกระจ�างวิทย<      กรรมการ 
     13.8.2 นางสาวณัฐกานต<  พลวิฑูรย<   ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<       กรรมการ 
     13.8.3 นางสาวกนกรัตน<  ศรีคำหาญ  ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<       กรรมการ 

  13.9 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา   ประกอบด�วย 
     13.9.1 นายศุภกฤต  วรโชติจิรกุล   ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา       กรรมการ 
     13.9.2 นางสาวลัดดาพร  บัณฑิตย<   ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา       กรรมการ   

13.10 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา   ประกอบด�วย 
      13.10.1 นางสาวศิริญญา  ทินนา   ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา        กรรมการ 
      13.10.2 นางสาวเฉลิมพร  สุทธิสาร  ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา      กรรมการ 

  13.11 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประกอบด�วย 
            13.11.1 นายอนุวัฒน<  ราชจำป1         ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
         13.11.2 นางวรรณภา  ศรีบุญลือ           นักวิชาการคอมพิวเตอร<       กรรมการ 
        13.11.3 นางกฤษฎาพร  โกศิลา   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา            กรรมการ 
         13.11.4 นางสาวนฐักานต<  นามจันโท     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา      กรรมการ 

        13.11.5 นายนิธิเวทย<  เจียมวิจิตร         นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี      กรรมการ 
        13.11.6 นายเจษฎา  อินทรประพันธ<  นักวิชาการคอมพิวเตอร< ม.ราชภัฎอุดรธานี  กรรมการ 

   13.11.7 นายสุทธชิัย  ชมชื่น         นักวิชาการคอมพิวเตอร<  กรรมการ/เลขานุการ 

    13.12 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT  หน�วยประมวลผลกลาง   ประกอบด�วย 
                13.12.1 นางสาวสมภาร  นนทะชัย  ผอ.โรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี     ประธานกรรมการ 
       13.12.2 นายวรรธนะ  คำแก�ว    ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่         ประธานกรรมการ 
       13.12.3 นายจุตติ  จันทนะ    ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่                 กรรมการ 
       13.12.4 นายสมบัติพิมพ<จันทร<    รอง ผอ.โรงเรียนมารีย<อนุสรณ< ศธจ.บุรีรัมย<   กรรมการ 
       13.12.5 นายสุพจน<  มูลรังสี   ครูโรงเรียนมารีย<อนุสรณ< ศธจ.บุรีรัมย<      กรรมการ 
        13.12.6 นายประพันธ<  สาวิสัย  ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน�าท่ี   
๑. ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงให�กับผู�ดูแลระบบโปรแกรมการแข�งขัน แต�ละสถานท่ีแข�งขัน 
๒. จัดทําเว็บไซต<ประชาสัมพันธ<ข�อมูล ข�าวสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการแข�งขันทักษะวิชาการ เช�น  

สถานท่ีแข�งขันแผนท่ีแผนผัง ผู�ประสานงานการแข�งขัน ท่ีพักสําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
         /3. บริหาร...   
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๒๖ 

๓. บริหารจัดการระบบโปรแกรมการแข�งขันของนักเรียนท่ีได�รับมอบหมายประกอบด�วย 
4. ตรวจสอบ รับโอนข�อมูลจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
5. บันทึกข�อมูลตารางการแข�งขันลงในโปรแกรม     
6. บันทึกข�อมูลคณะกรรมการดําเนินการแข�งขัน/คณะกรรมการตัดสิน       
7. อนุมัติ/แก�ไข เปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียนท่ีเข�าแข�งขันและครูผู�ฝnกสอน     
8. ออกแบบบัตรประจําตัวคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะกรรมการตัดสินการแข�งขัน     
9. ออกแบบเกียรติบัตรการแข�งขัน    
10. บันทึกคะแนนการแข�งขัน และรายงานผลการแข�งขัน   
11. ตรวจสอบระบบอินเตอร<เน็ตในสถานท่ีจัดการแข�งขันและจัดหาอุปกรณ<แสดงผลการแข�งขัน 

เช�น คอมพิวเตอร< โปรเจคเตอร<  
12. จัดทําแผนการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน แผนงบประมาณค�าใช�จ�ายและเบิกจ�าย 
13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 

14. คณะกรรมการฝ�ายการเงินและสิทธิประโยชน+ประกอบด�วย 
      14.1 นายจรินทร<สุรเสรวีงษ<  รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี      ประธานกรรมการ 
      14.2 นายพศชนก  มังคละแสน  ประธาน ปสกช.จังหวัดอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
      14.3 นายแสวง  สุวรรณแสง             นายกสมาคมผู�บริหารโรงเรียนเอกชนฯ  รองประธานกรรมการ 
      14.4 คณะกรรมการ ปสกช.จังหวัดอุดรธานีทุกคน              กรรมการ 
      14.5 นายสมชาย  ดอนสมพงษ<  ผอ.กลุ�มอำนวยการ        กรรมการ 
  14.6 นางสาวชลธิชา  วงศ<นครธรรม   นักวิชาการเงินและบัญชี         กรรมการ 
  14.7 นางสาวสินีนาฎ  มุณีรัตนากร    นักวิชาการพัสดุ           กรรมการ 
  14.8 นายภิษภณ  ภูษินันตกุล     นักวิชาการศึกษา           กรรมการ 
  14.9 นางสุลินดา  ศรีดามา      นักวิชาการศึกษา           กรรมการ 
   14.10 นางจันทร<จรี  บัวระพา     นักวิชาการศึกษา           กรรมการ 
  14.11 นางสายสุณี  สุขเนตร      นักวิชาการศึกษา           กรรมการ 
  14.12 นางสาวสุดาพร  วงศ<ชาลี     เจ�าพนักงานธุรการ          กรรมการ 
  14.13 นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง    ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ 
  14.14 นางสาววรรณวิศาข<  ภาโนมัย   นักวิชาการตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
  14.15 นางสาวรชันี  ศรีไพร      ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<         กรรมการ
  14.16 นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา     ผอ.กลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน     กรรมการ/เลขานุการ 
  14.17 นางจริยา  เสนาะ       นักวิชาการศึกษา               กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
๑. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานจัดหารายได�และสิทธิประโยชน<เพ่ือใช�ในการบริหารจัดการ 

การดำเนินงานงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป1การศึกษา 2562 
๒. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
 
        /3. ประสาน... 
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๒๗ 

๓. ประสานงานกับหน�วยงาน/องค<กรภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและ 
ประสานงานกับฝHายสถานท่ีและฝHายอ่ืนๆในการกำหนดบริเวณการจัดกิจกรรม 

๔. จัดทำและจำหน�ายสิ่งของท่ีระลึก/สินค�าโดยใช�ตราสัญลักษณ<งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ให�กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆองค<กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป 

5. จัดทำบัญชีรับ-จ�ายและสรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
6. วิเคราะห<และพิจารณาจัดสรรงบประมาณและพัสดุให�กับฝHายต�างๆ 
7. อำนวยความสะดวกให�คำแนะนำ/ตรวจสอบการเบิกจ�ายให�ถูกต�องตามระเบียบฯ   

 
15. คณะกรรมการฝ�ายวิชาการ  ประกอบด�วย 
      15.1 นายพศชนก  มังคละแสน   ประธาน ปสกช.จังหวัดอุดรธานี       ประธานกรรมการ      
      15.2 นายดนุช  ตันเทอดทิตย< ผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา รองประธานกรรมการ 
   15.3 นายทรงศักด์ิ  อัมรัตน<     กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี           กรรมการ 
   15.4 นางพัชรินยา   เผือกมา   กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
   15.5 นางสิริพิม  วงษ<โพธิ์ผล   กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
   15.6 นายยศ  สามเมือง     กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
      15.7 นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ       กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
   15.8 นายเหรียญ  ทองดี     กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
   15.9 นายธนากร  วงศ<ศรีเผือก         กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
   15.10 นายสัมพันธ<  ตรันเจริญ      กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
   15.11 นางสาวสลิลลดา  คูหาทอง  กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี        กรรมการ 
   15.12 คณะกรรมการสมาคมผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีทุกคน      กรรมการ 
      15.13 ผู�อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียน           กรรมการ    
   15.14 นายมาโนช  จุลสุคนธ<     ประธาน ปส.กช.จังหวัดร�อยเอ็ด        กรรมการ 
   15.15 นางสุธิดา  ไพเราะ      ประธาน ปส.กช.จังหวัดชัยภมิู        กรรมการ
   15.16 นายสุระ  บุญมี     ประธาน ปส.กช.จังหวัดสุรินทร<        กรรมการ 
   15.17 นางนิตยา  ศรีปNดถา    ประธาน ปส.กช.จังหวัดมหาสารคาม        กรรมการ
   15.18 ว�าท่ีร�อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ<   ประธาน ปส.กช.จังหวัดหนองคาย        กรรมการ 
   15.19 นางภูเงิน  บุตรเคน    ประธาน ปส.กช.จังหวัดหนองบัวลำภ ู       กรรมการ  
   15.20 นางสาววรินทร<กุล  อาภาพูลสวัสด์ิ  ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครพนม       กรรมการ
   15.21 นายกิตติพงศ<  สุวรรณแทน  ประธาน ปส.กช.จังหวัดสกลนคร        กรรมการ 
   15.22 นางผ�องเพ็ญ  แสงตะวันทองธาร  ประธาน ปส.กช.จังหวัดเลย        กรรมการ
   15.23 นางพรนิภา  พลาศรี    ประธาน ปส.กช.จังหวัดกาฬสินธุ<        กรรมการ 
   15.24 นายปฏิญญา  ประพฤติชอบ  กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
1. ประสานงาน กำหนดกิจกรรมและข้ันตอนในการดำเนินการ 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาการการบรรยาย อภิปราย ตอบปNญหาทางวิชาการ นำผลงานของนักเรียน

มาแสดงและจำหน�าย ภายในงานวันการศึกษาเอกชน สร�างความรู� เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ให�เปXนไปด�วยความเรียบร�อย 

                         /คณะกรรมการ... 
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๒๘ 

คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ และคณะกรรมการตัดสินผลการแข8งขัน 

กลุ8มปฐมวัย 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสาวสุปราณี  ระงับพิศม<  ผู�อำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี  
 2. นางสาวณัฏฐ<ฎาพร   โพธิ์ขี  ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี 
 3. นางสาวสุธาทิพย<  นนท<ลือชา  ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี 

