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1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
1.1 ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานที่ปรึกษา
1.2 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ปรึกษา
1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.4 ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.5 ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
ที่ปรึกษา
1.6 ผูบังคับการกองบิน 23 อุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.7 ผกก.ตชด. 24 คายเสนีย<รณยุทธ
ที่ปรึกษา
1.8 ผูอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.9 ผูอำนวยการโรงพยาบาลคายประจักษ<ศิลปาคม
ที่ปรึกษา
1.10 นายแพทย<สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.11 นายกองค<การบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.12 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.13 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ที่ปรึกษา
1.14 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ปรึกษา
1.15 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ที่ปรึกษา
1.16 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่ปรึกษา
1.17 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
ที่ปรึกษา
1.18 ผูอำนวยการศูนย<การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.18 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.20 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.21 ผูอำนวยการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.22 ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.23 นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
1.24 ผูอำนวยการการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษา
มีหนาที่ ใหคำปรึกษา เสนอแนะและใหการสนับสนุนแกคณะกรรมการฝHายตาง ๆ เพื่อให
การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค<ที่วางไว
2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
2.1 นายชาตรี มวงสวาง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
2.2 นายจรินทร<สุรเสรีวงษ<
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
รองประธานกรรมการ
2.3 นายพศชนก มังคละแสน
ประธาน ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
รองประธานกรรมการ
2.4 นายแสวง สุวรรณแสง
นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน รองประธานกรรมการ
2.5 ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
2.6 ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
กรรมการ
2.7 ผูบังคับการกองบิน 23 อุดรธานี
กรรมการ
2.8 ผกก.ตชด. 24 คายเสนีย<รณยุทธ
กรรมการ
2.9 ผูอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
กรรมการ
2.10 ผูอำนวยการโรงพยาบาลคายประจักษ<ศิลปาคม
กรรมการ
/2.11 นายแพทย<...
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2.11 นายแพทย<สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
2.12 นายธนสิทธิ์ ไชยศรีหา นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ< กรรมการ
2.13 นางพรนิภา พลาศรี ประธาน ปส.กช. จังหวัดกาฬสินธุ<
กรรมการ
2.14 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแกน
กรรมการ
2.15 นางสุธิดา ไพเราะ ประธาน ปส.กช. จังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
2.16 นางสุวนีย< ศรีวรมย< ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม กรรมการ
2.17 นางจารุนันท< เนวมาตย< นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธจ.นครพนม
กรรมการ
2.18 ดร.ประยูรศรี กวานปรัชชา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครพนม
กรรมการ
2.19 นางสาววรินทร<กุล อาภาพูลสวัสดิ์ ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครพนม
กรรมการ
2.20 ผูชวยศาสตราจารย< ดร.ศุภเสฏฐ< คณากูล ประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
2.21 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย<
กรรมการ
2.22 นางนิตยา ศรีปNดถา ประธาน ปส.กช. จังหวัดมหาสารคาม
กรรมการ
2.23 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
2.24 นายกฤชนนท< เที่ยงศิริ ประธาน ปส.กช. จังหวัดยโสธร
กรรมการ
2.25 นายมาโนช จุลสุคนธ< ประธาน ปส.กช. จังหวัดรอยเอ็ด
กรรมการ
2.26 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเลย
กรรมการ
2.27 นางผองเพ็ญ แสงตะวันทองธาร ประธาน ปส.กช.จังหวัดเลย
กรรมการ
2.28 นางมยุรินทร< แกวมาสุขอนันต< นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลย กรรมการ
2.29 ดร.เสรี แสงลับ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีษะเกษ
กรรมการ
2.30 นายอุรีย< พันธ<แกน เลขานุการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