4. นางอรุโณทัย  ภูนาขาว    ศึกษานิเทศก< ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี   
 5. นางสรินยา  นาคะพงศ<   ศึกษานิเทศก< ชำนาญการพิเศษ  
 6. นางจันทร<จรี  บัวระภา   นักวิชาการศึกษา 
 ๗. นางนุตติยา   อาษานอก  ศึกษานิเทศก< ชำนาญการพิเศษ 
1. การแข8งขันการปDEนดินน้ำมัน 

1. นางสาวภัสสร   ทรงวุฒิไกร  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านศรีบุญเรือง   ประธานกรรมการ 
2. นางประภัสสร   คำเพชร    ครู โรงเรียนบ�านสะอาดนามูล       กรรมการ 
3. นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ<  ครู โรงเรียนบ�านสวรรค<ราษฎร<      กรรมการ 
4. นางประภาภรณ<  เหล�าประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี      กรรมการ 
5. นางศรีสะอาด  มณีโรจน<  ครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต<                กรรมการ 
๖. นางนภาพร   ก�อนกลมเปรี้ยว  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข�า)      กรรมการ 
๗. นางสาวนิสา  พนมต้ัง   ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ/เลขานุการ 

2. การแข8งขันการสร�างภาพด�วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
1. นางพูนทรัพย<   บัวเกษ ครู          โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน       ประธานกรรมการ 
2. นางมุทิตา   ใจเก�ง   ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ       กรรมการ 
3. นางพิมพ<นารา   ศิริโชคปNญญากุล  ครูโรงเรียนบ�านหลุบหวายปHาขาม       กรรมการ 
4. นางสาวณัฐฐินันท<  โยธะชัย  ครูโรงเรียนบ�านหนองบัว        กรรมการ 
5. นางทิพวรรณ  ทองทิพย<  ครูโรงเรียนบ�านนาสี        กรรมการ 
6. นางสาวทัศนีย<  สัตถาผล  ครูโรงเรียนบ�านดงไพรวัลย<  กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันการเล8านิทานประกอบส่ือ 
1. นางสิรินญา   ไทยเอ่ียม  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านนาแอง        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุภิสรา  โรมเมือง  ครู โรงเรียนบ�านเฃียงพิณ   กรรมการ 
3. นางทัศนีย<   พรหมมัชชะ  ครู โรงเรียนบ�านธาตุดอนตูม  กรรมการ 
4. นางศรัณย<พร  มูลธิ   ครูโรงเรียนบ�านผักบุ�ง   กรรมการ 
๕. นางอาทิตยา  ศรีชัยยศ   ครูโรงเรียนบ�านหนองไผ�พิทยาคม  กรรมการ 
6. นางฐิตินันท<  อุปการ   ศึกษานิเทศก< สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการ/เลขานุการ 

4. การแข8งขันการวาดภาพระบายสีด�วยสีเทียน 
1. นางสาวเมตตา  ตะไก�แก�ว  ครูโรงเรียนบ�านหนองบัวบาน ประธานกรรมการ   
2. นางอนงนาฏ  ฮมแสน   ครูโรงเรียนบ�านหนองไฮวิทยา  กรรมการ 
         /3.นางจิระนันท<... 
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๒๙ 

3. นางจิระนันท<  ชินพา   ครู โรงเรียนบ�านหนองน้ำเค็ม  กรรมการ 
4. นางยุบลวรรณ  สกุลดี            ครูโรงเรียนบ�านม�วงสว�างสามัคคี  กรรมการ 
5. นางสาวพิชญนัชฒ<  ปาระแก�ว ครูโรงเรียนนิคมสร�างตนเองเชียงพิณ 3  กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ 
1. นางฐิติพร   เขมกรรม   ผอ.โรงเรียนบ�านหลุบหวายปHาขาม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีวิชัย  ครู โรงเรียนบ�านหนองบัวบาน  กรรมการ 
3. นางสาวปพิชญา   สุขผึ้ง  ครูโรงเรียนบ�านหลุบหวายปHาขาม  กรรมการ 
4. นางสาวกชพร  ชลธาร   ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ 
5. นางสาวดารา  วิมลอักษร  ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรพิเศษ ปฐมวัย 
1. นางนิทรา  ช�อสูงเนิน   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานกรรมการ 
2. นางสาววันวสิาข<  กุลาศรี  ครูโรงเรียนผ�านศึกสงเคราะห<  กรรมการ 
3. นายธงชัย   พิลาดิษฐ<   ครู โรงเรียนบ�านหนองบัวเงิน  กรรมการ 
4. นางสาวดวงกมล  ดวงคำจันทร<  ครูโรงเรียนบ�านนาคำน�อย   กรรมการ 
5. นางสมปอง  ทองมี  ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ/เลขานุการ 

7. การแข8งขันการประกวดมารยาทไทย  ( ชาย – หญิง ) 
 1. นางบานเย็น  ปSยานนท<  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธาน กรรมการ 
 2. นางแว�นทิพย<  พรมทอง  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 3. นางจารุวรรณ  ไชยเชียงพิณ  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 4. นางเบญจวรรณ  หล�าจางวาง  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ 
 5. นางดรุณี  โพธิ์ชัยแก�ว   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี       กรรมการ/เลขานุการ 

 
กลุ8มสาระวิทยาศาสตร+ 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. ดร. สมิต  แดงอำพันธ<  ผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 2. นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3. นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ  รองผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 4. นางกาญจนา  อัลฟkทเบิร<ก ผู�อำนวยการกลุ�มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 5. นายนิกร  ศรีสุพัฒน<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 6. นางเอ้ือมพรพิชญ/ แสงศิลา      ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 

7. นายณัฐพงศ/ ฉลาดแย�ม ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 

8. นายวินัย  ทีหอคำ  ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 
 

        /1. การแข�งขัน... 
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1. การแข8งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร+ประเภทส่ิงประดิษฐ+  ระดับ ป.1 – 6 
 1. นางจรรยา  จงรักษ<วิทย<  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลยานี  แพงจันทร<  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 3. นางสาวจิราวรรณ  รักญาติ  ครูโรงเรียนบ�านนาพูนทรัพย<  กรรมการ 
 4. นางสาวยุพา  เศวตศิริ   ครูโรงเรียนบ�านใหม�   กรรมการ 
 5. นางณฐกร  แก�วปNญญา  ครูโรงเรียนเทศบาล 5   กรรมการ 
 6. นางสาวดวงใจ  วรรณกุล ครูโรงเรียนบ�านสะอาดนาพังศรีเจริญ     กรรมการ/เลขานุการ 

2. การแข8งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร+ประเภทส่ิงประดิษฐ+  ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางสาวสุพัตรา  ประกอบพานิช ครูโรงเรียนบ�านหมูม�นโพนสว�าง ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเดช  อันทะชัย  ครูโรงเรียนบ�านน้ำพ�น   กรรมการ 
 3. นายอุทาน  ศรีสองชัย   ครูโรงเรียนบ�านโคกสะอาดศรีบูรพา กรรมการ 
 4. นางสาวรัตน<จินันท<  ไพรดีพะเนาว<   ครูโรงเรียนบ�านโนนสะอาดผาสุก  กรรมการ 
 5. นายทนงศักด์ิ  ศาสนสุพินธ<  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 6. นายเรือนทอง  รามคำ   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร+ประเภทส่ิงประดิษฐ+  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นายสุวิทย<  ปSดตะกาศ   ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง  ประธานกรรมการ 
 2. นายปราโมทย<  พุ�มชบา    ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  กรรมการ 
 3. นายเกียรติก�อง  จงย�อกลาง  ครูโรงเรียนชุมชนสามพร�าว  กรรมการ 
 4. นางสุวคนธ<  สิงห<คราม   ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  กรรมการ 
 5. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก�ว  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 6. นายนิยม  ระหา   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ 

4. การแข8งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science  Show) ระดับ  ป. 4 – 6 
 1. นางสุภาภรณ<  โพธิ์บาย  ครูโรงเรียนบ�านหนองน้ำเค็ม ประธานกรรมการ 
 2. นางนราลักษณ<  ชินวงศ<  ครูโรงเรียนบ�านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ<) กรรมการ 
 3. นางสาวธิดาวรรณ  pชัย  ครูโรงเรียนบ�านดงยางวังโตนวิทยา  กรรมการ 
 4. นางตะวัน  พุ�มชบา   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ 
 5. นางสุดารัตน<  พันทะสี   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 6. นางภาวิณี  หันจางสิทธิ ์  ครูโรงเรียนบ�านดงมะกรูดทรายทอง กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science  Show) ระดับ  ม. 1 – 3   
 1. นางสำรวย  สุรทรัพย<   ครูโรงเรียนบ�านหนองเหล็ก ประธานกรรมการ 
 2. นางปSยนาถ  ณ นครพนม  ครูโรงเรียนบ�านหนองนาคำ  กรรมการ 
 3. นางลัดดาวัลย<  ชำนาญจันทร<  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ 
 4. นางยุพา  เนื่องบุรีรัมย<   ครูโรงเรียนบ�านหนองไผ�หนองหิน  กรรมการ 
          /5.นางพรเพ็ญ...  
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 5. นางพรเพ็ญ  บุตรแสน   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
 6. นางอิศราวรรณ  ปราบพาล  ครูโรงเรียนบ�านหนองตุ  กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science  Show) ระดับ  ม. 4 – 6 
 1. นางสาวสุมนา  คูนาคำ  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านโคกหนองแซง     ประธานกรรมการ 
 2. นางเพรียบสุข  บุตรดีวงค<  ครูโรงเรียนบ�านเตาไห   กรรมการ 
 3. นางส�องแสง  สารบรรณ  ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา  กรรมการ 
 4. นางอุสาห<  มาชัย   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ 
 5. นางสาวนันทพร  พรมนา  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
 6. นางสาวพรกนก  คำศรี   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ   
          
กลุ8มสาระการงานอาชีพ 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสุภาพรรณ<  ฉลาดดี  ผู�จัดการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 
 2. นายอภิชาต  เหตุถัง   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 
 3. นายยรรยง  เมืองผาง   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 4. ว�าท่ี ร.ต.พินิจ  นามบำรุง  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 5. นางรมย/ชลี ปาระแก�ว   ศึกษานิเทศก/ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 