2.31 นายนักรบ หอมไกรลาส ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสกลนคร 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 วาที่รอยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ< จันทร<ศรี ประธาน ปส.กช. จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
2.37 นายวัชกร เบาแดง ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
2.38 นางภูเงิน บุตรเคน ประธาน ปส.กช. จังหวัดหนองบัวลำภู
กรรมการ
2.39 นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน< นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ
2.40 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการ
2.41 ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
2.42 นางสายใหม นันทศรี ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
2.43 ดร.วิเลียน วุฒิสาร ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน< ปส.กช. บึงกาฬ
กรรมการ
2.44 นายทรงศักดิ์ อัมรัตน<
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
2.45 นางพัชรินยา เผือกมา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 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< ตนคำใบ
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<ศรีเผือก
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
2.52 นายสัมพันธ< ตรันเจริญ
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
2.53 นางสาวสลิลลดา คูหาทอง
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
2.54 นายดนุช ตันเทอดทิตย<
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
2.55 บาทหลวง ดร.สมิต แดงอำพันธ< ผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
2.56 นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี ผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
2.57 นางสาวสมภาร นนทะชัย
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
2.58 นางนาตนภางค< เสถียรนาม
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
2.59 นายอภิชาติ เหตุถัง
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
2.60 นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
2.61 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
2.62 นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
2.63 นางสาวสุปราณี ระงับพิศม<
ผูอำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ
2.64 นางสาวกมลาลักษณ< วงศ<ศรีเผือก ผูอำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ<วังสามหมอ กรรมการ
2.65 นายจักรกฤช ฟUากระจาง
ผูอำนวยการโรงเรียนกฤชานันท<
กรรมการ
2.66 นางสาวปาริชาต คุณะรังษี
ผูอำนวยการโรงเรียนคุณากรณ<
กรรมการ
2.67 นางนุชรี ทรงธรรม
ผูอำนวยการโรงเรียนทรงธรรมวิทยา
กรรมการ
2.68 นางณัฐรดี ภูมงคลสุริยา
ผูอำนวยการโรงเรียนเทพนุสรณ<
กรรมการ
2.69 นายทองอินทร< ปNญญาใส
ผูอำนวยการโรงเรียนเทพปNญญา
กรรมการ
2.70 นางสินีนาฎ ชามาตย<
ผูอำนวยการโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
กรรมการ
2.71 นายนพรัตน< ศรีสุวรรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนปรมินทร<
กรรมการ
2.72 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
2.73 นางเสาวนีย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา
กรรมการ
2.74 นายสรวิทย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา
กรรมการ
2.75 นางสาวแสงอุษา ภูมงคลสุริยา ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2
กรรมการ
2.76 นายกิตติศักดิ์ ตุมมี
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ<
กรรมการ
2.77 นายปุญชรัสมิ์ ยางนอก
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<
กรรมการ
2.78 นางสาวสุรัตน< จงกลณี
ผูอำนวยการโรงเรียนภูมิพิชญ
กรรมการ
2.79 นายสุทธิพันธ< ปาปะลิต
ผูอำนวยการโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน
กรรมการ
2.80 นางสาวพัชตรา พรมชาติ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป1
กรรมการ
2.81 นายประวัติ ญวนเหนือ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง
กรรมการ
2.82 นางนงพงา ไชยดวง
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษาอุดรธานี
กรรมการ
2.83 นายพิศุทธิ์ นามบุตร
ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปNทมากร กรรมการ
2.84 นางทวีพร วรรณรส
ผูอำนวยการโรงเรียนวรรณรสนุสรณ<
กรรมการ
2.85 นางสาวรัตยา ศิลาสิทธิ์
ผูอำนวยการโรงเรียนวาสนาศึกษา
กรรมการ
2.86 นางสาวกาญจนา เดชาเลิศ
ผูอำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ<
กรรมการ
2.87 นางนภัทรชน พันธรักษ<
ผูอำนวยการโรงเรียนศศิกานต<น้ำโสม
กรรมการ
2.88 นางปานธิพา สุวรรณแสง
ผูอำนวยการโรงเรียนศศิกานต<วิทยา
กรรมการ
/ 2.89 นายศุภมัสถุ<...

บัญชีรายละเอียดแนบทายคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 54 / 2563 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป1 พ.ศ. 2563

๔

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

2.89 นายศุภมัสถุ< ปทุมทิพย<
ผูอำนวยการโรงเรียนสหกิจวิทยา
กรรมการ
2.90 นางนุจรินทร< การะเกษ
ผูอำนวยการโรงเรียนหัตถกิจคริสเตียน
กรรมการ
2.91 นายปรีชา จอยนุแสง
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญประชา
กรรมการ
2.92 นายชาญชัย บุรีสูงเนิน
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลคายประจักษ<ศิลปาคม กรรมการ
2.93 นางสาวญาริดา พุทธิ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลญาริดา
กรรมการ
2.94 นางสุพิณ ลามี
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลทิพากานต<
กรรมการ
2.95 นางขนิษฐา จันทรโคตร
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนันทวดี
กรรมการ
2.96 นางสาวเบญจภา พลอยวิเลิศ ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร<
กรรมการ
2.97 นายนิรันดร โพธิสัตย<
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรมินทร<
กรรมการ
2.98 นางสาวพิมพิชญา จงเกียรติกาญจน< ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรอมพัฒน< กรรมการ
2.99 นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมพลอย
กรรมการ
2.100 นางสาวสราญรมณ< อวนเย็นดี ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาไถศึกษาโพนสูง กรรมการ
2.101 นายภพ สมศรีโหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลดา
กรรมการ
2.102 วาที่ ร.ต.ปSติพงษ< สุขมะโน
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลักษณ<สุข
กรรมการ
2.103 นายปกครอง วรสุเมธากุล
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย<
กรรมการ
2.104 นางกลิ่นผกา สวางวงค<
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาสนา
กรรมการ
2.105 นายสมาน กองสุวรรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรสีห<
กรรมการ
2.106 นางวาสนา ลาดลาย
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุนใจ
กรรมการ
2.107 นางสาวสุภาพร นพคุณ
ผูอำนวยการโรงเรียนอาภาพัชร
กรรมการ
2.108 นายสนอง หาญณรงค<
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรเซนซอรี่
กรรมการ
2.109 นายสมชาย ดอนสมพงษ<
ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
กรรมการ
2.110 นางพรวลัญช< บอชน
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
2.111 นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
2.112 นางสาวพิมพ<พัดชา ดวงลาพิมพ< ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
กรรมการ
2.113 นายหาญชัย นันทะลัย
ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.114 นางสาวอุดมพร ไทยแสนทา ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.115 นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ/เลขานุการ
2.116 นางจริยา เสนาะ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1. อำนวยการ วางแผน ใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ
2. ประสานงานความรวมมือระหวางองค<กร
3. วางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามความจำเปXนและเหมาะสม
5. แกไขปNญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางดำเนินการแขงขัน
6. แกไขปNญหาอุปสรรค ตลอดจนประสานงานอำนวยความสะดวกใหคำปรึกษา
7. ใหการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณ<ตาง ๆ เพื่อใหงานสำเร็จตามวัตถุประสงค<
/3. คณะกรรมการ...
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3. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ ประกอบดวย
3.1 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่ ประกอบดวย
3.1.1 นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี
ผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
ประธานกรรมการ
3.1.2 นายฉัตรชัย หวานเครือ
รองผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
3.1.3 นางงามจิตร ปราบพาล
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
3.1.4 นางอรชร โคตรโมลี
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ/เลขานุการ
3.2 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบดวย
3.2.1 บาทหลวง ดร.สมิต แดงอำพันธ< ผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประธานกรรมการ
3.2.2 นายวินัย ทีหอคำ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
3.2.3 นางสาวหงษ<นภา เลาสุอังกูร
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
3.2.4 นางจิรภา คุณลาน
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
3.3 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.3.1 นายบรรเจิด ศรีชัยมูล
3.3.2 นางสุวรรณี บุงทอง
3.3.3 นายปรัญชัย งามหนัก

ประจำโรงเรียนกระจางวิทย<
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย<
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย<

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

3.4 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.4.1 นายอภิชาติ เหตุถัง
3.4.2 นายวุฒิชัย ในทอง
3.4.3 นายอุดร เพชรกอง
3.4.4 นางสาวหมวย สูสุข
3.4.5 นายสีไสว สัตตะนันท<
3.4.6 นางจรูญ กุลเสน
3.4.7 นางสาวพรรษา สัตตะนันท<

ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ

3.5 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.5.1 นางสาวสุปราณี ระงับพิศม<
3.5.2 นายพรมราช พรรณ<ทอง
3.5.3 นายจักรีวชิ ญ< สุนทโรทก

ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ

3.6 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.6.1 นายเหรียญ ทองดี
3.6.2 นายอนันต< คุณลาน
3.6.3 นายบัวลอง หาญประดิษฐ<

ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา กรรมการ/เลขานุการ

3.7 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
3.7.2 นางกนกวรรณ บอคำเกิด
3.7.3 นางไปรยา
สมเพ็ง

ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
/3.8 คณะกรรมการ...
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3.8 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.8.1 นางนาตนภางค< เสถียรนาม
3.8.2 นายวรภพ สุรโคตร
3.8.3 นายชัยณรงค< ไทยออน
3.8.4 นายวรพล สุกใส
3.8.5 นายเฉลิมวุฒิ อัควงค<

ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ

3.9 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประกอบดวย
3.9.1 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
ประธานกรรมการ
3.9.2 นางสาวสมพร บุตรดี
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
3.9.3 นางสาวสรัญญา งามผิวเหลือง ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ/เลขานุการ
3.10 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
3.10.1 นางสาวสมภาร นนทะชัย
3.10.2 นางสาวอภิชญาสอนศิริ
3.10.3 นายอิทธิพล ขุนราช
3.10.4 นายธนาวิศน< นิยมธรรมพีรญา

ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ

3.11 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประกอบดวย
3.11.1 ผศ.ดร.ปNจจัย พวงสุวรรณ
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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 คณะกรรมการฝHายอาคารสถานที่
ประจำโรงเรียนบานหมากแขง ประกอบดวย
3.12.1 นายปNญญา ประวะโข
ครู โรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
3.12.2 วาที่ ร.อ.อดิศักดิ์ สาคมิตร
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
3.12.3 นายสุธิต โตมาซา
ชางไม ชั้น ๔
กรรมการ
3.12.4 นายชัยเจริญ อินสุวอ
ชางประปา ระดับ ๓
กรรมการ
3.12.5 นายบุญกวาง สารีบุตร
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.6 นางประยูร ศรีละมัย
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.7 นายสุนันท< สมสลาง
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.8 นายกมล เบาหลอเพชร
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.9 นายไพบูลย< ชมนวน
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.10 นางประภาพร แสงสูง
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.11 นางสาวอบเชย จันทร<ประเสริฐ ลูกจาง
กรรมการ
3.12.12 นางสาวดวงใจ นันธิราช
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.13 นางทิพย< สืบสิงห<
ลูกจาง
กรรมการ
3.12.14 นางสาวรัชนี คำบุญเรือง
ลูกจาง
กรรมการ
/3.12.14 นายอุทัย...
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3.12.14 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ครูชวยสอน โรงเรียนบานหมากแขง กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานฝHายสถานที่/อุปกรณ</แสงเสียง
2. สำรวจขอมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุอุปกรณ<ที่ตองใช งานการใชแสง งานการใชเสียงเพื่อ
เปXนขอมูลในการขอใช ขอเชา ซื้อ ยืม ฯลฯ
3. ประมาณการและจัดหาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ< แสง เสียง ที่ใช
4. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ/กำหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรม แตละสถานที่ที่ใช
ในการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ของงาน
5. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ใหสามารถรองรับกิจกรรมไดทุกกิจกรรม จัดหาเต็นท<และอุปกรณ<
เพิ่มเติม จัดหาเครื่องเสียง เวทีการแสดง เวทีกลาง เวทีแขงขัน พรอมทั้งตกแตงเวทีใหสวยงาม จัดทำมุมสำหรับ
บันทึกภาพและประสานกับฝHายตาง ๆ
6. วางแผนการยืมและจัดหาโตYะ เกาอี้ วัสดุ/อุปกรณ<จากหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีจำนวนเพียงพอกับ
ความตองการของฝHายตาง ๆ
7. ประสานงานกับฝHายพิธีเปSด – ปSด ฝHายแขงขันตาง ๆ ฝHายที่พัก และฝHายอื่น ๆ เพื่อดำเนินการจัดหา
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ< แสง เสียง ใหเปXนไปดวยความเรียบรอย
8. ออกแบบ/จัดสถานที่/จัดทำกองอำนวยการของงานและจัดทำแผนประมาณการคาใชจาย
และเบิกจาย
4. คณะกรรมการฝายพิธีเป#ดและมอบธงสัญลักษณ+ ประกอบดวย
4.1 นายจรินทร<สุรเสรีวงษ<
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
4.2 นายพศชนก มังคละแสน
ประธาน ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
รองประธานกรรมการ
4.3 นายแสวง สุวรรณแสง
นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน
รองประธานกรรมการ
4.4 นายกิตติพงศ< สุวรรณแทน
ประธาน ปส.กช. จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
4.5 นายทรงศักดิ์ อัมรัตน<
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
4.6 นางพัชรินยา เผือกมา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 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< ตนคำใบ
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
4.11 นายเหรียญ ทองดี
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
4.12 นายธนากร วงศ<ศรีเผือก
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
4.13 นายสัมพันธ< ตรันเจริญ
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
4.14 นางสาวสลิลลดา คูหาทอง
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
4.15 นายดนุช ตันเทอดทิตย<
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
4.16 บาทหลวง ดร.สมิต แดงอำพันธ<
ผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
4.17 นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี
ผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
4.18 นางสาวสมภาร นนทะชัย
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
4.19 นางนาตนภางค< เสถียรนาม
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
/4.20 นายอภิชาติ...
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4.20 นายอภิชาติ เหตุถัง
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
4.21 นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
4.22 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
4.23 นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
4.24 นางสาวสุปราณี ระงับพิศม<
ผูอำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ
4.25 นางสาวกมลาลักษณ< วงศ<ศรีเผือก ผูอำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ<วังสามหมอ
กรรมการ
4.26 นายจักรกฤช ฟUากระจาง
ผูอำนวยการโรงเรียนกฤชานันท<
กรรมการ
4.27 นางสาวปาริชาต คุณะรังษี
ผูอำนวยการโรงเรียนคุณากรณ<
กรรมการ
4.28 นางนุชรี ทรงธรรม