1. การแข8งขันแกะสลักผลไม�  ระดับ ป. 4 - 6 
 1. นางกุหลาบ  ภูริศรี   ครูโรงเรียนบ�านหลวงหัวสวย   ประธานกรรมการ 
 2. นายพงศ<พจน<  โพธิกุล   ครูโรงเรียนบ�านสะอาดนาพังศรีเจริญ   กรรมการ 
 3. นางนรีรัตน<  ติณภพสิทธิ์อุดม  ครูโรงเรียนบ�านโคกผักหอม    กรรมการ 
 4. นางสาวประนิษฐา  วรพุทธ  ครูโรงเรียนบ�านหนองตุ     กรรมการ 
 5. นางรัชดา  บุญศรัทธา  ครูโรงเรียนบ�านดงมะกรูดทรายทอง         กรรมการ/เลขานุการ 

2. การแข8งขันแกะสลักผลไม�  ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางจงรักษ<  พลเดช   ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านเลา  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวปSยมาศ  อรทัย  ครูโรงเรียนผ�านศึกสงเคราะห<   กรรมการ 
 3. นางสาวสุนิสา  ชาวประชา  ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล   กรรมการ 
 4. นางกุลนิษฐ<  รู�บุญ   ครูโรงเรียนบ�านดงขันทอง    กรรมการ 
 5. นางเมธา  พลนามอินทร< ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดู�โนนสำราญ      กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันแกะสลักผลไม�  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นางน้ำค�าง  ปUองนางไชย ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านคำกลิ้ง  ประธานกรรมการ 
 2. นางจรินทร<รัตน<  สิทธ ิ   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง     กรรมการ 
         /3.นางสาว... 
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 3. นางสาวจินตนา  ประสงค<ศิลปk  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร    กรรมการ  
 4. นางเกศินี  วงษ<อุบล   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร    กรรมการ 
 5. นางจริยา  ญาณไพศาล  ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ   กรรมการ/เลขานุการ 
           
4. การแข8งขันประดิษฐ+ของใช�จากวัสดุธรรมชาติในท�องถ่ิน ระดับ ป. 4 – 6  
 1. นางพัตราภรศ<  รอดทุกข<  ครูโรงเรียนบ�านงอยเลิงทอง      ประธานกรรมการ 
 2. นายวีระศักด์ิ  โคตจันทร< ครูโรงเรียนบ�านดอนข�าคำผักหนามประชาสามัคคี         กรรมการ 
 3. นายปNญญา  พังน�อย   ครูโรงเรียนบ�านหินโงม             กรรมการ 
 4. นางสาวชิยสรา  อุ�นคำ   ครูโรงเรียนบ�านคำกลิ้ง        กรรมการ 
 5. นางนิตยา  รีรมย<   ครูโรงเรียนบ�านหนองเหล็ก       กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันประดิษฐ+ของใช�จากวัสดุธรรมชาติในท�องถ่ิน ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางมีนทราย  ไชยอาจิณ  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านดงเค็งฯ      ประธานกรรมการ 

2. นายเอกราช  วรรณคีรี   ครูโรงเรียนหนองแววฮีคำหมากคูณ      กรรมการ 
3. นายพยุงศักด์ิ  ผาจวง   ครูโรงเรียนบ�านนาน้ำชุ�ม        กรรมการ 

 4. นางพรรณิกา  เครือวงศ<  ครูโรงเรียนบ�านคำกลิ้ง        กรรมการ 
 5. นางนิ่มนวล  จิตรักษ<   ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันประดิษฐ+ของใช�จากวัสดุธรรมชาติในท�องถ่ิน ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นายสะอ�าน  เมืองผาง   ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<      ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพงษ<  มาลาศิลปk  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา       กรรมการ 
 3. ว�าท่ีร.ต.ไมตรี  ศรีอภิทรัพย< ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       กรรมการ 
 4. นายเศรษฐชัย  สายพรหม  ครูโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร       กรรมการ 
 5. นายจักโก  คงซุย   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ/เลขานุการ 
 
กลุ8มสาระเทคโนโลยี 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. ผศ.ดร.ปNจจัย  พวงสุวรรณ ผู�อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ม.ราชภัฎอุดรธานี 
 2.นายนิธิเวทย<  เจียมวิจิตร นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี 
 3. นายเจษฎา  อินทรประพันธ< นักวิชาการคอมพิวเตอร< ม.ราชภัฎอุดรธาน ี
 4. นายอนุวัฒน<  ราชจำป1  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ 
 5. นายสุทธิชัย  ชมชื่น  นักวิชาการคอมพิวเตอร< ศธจ.อุดรธานี 
 6. นางวรรณภา  ศรีบุญลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร< ศธจ.อุดรธานี  
       7. นางกฤษฎาพร  โกศิลา   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา             
 8. นางสาวนัฐกานต<  นามจันโท     ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       

         /1. การแข�งขัน... 
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1. การแข8งขันวาดภาพด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร+กราฟ#กระดับ ป. 1 - 3 
 1. นายธรรมรัตน<  สุดชาหา  ครูโรงเรียนบ�านนาสมบูรณ<     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวปราณี  ธรรมดี   ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ      กรรมการ 
 3. นายสถิตย<  ไพรสิงห<   ครูโรงเรียนผ�านศึกสงเคราะห<      กรรมการ 
 4. นายสุริยเดช  หังษาบุตร  ครูโรงเรียนบ�านด�าน       กรรมการ 
 5. นายพิชญ<ภวิศ  ภูมิมณี   ครูโรงเรียนบ�านดงเค็งฯ   กรรมการ/เลขานุการ 
2. การแข8งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ระดับ  ป. 4 - 6 
 1. นายประสันต<  ธาตุไชย   ครูโรงเรียนชุมชนบ�านธาตุ      ประธานกรรมการ 
 2. นายกำธร  บุญโนนแต�   ครูโรงเรียนบ�านเชียงพิณ       กรรมการ 
 3. นายอำนาจ  อ�อมนอก   ครูโรงเรียนบ�านโคกล�าม       กรรมการ 
 4. นายธนกฤต  ชนูนันท<   ครูโรงเรียนบ�านชาด       กรรมการ 
 5. นางสาววรกาญจน< ละครพล  ครูโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ  กรรมการ/เลขานุการ 

3.การแข8งขันการสร�างเกมสร�างสรรค+จากคอมพิวเตอร+  ระดับ ม. 1 - 3 
 1. นายสุรศักด์ิ  นมัสโก   ครูโรงเรียนบ�านศรีบุญเรือง     ประธานกรรมการ 
 2. นายกำธร  บุญโนนแต�   ครูโรงเรียนบ�านเชียงพิณ       กรรมการ 
 3. นายพีพัฒน<  สารพัฒน<   ครูโรงเรียนบ�านโคกกลาง       กรรมการ 
 4. นางณัฐชลี  สบายใจ   ครูโรงเรียนบ�านสร�างหลวงสร�างคำ      กรรมการ 
 5. นางสาวนฤมล  โพธิ์เวียง  ครูโรงเรียนกุดหมากไฟ   กรรมการ/เลขานุการ 

4. การแข8งขันการสร�างเกมสร�างสรรค+จากคอมพิวเตอร+  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นางปSยภรณ<  ขุสุวรรณ   ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ       ประธานกรรมการ 

2. สิบเอกพลวิสิษฐ<  นามีผล  ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร       กรรมการ 
 3. นางสาวภัทราวรรณ  สวุรรณวาป1  ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม       กรรมการ 
 4. นายวิทยา  มุณีจันทร<   ครูโรงเรียนอุดรพัฒนศึก        กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพร  สีส�อง   ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห<วิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันการสร�าง Web Application  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นายวิรุฬห<  จุลนิล   ครูโรงเรียนบ�านหนองบัว  ประธานกรรมการ 
 2. นายปาน  พันธุ<สง�า   ครูโรงเรียนบ�านดงยางนารายณ<  กรรมการ 
 3. นายวิสาน  กาฬพันธุ<   ครูโรงเรียนบ�านหมูม�นโพนสว�าง  กรรมการ 
 4. นางเยาวรินทร<  แก�วแก�น  ครูโรงเรียนบ�านคอนเลียบ   กรรมการ 
 5. นายวัชระ  วงษ<วิชา   ครูโรงเรียนบ�านดงใหญ�  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
         /กลุ�มสาระ...  
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กลุ8มสาระภาษาต8างประเทศ 
คณะกรรมการอำนวยการ 
  1. ดร.สมิต  แดงอำพันธ<   ผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
  2. นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา  ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน 
  3. นายณัทพงศ<  ต�นคำใบ  รองผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
  4. นายวินัย  ทีหอคำ   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
  5. นางสาวจิดาภา  ม่ิงมิตรมี  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
  6.นางรุ�งทิพย<  พรหมหลวงศรี  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 7. นางเสาวภา  สมศรี   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 8. นางจิรนาถ อินแสง    ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 

1. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) เดี่ยว หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ  
ระดับ ป. 1–3 
 1. นางจิรัญญ<นันท<  สิงห<ยัง  ครูโรงเรียนบ�านดู�   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวธิดารัตน<  สโุพธิ์นอก  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ 
 3. Mr.Ian Rees    วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4. นางพัชนี  จำป1   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 5. นางสาววิญาณี  พลเยี่ยม  ครูโรงเรียนบ�านเลา   กรรมการ 
 6. Ms.Janet  Diosana   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 9. นางสุภาพร  กาสี   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา กรรมการ/เลขานุการ 
2. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) เดี่ยว หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ 
ระดับ ป. 4 - 6 
 1. นางสาวกุลธิดา  อินทรประเสริฐ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวธัญญลักษณ<  จันทร<มาลา ครูโรงเรียนบ�านผาสิงห<   กรรมการ 
 3. Mr.Darryl  Burgins   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4. นางสาวคณิษฐา อุปจันโท  ครูโรงเรียนบ�านนาน้ำชุ�ม   กรรมการ 
 5. Mr.Lan Tre Rees   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นางอารีย<  เหง�าพรหมมินทร<  ครูโรงเรียนมิตรภาพ  กรรมการ/เลขานุการ 
3. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) เดี่ยว หลักสูตรสามัญ/พิเศษ  ระดับ ม. 1– 3 
 1. นางบุจรินทร<  ธานีกุล   ครูโรงเรียนบ�านหัวบึง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพิไลวรรณ  บุญไชย  ครูโรงเรียนบ�านตาด   กรรมการ 
 3. Mr.Calvin  Flores   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4. นางณัฐนันท<  พูลสวัสด์ิ  ครูโรงเรียนบ�านดงอุดม   กรรมการ 
 5. Mr.John  King   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ  ครูโรงเรียนบ�านโคกลาด  กรรมการ/เลขานุการ 
         /4.การแข�งขัน... 
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4. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) เดี่ยว หลักสูตรสามัญ/พิเศษ  ระดับ ม. 4-6 
 1. นางสาวจุฬารัตน<  แสงอรุณ  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ประธานกรรมการ 
 2. Ms.Melinia Alicay Mariacos   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 3. นางสาวกัลยา  ล�านเท่ียง  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 4. นางอัจฉรา  กิจนุกร   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 5. Mr.Phobe Jana Perez  วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นางสาวปSยนุช  เพ็งล ี   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันเล8านิทาน  (Story  Telling)  หลักสูตรสามัญ/พิเศษ  ระดับ ป. 4 – 6 
 1. นางอุรารัตน<  สิงหเดช   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวยลดา  บุญราศรี                   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 3. Mr.Daniel  Pettican   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4. นางสาวเพียบพร�อม  โพธิ์สีดา  ครูโรงเรียนบ�านหนองตอสูงแคน  กรรมการ 
 5. Mr.Leo  Dasas   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 5. นางนาฏยา  สังเกตุมาลี ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันเล8านิทาน  (Story  Telling)  หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ  ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางสาวกษมา หินพรหม ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพม.20     ประธานกรรมการ 
 2. นางพิสมัย  รอบรู�   ครูโรงเรียนบ�านหนองนาคำ  กรรมการ 
 3. Mr.Martin Woolhouse  วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4.  นางสาววรางค<รัตน<  นันทวิจิตร     ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ 
 5. Mr.Boris   Makarov   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นายโกวิท  ฮุยเสนา   ครูโรงเรียนบ�านน้ำพ�น  กรรมการ/เลขานุการ 

7. การแข8งขันเล8านิทาน  (Story  Telling)  หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ  ระดับ ม. 4-6 
1.นางสุรีย<รัตน<  คุ�มดี   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวรัศมี ตินประเสริฐสัตย<  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 3. Mr.Paul  Horsley   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
 4. นายศานต์ิ  แสงโพธิ์   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 5. Mr.Leonard Ten Wolde  วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นางชลธชิา  ถานกางสุ�ย  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  กรรมการ/เลขานุการ 

8. การแข8งขัน Spelling  Bee หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ  ระดับ ป. 1 - 3 
 1. นางจิรารัตน<  สมชาย   ครูโรงเรียนบ�านเหล�าดอนเงิน ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมาดา  หม่ันพลศรี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92  กรรมการ 
 3. Mr.Steve Wright   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
        /4. นางสาวราตรี... 
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 4. นางสาวราตรี  อุทัยศรี   ครูโรงเรียนบ�านศรีสุวรรณโพนสว�าง กรรมการ 
 5. Mr.Lyle Wayne Harris  วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นางสาวธิดารัตน<  กุลศร  ครูโรงเรียนบ�านนาส�อนโพนทัน  กรรมการ 
 7. นางสาวเพ็ญศรี  ธาตุมี   ครูโรงเรียนบ�านหมูม�นโพนสว�าง กรรมการ/เลขานุการ 
          
9. การแข8งขัน Spelling  Bee หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรสามัญ  ระดับ ป. 4 – 6 
 1. ดร.กิตติพร  โนนคู�เขตโขง  อาจารย<ประจำ ม.ราชภัฎอุดรธานี ประธานกรรมการ 
 2. นายตรีพล  นามวงษา   ครูโรงเรียนบ�านโนนชาดวรุบลวิทยา กรรมการ 
 3. Mr.Douglas Quist   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4. นางสาวศิริกัลยา  กระพ้ีสัตย<  ครูโรงเรียนบ�านศรีบุญเรือง  กรรมการ 
 5. Mr.Anthony  Loader  วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 

6. นายสุรศักด์ิ  น�อยมนตรี ครูโรงเรียนบ�านหมากตูมดอนยางนาง     กรรมการ/เลขานุการ 

10. การแข8งขัน Spelling  Bee หลักสูตรสามัญ/พิเศษ  ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางอัมพนิดา  ผการัตน<  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธานกรรมการ  
 2. นางจารุวรรณ  เคนถาวร  ครูโรงเรียนบ�านโคกลาด   กรรมการ 
 3. Mr.Thomas Comell   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 4. นางสาวกรรณิการ<  สมงาม  ครูโรงเรียนบ�านชาด   กรรมการ 
 5. Miss Melenia Carlon Gloria  วิทยากรต�างชาติ    กรรมการ 
 6. นางปราณี  ลัพธะลักษณ<  ครูโรงเรียนบ�านพรานเหมือน กรรมการ/เลขานุการ 

11. การแข8งขัน Spelling  Bee หลักสูตรสามัญ/พิเศษ  ระดับ ม. 4 – 6 
1. นางวีราวรรณ  ฟอร<เฮต  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   ประธานกรรมการ  

 2. Mr.William Noonan   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
 3. นางสาวทักษพร  สงครามศรี  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ 
 4. นางสาวจรัสศรี  โคตรสมบูรณ<  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 5. Mr.Thomas Edward Comell  วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 6. นางสาวกนกวรรณ  เชื้อประทุม  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  กรรมการ/เลขานุการ 

12. การแข8งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ  ป. 4 – 6  
 1. ว�าท่ี ร.ต.อัษฎกร  เรืองผล  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสุดา  พงษ<สิทธิศักด์ิ  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 3. นางสาวสิริโรตม<  จงปNตนา  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 

4. Mr.Jeffrey Mercer   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 
 5. นางพรเพ็ญ  บุญมา   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ     
 6. นางสาวสุพรรษา  มีหลง  ครูโรงเรียนสร�างคอมวิทยา  กรรมการ 
         /7. นายกิตติภพ 
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 7. นายกิตติภพ  คงจันทร<   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
8. Mr.Dennis Flangan   วิทยากรชาวต�างชาติ   กรรมการ 

 9. นางสาวธนภรณ<  อินมะโรง  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
 10. นางกฤตภรณ<  อ�อนรอด  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ        กรรมการ/เลขานุการ 
 
กลุ8มสาระภาษาต8างประเทศ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.นางนาตนภางค<  เสถียรนาม  ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา 
 ๒. นายไมยมิตร ปUองวิชัย   ผู�อำนวยการกลุ�มนิเทศฯ 

3.นางสาวสุดาวัลย<  มาตย<สีหา  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา 
 ๔. นางสาวยุทธิยา  เบญจกุล  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา    

13. การแข8งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ  ระดับ ป. 4 – 6 
 1. นางสาวจุฑาทิพ  วาสนาโชติกุล  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมัลลิกา  ดวงภักดี  วิทยากร ม.ราชภัฎอุดรธานี  กรรมการ 
 3. นางสาวอิศราพร  แสงทอง  วิทยากร ม.ราชภัฎอุดรธานี  กรรมการ 
 4. นายอภิวุฒิ  สุนันท<ยืนยง  วิทยากร ม.ราชภัฎอุดรธานี  กรรมการ 
 ๕. นายสมชนก หลอดคำ    ครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ<วิทยา กรรมการ 
 ๖. นางสาวฐิติมล  คงประสานกาล  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการ/เลขานุการ 
14. การแข8งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษระดับม. 1 – 3 
 1. นางสุรภี  นามเสนา   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัชชา อนันต<เตชะกุล  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 3. นายณัฐกิตต์ิ  แสงคำเรือง  วิทยากร ม.ราชภัฎอุดรธานี  กรรมการ 
 4. Miss Shu Haiyan   ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ   กรรมการ 
 ๕. นางสาววารีนาถ  คามพินิจ   ครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6  กรรมการ 
 ๖. Miss Wang Li   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  กรรมการ/เลขานุการ 
15. การแข8งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษระดับม. 4 - 6 
 1. นางสาวนิศาชล  บริบูรณ<  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศศิธร  ดอกจันทร<  วิทยากร ม.ราชภัฎอุดรธานี   กรรมการ 
 3. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวฒันะ  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 ๔. นายศรายุทธ นนสีราช   ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ�านเหล�า  กรรมการ 
 ๕. นางสาวชยิสรา  สิทธิยา  ครูโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห< กรรมการ 
 ๖. Mr.ZhaiJingxu   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ   กรรมการ 
 ๗. Miss Han Mei   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  กรรมการ/เลขานุการ 
         /กลุ�มสาระ...  
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กลุ8มสาระสังคมศึกษา 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสาวสมภาร  นนทะชัย  ผู�อำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี 
 2. นางสาวนันทกา   แสงเสน  หัวหน�าวิชาการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี 
 3. นางรัตนา   พิมพ<สาลี   หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา 
 5. นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ  ศธจ.อุดรธานี 
 5. นางไพรวรรณ  พานิช   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 6. นางสายสุณี  สุขเนตร   นักวิชาการศึกษา 
 7. นางสาวสุดาพร   วงศ<ชาล ี  เจ�าพนักงานธุรการ 

1. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ระดับ ป. 1 – 3 
 1. นางยุภาวดี  กาหาวงศ<   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางอรพินทร<  พระเอก   ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ   กรรมการ 
 3. นางอรวิชญ<  พลหล�า   ครูโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางปราณี  ไชยสุวรรณ<  ครูโรงเรียนสร�างคอมวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาวพรชนก  เว�นบาป  ครูโรงเรียนบ�านยามกาใหญ�  กรรมการ 
 6. นางกฤษฎีกานต<  แสนสีแก�ว  ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 

2. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ระดับ ป. 4 – 6 
1. นางวริศรา  ขันติประกอบ  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 

 2. นางสุรางค<  หลงกุล   ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<  กรรมการ 
 3. นางพรศิริ  นิลฉวี   ครูโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานี  กรรมการ 
 4. นางบุญญาภา  ชาวกล�า  ครูโรงเรียนบ�านหนองนาไฮโนนสะอาด กรรมการ 
 5. นางสาวศศิวิมล  พันชัย  ครูโรงเรียนบ�านหนองบ�อ   กรรมการ 
 6. นายณภพ  วิลาสังข<   ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ระดับ ม. 1– 3 
1. นางรุ�งรัศมี  เทกมล   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวฌารินญา  นาคสุรินทร<  ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส  กรรมการ 
 3. นางนวลศิริ  ศิลาธรรม   ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส  กรรมการ 
 4. นางเดือนฉาย  สิทธิบูรณ<  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 5. นางจันฉาย  ดีเข่ือนขันธ<  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคม   กรรมการและเลขานุการ 

4. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)  ระดับ ม. 4– 6 
 1. นายอภินันท<  พรมแสง   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร ประธาน กรรมการ 

2. นางฉวีวรรณ  ชานนตร ี ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี            กรรมการ 
3. นางอรอุมา  บุญศาสตร<  ครูโรงเรียนสร�างคอมวิทยา  กรรมการ 
4. นางวิพรรัตน<  บุญประเสริฐ  ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม   กรรมการ 
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 5. นายพงษ<ศักดา  นามประมา  ครูโรงเรียนสุมเส�าพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ 
5. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม  ระดับ ป. 1 – 3 
 1. นายสมเกียรติ  ไสยเลิศ  ครูโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางปรัศนา  ดรครชุม   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 3. นางสาวนงค<นุช  ผลาเลิศ  ครูโรงเรียนบ�านน้ำเกลี้ยง   กรรมการ 
 4. นางศิริวรรณ  มาตรเลี่ยม  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 5. นางวาสนา  บุญคง   ครูโรงเรียนบ�านหนองบ�อ   กรรมการ 
 6. นางกุศล  ด�วงสะดี   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม  ระดับ ป. 4 – 6 
1. นางสันทนา  อินมะโรง   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ 

 2. นางบัวเงิน  มหาเพชร   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 3. นางสาวพุทธชญานันท< จันทร<โสม ครูโรงเรียนยจอมศรีพิทยาคาร  กรรมการ 
 4. นางสายสวาท  สุวรรณชัยรบ  ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ             กรรมการ 
 5. นางสาวสุจิตรา  ยางชุม  ครูโรงเรียนบ�านหนองนาไฮโนนสะอาด กรรมการ 
 6. นายสุริยน  สำมะโย   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 

7. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม  ระดับม. 1 – 3 
 1. นางสำรวย  ศิลา   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางทิภานุช  ไชยเมือง   ครูโรงเรียนสุมเส�าพิทยาคาร  กรรมการ 
 3. นางภัคจิรา  มิตรราช   ครูโรงเรียนสามพร�าววิทยา  กรรมการ 
 4. นางพรทิพา  กลางโยธี   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 5. นางอุทัย  พันอินากูล   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา กรรมการ/เลขานุการ 

8. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม  ระดับม. 4 – 6 
 1. นางอรวรรณ  สำมะโย   ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางศิริวรรณ  ประวันทา  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 3. นางรานี  แก�นดี   ครูโรงเรียนราชินูทิศ 2    กรรมการ 
 4. นายณัฐวัศ  เกตุโสภา   ครูโรงเรียนทุ�งฝนพัฒนศึกษา  กรรมการ 
 5. นางนัยรัตน<  รุจิราศีรัตน<  ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ< กรรมการ/เลขานุการ 
 
9. การแข8งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับ ม. 1 – 3 

1.นางจุฑารัตน<  แสนศรี   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายสุกรรณ<  รอบรู�   ครูโรงเรียนสุมเส�าพิทยาคาร  กรรมการ 
 3.นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข<  ครูโรงเรียนราชินูทิศ 2   กรรมการ 
 4. นางสาววิไลรัตน<  ปรีดายทุธนา  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร           กรรมการ 
 5. นางสาววราภรณ<  แสงจันโท  ครูโรงเรียนหนองนางพิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท�ายคำส่ังสำนกังานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน ที ่54 / 2563    ลงวนัที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2563                                                
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการจดังานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประจำป1 พ.ศ. 2563 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

๔๐ 

         /10.การแข�งขัน... 

10. การแข8งขันโครงงานคณุธรรม  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นางดวงมณี  วรรณสุทธิ์  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา      ประธานกรรมการ 
 2. นางปาจรีย<  นาระกุล   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ 
 3. นางสาวเมษวรรษ  แซงจันดา  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 4. นายมนูศักด์ิ  จอมพล   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 5. นายเชิดศักด์ิ  วิลาวรรณ  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ กรรมการ/เลขานุการ 
 
กลุ8มสาระสังคมศึกษา 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.นายดนุช  ตันเทอดทิตย<  ผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา  
 2.นายประเสริฐ  บัวลอย   ผู�อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา 
 3.นางพรวลัญ  บ�อชน   ผู�อำนวยการกลุ�มนโยบายและแผน 
 4.นางสุลินดา  ศรีดามา   นักวิชาการศึกษา      

11. การแข8งขันสวดมนต+แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ  ป. 4 -  6 
 1. นายเดชา  วงศ<คำพระ   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ       ประธานกรรมการ 
 2. ว�าท่ี ร.อ.วรันธร  ทองบ�อ  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 3. นายจักรพงษ<  พิลาจันทร<  ครูโรงเรียนสร�างคอมวิทยา  กรรมการ 
 4. นายพลากร  กลัดสะอาด  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 5. นางมนต<รัตน<  สมสุข   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  กรรมการ/เลขานุการ 

12. การแข8งขันสวดมนต+แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ ม. 1 - 3 
 1. นางกัลยา  ผลธุระ    ผอ.โรงเรียนนิคมสร�างตนเองเชียงพิณ 1 ประธานกรรมการ 
 2. นางจำเรียง  กิมพนม   ครูโรงเรียนบ�านตาด   กรรมการ 
 3. นางภัทรวิจิตรา  คำแน�น  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 4. นางสาวทิตา  ศรีสร�อย   ครูโรงเรียนบ�านหนองนาคำ  กรรมการ 
 5. นายประชา  สำโรงลุน   ครูโรงเรียนบ�านหนองนาคำ      กรรมการ/เลขานุการ 

13. การแข8งขันสวดมนต+แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ ม. 4 -  6 
 1. นายอุทก  อดุลทิฐิพัชร   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 

2. นางบัญญัติ  ชนเพชร   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 3. นางวิชชุดา  คูทาเหม   ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางรัตนา  วงศ<พรหม   ครูโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางพรวิภา  ทองการะสงค<  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 6. นายจิตติ  บุญทองดี   ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 
        /กลุ�มสาระ... 
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กลุ8มสาระสุขศึกษา 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสาวอุษณีษ<  ธีระพัชรรังษี  ผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่  
 2. นางสาวนุจริน  บุดดา   รอง ผอ.โรงเรียนเซนต<เมรี่ 
 3. นางอัญชลี  ชูลิขิต   ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่ 
 4. นายธำมรงค<  ไกรรัตน<   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 5. นางสมาพร  วงษ<ศรีแก�ว  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สปพ.อุดรธานี เขต 1 
1. การแข8งขันแอโรบิค  ระดับ  ป. 1 – 6 
 1. นายสังข<ทอง  จันทร<คลัง  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา      ประธานกรรมการ 
 2. นายเมฆินทร<  คำสุข   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล        กรรมการ 
 3. นายดนุเดช  ราชคำ   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา       กรรมการ 
 4. นายธนดล  แสงเมือง   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
2. การแข8งขันแอโรบิค  ระดับม. 1 – 3  
 1. นายประวิทย<  สุทธิบุญ   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล      ประธานกรรมการ 
 2. นายสุพจน<  อินทหอม   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร       กรรมการ
 3. นางสาวรัชนีกร  พิมพ<ศักด์ิ  ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห<วิทยา       กรรมการ 
 4. นายสุไรมาน  นามี   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล         กรรมการ 
 5. นายณัฐวิทย<  ไขว�วงศ<   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา      กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันตอบปDญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป. 1 – 6 
1. นายนพดล  บุดดา  ผู�อำนวยการโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ< ประธานกรรมการ 
2. นางอุมาพร  รอดสว�าง   ครูโรงเรียนบ�านหนองตูม            กรรมการ 
3. นายปรเมศร<  นิตย<คำหาญ  ครูโรงเรียนบ�านหนองอ�อ   กรรมการ 
4. นางวารุณี  รักษาภักดี   ครูโรงเรียนบ�านอุบมุง   กรรมการ 
5. นางสมภรณ<  อันทะชัย   ครูโรงเรียนบ�านน้ำพ�น   กรรมการ 
6. นางสาวทัศนีย<  แสนชมพู  ครูโรงเรียนบ�านโคกผักหอม กรรมการ/เลขานุการ 

4. การแข8งขันตอบปDญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม. 1 – 3 
 1. นางสุรีพร  กลั่นเกิด   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร     ประธานกรรมการ 
 2. นายเหนือสิงห<  ไชยยงค<  ครูโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร      กรรมการ 
 3. นางสวาท  ไขว�วงศ<   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี       กรรมการ 
 4. นางสาวสุณิสา  โคตรโมล ี  ครูโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล               กรรมการ 
 5. นายธนภณ  กรมสินไทย  ครูโรงเรียนบ�านโนนสมบูรณ<  กรรมการ/เลขานุการ 
 
         /กลุ�มสาระ... 
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กลุ8มสาระภาษาไทย 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสาวปSยวดี  ฟUากระจ�าง  ผู�จัดการโรงเรียนกระจ�างวิทย< 
 2. นางสาวรัชนี  ศรีไพร   ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย< 
 3. นายปNญญา  โสรมรรค   ครูโรงเรียนกระจ�างวิทย<   
 4. นางปราชิญา  ศิรินิกร   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 5. นางจารุวรรณ  แจ�มเสียง  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 6. นางเกษมณี  ประเสริฐ   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 4 
 7. นางจริยา  เสนาะ   นักวิชาการศึกษา 

1. การแข8งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ ป. 1 - 3 
 1. นางนวพร  เสนปNญจะ   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานกรรมการ 
 2. นางปรัศนี  พหลทัพ   ครูโรงเรียนบ�านดงปอ   กรรมการ 
 3. นางสาวสมฤดี  เชยสะอาด  ครูโรงเรียนบ�านเม�น   กรรมการ 
 4. นางสาวสาวิตรี  อาษาวิเศษ  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 5. นางสาวลัดดา  กาหวาย  ครูโรงเรียนบ�านจอมศรี  กรรมการ/เลขานุการ 

2. การแข8งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ ป. 4 - 6 
 1. นางสาวกนกแก�ว  เชิดสันเทียะ  ครูโรงเรียนบ�านดงใหญ�  ประธานกรรมการ 
 2. นางณัฐทิตาภรณ<  นิตย<คำหาญ  ครูโรงเรียนบ�านอูบมุง   กรรมการ 
 3. นางสุมาลี  สาชิน   ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ 
 4. นางบัวผัน  ศรียา   ครูโรงเรียนบ�านดงยางนารายณ<  กรรมการ 
 5. นางสาวหฤทัย  ละชินลา  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางรินรดา  จันทะวัน   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชริน  ชินคำ   ครูโรงเรียนบ�านพรานเหมือน  กรรมการ 
 3. นางสาววรัญญา  แก�วแก�น  ครูโรงเรียนบ�านนาบัวไผ�   กรรมการ 
 4. นางสาวภรทิพย<  สมบูรณ<  ครูโรงเรียนคอนสวรรค<สินเจริญ  กรรมการ 
 5. นางสุภาพร  ชาวปHา   ครูโรงเรียนบ�านนาม่ัง  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
         /4. การแข�งขัน... 
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๔๓ 

4. การแข8งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นางเพ็ญศรี  ทองทวี   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา      ประธานกรรมการ 
 2. นางสุภาวดี  เพ็ชรpชา  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ        กรรมการ 
 3. นางอรพรรณ  ภุดิน   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล        กรรมการ 
 4. นางลาวัล  โบราณกุล   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง        กรรมการ 
 5. นางสาวรจนา  ชาติโสม  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล             กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันท8องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับ ป. 1 – 3 
 1. นางกมลวรรณ  หนูกลาง  ครูโรงเรียนบ�านหนองหลอด ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทธิพงษ<สิมสวน   ครูโรงเรียนบ�านหัวบึง   กรรมการ 
 3. นางนฤมล  มีเพียร   ครูโรงเรียนบ�านนาพัง   กรรมการ 
 4. นางดรุณี  แสนสวาท   ครูโรงเรียนนิคมพัฒนา   กรรมการ 
 5. นางศศิธร  สิมสวน   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันท8องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับ ป. 4 - 6 
 1. นางสาวรจนา  จันทร<กอง  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานกรรมการ 
 2. นางเนาวรัตน<  เส�นเศษ   ครูโรงเรียนบ�านปHองมหิดลอนุสรณ< 6 กรรมการ 
 3. นางอมรฤทธิ์  แฝงทรัพย<  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 4. นางนิภาภรณ<  พรหมหา  โรงเรียนอุดรธานี    กรรมการ 
 5. นางสาววรกาญจน<  ละครพล  ครูโรงเรียนกุดหมากไฟ   กรรมการ 
 6. นางสาวดารา ละครพล   ครูโรงเรียนบ�านโคกหนองแซง กรรมการ/เลขานุการ 

7. การแข8งขันท8องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับ ม. 1 -3, ม. 4-6 
 1. นายวีระชัย  ศรีวงษ<รัตน<  ผู�อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันสร�างแก�ว  ประธานกรรมการ 
 2. นางสุมุทิตา  โดตสุข   ครูโรงเรียนบ�านโคกลาด   กรรมการ 
 3. นางแพรพรรณ  จันทร<แดง  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวจณิสตา  ยศอ�อน  ครูโรงเรียนบ�านดงอุดม   กรรมการ 
 5. นางศิรินยา  พร�อมปNจจุ  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ 

กลุ8มสาระภาษาไทย 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสาวพิมพ<สุณี  ภูมิอาจ  ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 
 2. นางพิกลุทอง  สีขาว   ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 
 3. นางรัชนี  ลีบาง   ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 
 4. นางสำราญ  ปNญญาทอง  ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 
 5. นางรัดดา  วิทยากร   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2  
         /8. การแข�งขัน... 
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๔๔ 

8. การแข8งขันเขียนเรื่องจากภาพ  ระดับ ป. 1 - 3 
 1. นางลุนนี  พละสาร   ครูโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววิภาพร  ปุริสาร  ครูโรงเรียนบ�านนาน้ำชุ�ม   กรรมการ 
 3. นางพรพิศ  คล�องดี   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ 
 4. นางสาวทิฆัมพร  สิธิโสภากูล  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ 
 5. นางสาววิภา  ผิวบาง   ครูโรงเรียนบ�านโคกผักหอม กรรมการ/เลขานุการ 

9. การแข8งขันเขียนเรียงความ  ระดับ ป. 4 - 6 
 1. นางสาววีนัสนี  ศรีกันยา  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธานกรรมการ 
 2. นางนันท<นภัส  ตาคะนานันท<  ครูโรงเรียนบ�านจำปาโนนสะอาด  กรรมการ 
 3. ว�าท่ี ร.ต.เสถียร  จุติมา   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพิไล  เหล�าพิมพ<  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 5. นางสาวยุพิน  พิลาเทศ   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการ/เลขานุการ 
10. การแข8งขันเขียนเรียงความ  ระดับม. 1 – 3 
 1. นางลัดดา  ศรีนา   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวฝนทิพย<  อาจสมบูรณ<  ครูโรงเรียนบ�านโนนหวาย  กรรมการ 
 3. นางสาวสุพักตร<ษา  มุกดาม�วง  ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวปรียาภรณ<  มาสาซ�าย  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  กรรมการ/เลขานุการ 

11. การแข8งขันเขียนเรียงความ  ระดับ ม. 4 – 6  
 1. นางวิยดา  ลุมภักด์ิ   ครูโรงเรียนสุมเส�าพิทยาคาร       ประธานกรรการ 
 2. นางปราณี  กองเกิด   ครูโรงเรียนสามพร�าววิทยา       กรรมการ 
 3. นางกฤษดา  อุดมศักด์ิ   ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร       กรรมการ 
 4. นางสาวจริยา  แสงตัน   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา       กรรมการ 
 5. นางสุปราณี  แก�วสมบัติ  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ/เลขานุการ 

   
กลุ8มสาระกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. ดร.สมิต  แดงอำพันธ<   ผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 2.นางอมรรัตน<  ศรีจันทรา  ผู�อำนวยการกลุ�มส�งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3.นายนพรัตน<  หว�านเครือ  รองผู�อำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 4. นางสาวพิมพ<พัดชา  ดวงลาพิมพ< ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ. กลุ�มลูกเสือฯ ศธจ.อุดรธานี 
 5. นางกานต<ทิตา  อ�วนอินทร<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 6. นายพิชัย  ชมพูจันทร<   ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 
         /6. สิบเอกพัทธดนส<... 
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 6. สิบเอกพัทธดนส<  สุวรรณพิสิทธิ์  ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
 7. นายชวรินทร<  วงศ<คำจันทร<  ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  

1. การแข8งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล  ระดับ ป. 1 – 3 
 1. นางสาวกฤตติกา  มาเวียง ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านนาส�อนโพนทัน ประธานกรรมการ 
 2. ว�าท่ีร.ต.พินิจ  สุขใจ  ผู�อำนวยการโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาด  กรรมการ 

3. ว�าท่ีร.ต.จักราชัย  ใจซ่ือ ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านหนองบ�อ   กรรมการ 
 4. นางสาววราพร  สุภากิจ ครูโรงเรียนบ�านหนองบัวเงินหนองบัวทอง  กรรมการ 
 5. นายจักรินทร<  ไชยเชียงพิณ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา   กรรมการ 
 6. นายประพันธ<  ยุนิลา  ครูโรงเรียนบ�านแมดวิทยาคม   กรรมการ 
 7.  นายสุรศักด์ิ  ไชยมี  ครูโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาด   กรรมการ 
 8.  นายสุรศักด์ิ  ขอดแก�ว  ครูโรงเรียนบ�านหัวบึง    กรรมการ 

9.  นายทนงศักด์ิ  ศาสนสุพินธ< ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร   กรรมการ 
 10. นางนิภาวรรณ  ลุนละวงษ< ครูโรงเรียนชุมชนนากว�างพัฒนศึกษา     กรรมการ/เลขานุการ 

2. การใช�เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย  ระดับ ป. 4 - 6 
 1. นายวีระชัย  ท�าวจันทร< ครูโรงเรียนบ�านพรานเหมือน  ประธานกรรมการ 

2. นายธีรยุทธ  จันทร<ชา  ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดู�โนนสำราญ  กรรมการ
 3. นายคมสรร  อ�อนสงไกร ครูโรงเรียนบ�านหนองบ�อ    กรรมการ
 4. นายรณกฤต  สุระอุดร  ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา   กรรมการ 

5. นายมะชานน  เหล�าโสด ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดู�โนนสำราญ  กรรมการ 
6. นายพุทธพงษ<  อรสูญ  ครูโรงเรียนชุมชนบ�านธาตุ    กรรมการ 
7. นางสาวจิรารัตน<  สีแจจันทร< ครูโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร   กรรมการ 
8.นายพรชนก  อ�อนสุระทุม เจ�าหน�าท่ีลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห�งชาติ  กรรมการ 
9. นายฉัตรชัย  ตันนารัตน< ครูโรงเรียนบ�านข�าทุ�งม�วงโนนศรีสมบูรณ<  กรรมการ 
10. นายวรรณชนะ  โสภาบุตร ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป1   กรรมการ 
๑1. นายพิสิทธิ์  คุณวงษ<  ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป1   กรรมการ 
๑2. นายสุทธิรักษ<  สิงห<วงศ< ครูวิทยาลัยการอาชีพบ�านผือ   กรรมการ 
๑3. นายภัฏพลวัตร ขวัญแจ�ง ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเษกอุดรธานี  กรรมการ 
๑4. นายทองดี  มะปะทัง  ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   กรรมการ 
๑5. ว�าท่ีร�อยตรีวิธวิทย<  ศันติวิวัฒนพงศ< ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  กรรมการ 
๑6. นายสังกาส  ลือดี  ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม    กรรมการ 

 17. นายนิชากร  วัฒนะชัย           เจ�าหน�าท่ีธุรการ โรงเรียนบ�านหนองบ�อ  กรรมการ 
 18. นายวิญ�ู  ไชยฑะ  ครูโรงเรียนบ�านง�อนหนองพระ 
 19. นายมงคลชัย  ยางชุม ครูโรงเรียนบ�านสะอาดนาพังศรีเจริญ กรรมการ/เลขานุการ 
        /กลุ�มสาระ...  
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๔๖ 

กลุ8มสาระกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นายเหรียญ  ทองดี   ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 
 2.นางแจ�มจันทร<   เหตุถัง   ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 

3.นางสาวนาถธิดา  ดอนสถิตย<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 4. นายปราโมทย<  กบรัตน<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 

3. การทำหนังสือเล8มเล็ก  ระดับ ป. 4 – 6  
 1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง ครูโรงเรียนบ�านจอมตาลโนนดู�โนนสำราญ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุภาพร  ชาวปHา   ครูโรงเรียนบ�านนาม่ัง   กรรมการ 
 3. นางธิดารัตน<  รู�ยิ่ง   ครูโรงเรียนบ�านหนองบ�อ 
 3. นางสาวกรแก�ว  หนูทอง ครูโรงเรียนบ�านหนองขุ�นเหลาหลักวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

4. การทำหนังสือเล8มเล็ก  ระดับ ม. 1 – 3  
 1. นายนิรันดร<  ผมไผ  ครูโรงเรียนบ�านข�าทุ�งม�วงโนนศรีสมบูรณ<    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรัญญา  สุระการ  ครูโรงเรียนบ�านเตาไห     กรรมการ  

3. นางสาวณัชสุดา  คำมุกชิก  ครูโรงเรียนเจ ซี บ�านอินทร<แปลง กรรมการ/เลขานุการ 

5. การทำหนังสือเล8มเล็ก  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นางนัยนา  หลวงเมือง   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา      ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชรา  สุวรรณไชยรบ  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร       กรรมการ
 3. นางรัชฎา  ประกายพรึก  ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
กลุ8มสาระคณิตศาสตร+ 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางสาวอุษณีษ<  ธีระพัชรรังษี  ผู�อำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่  
 2. นางวัลยา  โคตรนรินทร<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 3. นางรุ�งนภา  คำกอง   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 4. นางวิมลรัตน<  อุ�นทานนท<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 5. นางณัฎฐิญา  เคนทุม   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
 6. นางกาญจนา  ทัศนะโสภณ  ครู โรงเรียนเซนต<เมรี่ 
 7. นางอรชร  โคตรโมล ี   ครู โรงเรียนเซนต<เมรี่ 

1. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+  ระดับ ป. 1 – 3 
 1. นางศรัญย<รัศต<  เสนามงคล  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านนาดี ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจิราวรรณ  เสนาลอย  ครูโรงเรียนท�าตูมดงสระพัง  กรรมการ 
 3. นางจิตราภรณ<  บุญละคร  ครูโรงเรียนบ�านดงยางนารายณ<  กรรมการ 
         /4. นายจิตวิรุฬห<... 
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๔๗ 

 4. นายจิตวิรุฬห<  แก�วบุญศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ 
 5. นางสาวปNญญาวีร<  อุ�นทรัพย<  ครูโรงเรียนบ�านเตาไห  กรรมการ/เลขานุการ 

2. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+  ระดับ ป.4 – 6  
 1. นางสิริรัตน<  ตะราษี   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศศิธร  จันทร<ศิริ  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 3. นางรัชนีกร  คุณาพันธ<   ครูโรงเรียนบ�านหนองนาเจริญ  กรรมการ 
 4. นางปวิตา  ไชยมาตย<   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 5. นางสาวสาวิตรี  ศรีบัวน�อย  ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+  ระดับ ม.1 – 3   
 1. นายวุฒิพงษ<  สงวนนาม ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านปากดงส�งเสริมธรรม  ประธานกรรมการ 
 2. นางนิตยา  ยางชุม   ครูโรงเรียนบ�านหนองนาไฮโนนสะอาด กรรมการ 
 3. นางสาวปรีดา  พระโรจน<  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง   กรรมการ 
 4. นางสาววิภาดา  ศรีบุญเรอืง  ครูโรงเรียนบ�านดอนกลอยดอนอุดม กรรมการ 

5. นางสาวธัญญา  วันดา   ธุรการโรงเรียนบ�านหนองแววเดิดฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

4. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+  ระดับ ม.4 – 6         
 1. นางบุษบัน  งามดี   ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ       ประธานกรรมการ 
 2. นางยุภา  ภาคำ   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล        กรรมการ 
 3. นายสุกฤษฎ<  อัครวิชญ<กุญชร  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร       กรรมการ 
 4. นางคะนึงนิจ  อัครปNญญา  ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<       กรรมการ 
 5. นางใจชื่น  ไกรเพชร   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ  ป. 1 – 3 
 1. นางสาวรัศมี  กลยนีย<  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านปHาก�าวดอนแดง ประธานกรรมการ 
 2. นายพูนศักด์ิ  ไชยคำจันทร< ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล   กรรมการ 
 3. นางสาววิภาพักตร<  อินทรักษา ครูโรงเรียนบ�านคอนเลียบ    กรรมการ 
 4. นางเพ็ญนภา  ธรรมสาร ครูโรงเรียนบ�านจำปาโนนสะอาด   กรรมการ 
 5. นางสาวกาญจนา  ชัยเลิศ ครูโรงเรียนบ�านโพนงามหนองตุ   กรรมการ 
 6. นางสาวทิพย<วรรณ  ใจทน ครูโรงเรียนบ�านหนองแวงจุมพล   กรรมการ 

7. นางบังอร  ตันสุหัช  ครูโรงเรียนพิบูลย<รักษ<พิทยา   กรรมการ 
8. นางสาวศิริพร  สมบุตร  ครูโรงเรียนดงยางนารายณ<   กรรมการ 

 8. นางลดารัตน<  รานอก  ครูโรงเรียนบ�านคอนเลียบ   กรรมการ/เลขานุการ 
 
        /6. การแข�งขัน...  
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๔๘ 

6. การแข8งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ  ป. 4 – 6 
 1. นางประยงค<  งามจิตร  ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางพรสวรรค<  สงวนนาม ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง    กรรมการ 
 3. นายกันยฤทธิ์  สกุลการะเวก ครูโรงเรียนอนุบาลสร�างคอม   กรรมการ 
 4. นายจิรพงศ<  ชนะสะแบง ครูโรงเรียนบ�านแมดวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวสินจัย  สุวรรณวาป1 ครูโรงเรียนบ�านสุขสมบูรณ<  กรรมการ/เลขานุการ 
7. การแข8งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ ม. 1 – 3 
 1. นางธนิตา  จันทราบุตร ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ        ประธานกรรมการ 
 2. นายธนกร  ขันตรีสกุล  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล         กรรมการ 
 3. นางรุ�งทิวา  ศิริภักด์ิ  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร        กรรมการ 
 4. นางภัทรพร  เดชศรีเมธีชัย ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร        กรรมการ 
 5. นางสาวสุภรัตน<  เครือสุคนธ< ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา        กรรมการ 
 6. นางสาวอัมรา  หวานเพราะ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา        กรรมการ 
 7. นางคมขำ  นาอุดม  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง         กรรมการ 
 8. นางเรียม  จันทะลุน  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ             กรรมการ 
 9. นายศึกษาศาสตร<  แดงพรวน ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล         กรรมการ 
 10. นางปSยะดา  ยอดคีรี  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ    กรรมการ/เลขานุการ 
8. การแข8งขันคิดเลขเร็ว  ระดับ ม. 4 – 6 
 1. นายวิทยา  เสนาเสถียร ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา       ประธานกรรมการ 
 2. นางพรพรรณ  ศรีซุย  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ         กรรมการ 
 3. นางนาฏฤดี  คงผดุง  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล         กรรมการ 
 4. นางสกุณา  อยู�ยืน  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร        กรรมการ 
 5. นายทองเยี่ยม  อุไร  ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม         กรรมการ 
 6. นางถนอมจิตร  พิมพ<จำปา ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร        กรรมการ 
 7. นางมรกต  หม่ันวิชา  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล         กรรมการ 
 8. นางสาวมยุรี  สินเจริญเลิศ ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ    กรรมการ/เลขานุการ 
9. การแข8งขันสร�างสรรค+ผลงานคณิตศาสตร+โดยใช�โปรแกรม GSP  ระดับ ป. 4 – 6 
 1. นายบัณฑิต  ด้ังชาลี  ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านเหล�าดอนเงิน ประธานกรรมการ 
 2. นางวรรณารัตน<  ละอองเอกกุลภัค ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านดอนแก�ว  กรรมการ 
 3. นางกฤษวรรณ  แก�วกรองแสง ครูโรงเรียนบ�านหนองหลอด   กรรมการ 
 4. นางกรรณิการ<  พัสดร  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง    กรรมการ 
 5. นายจักกรินทร<  ธุรารัตน< ครูโรงเรียนบ�านโนนสะอาดผาสุข   กรรมการ 
 6. นายเสกสรรค<  ลาสม  ครูโรงเรียนบ�านอุบมุง    กรรมการ 
 7. นางชาลิสา  สรรพโส  ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา   กรรมการ 
 8. นางรัชนี  พงศ<ศาสตร<  ครูโรงเรียนบ�านเชียงพัง   กรรมการ/เลขานุการ 
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10. การแข8งขันสร�างสรรค+ผลงานคณิตศาสตร+โดยใช�โปรแกรม GSP  ระดับ ม.1-3  
 1. นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านแม�นนท<  ประธานกรรมการ 
 2. นางเกษร  ปNญญาพงษ<เมธ โรงเรียนบ�านหนองหลอด    กรรมการ 
 3. นางจันทร<เพ็ญ  ชาญสุข ครูโรงเรียนชุมชนหมูม�นวิทยาสรรค<   กรรมการ 
 4. นางสาวปาริฉัตร  รอดวินิจ ครูโรงเรียนบ�านพรานเหมือน   กรรมการ 

5. นายประดิษฐ<  ศรีซุย  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ    กรรมการ 
 6. นางสาวรัศมี  พรมแสนปNง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 
11. การแข8งขันสร�างสรรค+ผลงานคณิตศาสตร+โดยใช�โปรแกรม GSP  ระดับ ม. 4 – 6  
 1. นายสุเทพ  ตะไก�แก�ว  ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ        ประธานกรรมการ 
 2. นางลำไพ  บุญสุข  ครูโรงเรียนสุมเส�าพิทยาคาร        กรรมการ 
 3. นายคำสา  สุโพธิ ์  ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ         กรรมการ 
 ๔.นางสุภาพร  จรูญพงษ<  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล    กรรมการ/เลขานุการ 

กลุ8มสาระทัศนศิลปn 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นายเหรียญ  ทองดี  ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 
 2. นางแจ�มจันทร<  เหตุถัง  ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 
 3. นางสาวนาถธิดา  ดอนสถิตย< ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี  
 4. นายปราโมทย<  กบรัตน< ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี  
 5. นางเมธาวดี  เคหบาล  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
1. การแข8งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ป. 1 – 3 
 1. นายกษมา  สาเกตุ  ครูโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ  ประธานกรรมการ 
 2. นายคำไพ  ทาชาติ  ครูโรงเรียนบ�านโนนสมบูรณ<   กรรมการ 
 3. นางจิตรยา  ชื่นชม  ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง    กรรมการ 
 4. นางศิริพร  ทาชาติ  ครูโรงเรียนบ�านโนนสมบูรณ<   กรรมการ 

5. นายเชษฐชาติ  ทาชาติ  ศิลปSนอิสระ    กรรมการ/เลขานุการ 
2. การแข8งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ป. 4 – 6 
 1. นายพิภพ  ภู�แก�ว  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฐธิดา  ใสเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี   กรรมการ 
 3. นายชาญ  อุดมกัลปk  ครูโรงเรียนบ�านหนองแซงสร�อย   กรรมการ 
 4. นายวิวัฒน<  ประดิษฐ<ศิลปk ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี   กรรมการ
 5. นายเอกอรรถภูมิ  ชื่นชม ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  กรรมการ/เลขานุการ 

3. การแข8งขันวาดภาพระบายสี  ระดับ ม. 1 - 3 
 1. นายปราโมทย<  กบรัตน< ศึกษานิเทศก< ศธจ.อุดรธานี  ประธานกรรมการ
 2. นางภาวนา  สาก�อน  ครูโรงเรียนบ�านเชียงยืน    กรรมการ 
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 3. นายนาวิน  โพละลัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี   กรรมการ 
 4. นายจำลอง  นามอาษา  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร   กรรมการ 
 5. นายสมมาตร  คำเพ่ิมพูน ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   กรรมการ/เลขานุการ 
4. การแข8งขันวาดภาพระบายสี  ระดับม. 4 - 6 
 1. นายประยุทธ  จันดาเวียง ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม       ประธานกรรมการ 
 2. นายพรนภัส  หารคำ  มหาวิทยาลัยขอนแก�น         กรรมการ 
 3. นางสาวอชิรญา  เกริกกรีติ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา        กรรมการ 
 4. นางชญาดา  อินทะพันธ< ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา        กรรมการ 
 5. นายวันชัย  สุ�มมาตย<  ครูโรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

กลุ8มสาระดนตรี 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นายสมพงษ<  พลบูรณ<   ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านหมากแข�ง 
 2. นางศิริกัญญา  คำดวง   รองผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านหมากแข�ง 
 3. นายศักดา  กาหาวงศ<   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 4. นายปNญญา  ประวะโข   ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง 
 5. นางสาวสุดาวัลย<  มาตย<สีหา  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา 
 6. นางสาวยุทธิยา  เบญจกุล  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา 
1. การแข8งขันขับร�องเพลงพระราชนิพนธ+ ประเภท ชาย–หญิงระดับ  ป. 1 – 6 
 1. นายค�าม  แก�วเชียงหวาง  ครูโรงเรียนเชียงหวางสร�างลาน ประธานกรรมการ 
 2. นายจิระพงษ<  ภูโสดา   ครูโรงเรียนบ�านโคกสว�าง   กรรมการ 
 3. นายฤทธิไกร  นาคลา   ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ 
 4. นายพิมล  ปUองเรือ   ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ 
 5. นางวชิรา  บุญรัตน<   ครูโรงเรียนบ�านหนองขามฯ กรรมการ/เลขานุการ
2. การแข8งขันขับร�องเพลงพระราชนิพนธ+ ประเภท ชาย–หญิงระดับ  ม. 1 – 3 
 1. จ.อ.ทฤษฎี  สิงอุปโป   ผอ.โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม     ประธานกรรมการ 

2. นายกฤษณะ  ศักด์ิอุบล  ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม          กรรมการ 
 3. นายเอกมล  ภูษาวิโศธน<  ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<       กรรมการ 
 4. นางวชิราภรณ< สาริคาร  ครูโรงเรียนเฝUาไร�วิทยา        กรรมการ 
 5. นายยุโรจน<  วงฤทธิ์   ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล             กรรมการ/เลขานุการ 
3. การแข8งขันขับร�องเพลงพระราชนิพนธ+ ประเภท ชาย–หญิงระดับ ม. 4 – 6 

1. นายพิบูลย<พันธ<  สาทอง ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านหมูม�นโพนสว�าง      ประธานกรรมการ 
 2. นายจิรพันธ<  ทองทา   ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห<       กรรมการ 
 3. นายเอกวัส  เพ็งคำ   ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา       กรรมการ 
 4. นายเฉลิมเกียรติ  โง�นแก�ว  ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร       กรรมการ/เลขานุการ 
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4. การแข8งขันขับร�องเพลงไทยลูกทุ8ง  ประเภทชาย - หญิง  ระดับ ป. 1 – 6 
 1. นายเชาวฤทธิ์  จิกจักร   ครูโรงเรียนบ�านหนองหญ�าไซ ประธานกรรมการ 
 2. นางสมจิตร  สีหาวงษ<   ครูโรงเรียนบ�านเลิงถ�อนโนนสมบูรณ< กรรมการ 
 3. นายอนุรักษ<  ภารัตน<   ครูโรงเรียนสหราษฎร<นุสรณ<  กรรมการ 
 4. นางบุญถม  เหล็กกล�า   ครูโรงเรียนบ�านคำโคกสูง   กรรมการ
 5. นางเอมอร  เรืองปNญญาธรรม  ครูโรงเรียนบะยาวพัฒนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 

5. การแข8งขันขับร�องเพลงไทยลูกทุ8ง  ประเภทชาย - หญิง   ระดับ ม. 1 – 3 
 1.นายธราพงศ<  เก�งกว�าสิงห< ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านหนองโสกดาว ประธานกรรมการ 
 2. นางรักษา  สิงห<คู�   ครูโรงเรียนบ�านหนองขุ�นเหล�าหลักวิทยา กรรมการ 
 3. นายพีระยุทธ   ชินอัน   ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  กรรมการ 
 4. นางสกุณา  บัวแก�ว   ครูโรงเรียนนิคมสร�างตนเองเชียงพิณ 5 กรรมการ
 5. นางพัชราภรณ<  วงษ<ศิริ ครูโรงเรียนบ�านหนองนกเขียนโพนทัน กรรมการ/เลขานุการ 

6. การแข8งขันขับร�องเพลงไทยลูกทุ8ง  ประเภท ชาย - หญิง  ระดับ ม.4 – 6 
 1. นายธนันชัย  ปลัดกอง   ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านอีหลุ�ง ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลยา  ผาจวง   ครูโรงเรียนบ�านสังซาวังน้ำขาว  กรรมการ 
 3. นางจันทกานต<  สวัสดี   ครูโรงเรียนบ�านหนองตูม   กรรมการ 
 4. นายทวีชัย  ลำมูล   ครูโรงเรียนบ�านหนองหว�าหนองไผ�  กรรมการ 

5.  นายฉัตรชัย  พลประถม  ครูโรงเรียนบ�อน�อยประชาสรรค<  กรรมการ 
6.  นายนภดล  สีหนาท   ครูโรงเรียนบ�านเชียงยืน   กรรมการ 

 7. นางสาวชุลีกร  นาโควงษ<      ครูโรงเรียนชุมชนนากว�างพัฒนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 

กลุ8มสาระนาฎศิลปn 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 1. นางนาตนภางค<  เสถียรนาม  ผู�อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา 
 2. นายไมยมิตร  ปUองวิชัย   ศึกษานิเทศก<เชี่ยวชาญ ศธจ.อุดรธานี 
 3. นางภารดี  ปทุมมาพัฒนานนท<  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 
 4. นายศักดา  กาหาวงศ<   ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี 

5. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา  ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1                        
 6. นางสาวสุดาวัลย<  มาตย<สีหา  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา 
 7. นางสาวยุทธิยา  เบญจกุล  ครูโรงเรียนอุดรวิทยา 

1. การแข8งขันรำวงมาตรฐาน  ระดับ ป. 1 – 6 
 1. นางมณฑาทอง  มีจินดา  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานกรรมการ 
 2. นางพิมพิลาภรณ<  วัลคำ  ครูโรงเรียนบ�านหนองหลอด  กรรมการ 
 3. นางจริยาภรณ<  จะระคร  ครูโรงเรียนบ�านหนองขามฯ  กรรมการ 



บัญชีรายละเอียดแนบท�ายคำส่ังสำนกังานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน ที ่54 / 2563    ลงวนัที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2563                                                
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการจดังานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประจำป1 พ.ศ. 2563 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

๕๒ 

 4. นางสาวนัตติยา  บึงไสย<  ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  กรรมการ 
 5. นางนัดดา  พิลาชัย  ครูโรงเรียนบ�านบ�อน�อยประชาสรรค<      กรรมการ/เลขานุการ 

2. การแข8งขันนาฏศิลปnไทยสร�างสรรค+  ระดับ ป.1–6, ม. 1 – 3,  ม. 4 – 6  
 1. นางอินทิรา  วงษ<โอษฐ<        ครูโรงเรียนบ�านหมากตูมดอนยานาง   ประธานกรรมการ 
 2.  นางศรัญญา  ผลไสว   ครูโรงเรียนอนุบาล 2 มุขมนตรี           กรรมการ 
 3. นางจรัสลักษณ<  ภรภัฐวัฒน<   ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล    กรรมการ 
 4. นางณัฐินี  ปลัดขวา   ครูโรงเรียนค�ายประจักษ<ศิลปาคาร  กรรมการ 
 5.  นางกัณฑิมา  เรไร      ครูโรงเรียนอนุบาลไชยวาน  กรรมการ 
 6.  นางนภาพร  ธนาอนันประเสริฐ ครูโรงเรียนพัฒนศรีผดุง   กรรมการ 
 7.  นางขัตติยานี  ขัตติยะ   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  กรรมการ 
 8.  นางสาวนภาพร  ภักดีวุธ  ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการ 

9. นางเมทินี  พละพงษ<        ครูโรงเรียนบ�านหนองหว�าหนองไผ�           กรรมการ 
 10. นางสาวนพัชราภรณ<  ชนู้ำเท่ียง ครูโรงเรียนบ�านหมากแข�ง         กรรมการ/เลขานุการ 
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