ผูอำนวยการโรงเรียนทรงธรรมวิทยา
กรรมการ
4.29 นางณัฐรดี ภูมงคลสุริยา
ผูอำนวยการโรงเรียนเทพนุสรณ<
กรรมการ
4.30 นายทองอินทร< ปNญญาใส
ผูอำนวยการโรงเรียนเทพปNญญา
กรรมการ
4.31 นางสินีนาฎ ชามาตย<
ผูอำนวยการโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
กรรมการ
4.32 นายนพรัตน< ศรีสุวรรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนปรมินทร<
กรรมการ
4.33 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
4.34 นางเสาวนีย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา
กรรมการ
4.35 นายสรวิทย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา
กรรมการ
4.36 นางสาวแสงอุษา ภูมงคลสุริยา
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2
กรรมการ
4.37 นายกิตติศักดิ์ ตุมมี
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ<
กรรมการ
4.38 นายปุญชรัสมิ์ ยางนอก
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<
กรรมการ
4.39 นางสาวสุรัตน< จงกลณี
ผูอำนวยการโรงเรียนภูมิพิชญ
กรรมการ
4.40 นายสุทธิพันธ< ปาปะลิต
ผูอำนวยการโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน
กรรมการ
4.41 นางสาวพัชตรา พรมชาติ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป1
กรรมการ
4.42 นายประวัติ ญวนเหนือ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง
กรรมการ
4.43 นางนงพงา ไชยดวง
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษาอุดรธานี
กรรมการ
4.44 นายพิศุทธิ์ นามบุตร
ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปNทมากร
กรรมการ
4.45 นางทวีพร วรรณรส
ผูอำนวยการโรงเรียนวรรณรสนุสรณ<
กรรมการ
4.46 นางสาวรัตยา ศิลาสิทธิ์
ผูอำนวยการโรงเรียนวาสนาศึกษา
กรรมการ
4.47 นางสาวกาญจนา เดชาเลิศ
ผูอำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ<
กรรมการ
4.48 นางนภัทรชน พันธรักษ<
ผูอำนวยการโรงเรียนศศิกานต<น้ำโสม
กรรมการ
4.49 นางปานธิพา สุวรรณแสง
ผูอำนวยการโรงเรียนศศิกานต<วิทยา
กรรมการ
4.50 นายศุภมัสถุ< ปทุมทิพย<
ผูอำนวยการโรงเรียนสหกิจวิทยา
กรรมการ
4.51 นางนุจรินทร< การะเกษ
ผูอำนวยการโรงเรียนหัตถกิจคริสเตียน
กรรมการ
4.52 นายปรีชา จอยนุแสง
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญประชา
กรรมการ
4.53 นายชาญชัย บุรีสูงเนิน
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลคายประจักษ<ศิลปาคม
กรรมการ
4.54 นางสาวญาริดา พุทธิ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลญาริดา
กรรมการ
4.55 นางสุพิณ ลามี
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลทิพากานต<
กรรมการ
4.56 นางขนิษฐา จันทรโคตร
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนันทวดี
กรรมการ
4.57 นางสาวเบญจภา พลอยวิเลิศ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร<
กรรมการ
4.58 นายนิรันดร โพธิสัตย<
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรมินทร<
กรรมการ
4.59 นางสาวพิมพิชญา จงเกียรติกาญจน< ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรอมพัฒน<
กรรมการ
/4.60 นางจินตนา...
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4.60 นางจินตนา เอี่ยมอุตมะ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมพลอย
กรรมการ
4.61 นางสาวสราญรมณ< อวนเย็นดี ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาไถศึกษาโพนสูง กรรมการ
4.62 นายภพ สมศรีโหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลดา
กรรมการ
4.63 วาที่ ร.ต.ปSติพงษ< สุขมะโน
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลักษณ<สุข
กรรมการ
4.64 นายปกครอง วรสุเมธากุล
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย<
กรรมการ
4.65 นางกลิ่นผกา สวางวงค<
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาสนา
กรรมการ
4.66 นายสมาน กองสุวรรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรสีห<
กรรมการ
4.67 นางวาสนา ลาดลาย
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุนใจ
กรรมการ
4.68 นางสาวสุภาพร นพคุณ
ผูอำนวยการโรงเรียนอาภาพัชร
กรรมการ
4.69 นายสนอง หาญณรงค<
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรเซนซอรี่
กรรมการ
4.70 นายสมชาย ดอนสมพงษ<
ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
กรรมการ
4.71 นางพรวลัญช< บอชน
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
4.72 นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
4.73 นางสาวพิมพ<พัดชา ดวงลาพิมพ< ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
กรรมการ
4.74 นายหาญชัย นันทะลัย
ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4.75 นางสาวอุดมพร ไทยแสนทา
ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
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 เบาหลอเพชร นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.83 นางสาวชลาลัย ถนาวรณ<
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.84 นางสาวพรทิวา บุญโยธา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.85 นางสาวจันทร<จีรา เหลาคนคา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.86 นางสาวรสสุคนธ< โคละคร
นักวิเคราะห<นโยบายและแผน
กรรมการ
4.87 นางวรรณภา ศรีบุญลือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร<
กรรมการ
4.88 นางจารุวรรณ ดอนอาจทัน
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
4.89 นางสาวประภัสสร โพธิ์จันทร<
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4.90 นางสาวอิสราภรณ< โพธิ์ศรี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4.91 นางไพลิน สานุสันต<
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4.92 นางเอื้อมพร ยศออน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4.93 นางสาวชุติมา นนท<ยะ
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
4.94 นางสาววรรณวิศาข< ภาโนมัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4.95 นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
4.96 นางพรชนิตว< พัฒนาอนุสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
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
4.101 นางสาวสุนสิ า ชมภูฆัง
4.102 นางสาวกมลวันท< เหลืองคำ
4.103 นางสาววิภารัตน< วินทะไชย<
4.104 นางสาวฤทัยมาศ ชมชื่น
4.105 นางธันยกานต< มิลี
4.106 นางสาวสุดาพร วงศ<ชาลี
4.107 นางนิสา โคตรโสภา
4.108 นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
4.109 นางจริยา เสนาะ

เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
เจาหนาที่คุรุสภา
กรรมการ
เจาหนาที่คุรุสภา
กรรมการ
เจาหนาที่คุรุสภา
กรรมการ
เจาหนาที่การเงิน
กรรมการ
นักวิเคราะห<นโยบายและแผน
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
พนักงานลูกจาง
กรรมการ
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ/เลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
1. ออกแบบวางแผน กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงานพิธีเปSด – ปSดจัดหาพิธีกรผูดำเนินการ
2. ออกแบบ/จัดสถานที่/จัดทำกองอำนวยการของงานและจัดทำแผนประมาณการคาใชจายและ
เบิกจาย
3. ออกแบบตกแตงเวที ใหสวยงาม จัดทำมุมสำหรับถายภาพ จัดหาเครื่องเสียง
4. ตกแตงที่นั่งประธาน และรอบบริเวณที่เกี่ยวของ ใหมีความสวยงามและเหมาะสมในชวงพิธีเปSด
5. ออกแบบวางแผนพิธีมอบธงสัญลักษณ<ใหกับเจาภาพในป1ตอไป
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ<ในพิธีการ/แพร/ลูกโปHง/ฆอง ตามที่เห็นสมควร
7. จัดแผนผังที่นั่งแขก VIP
8. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของการเชิญแขกมารวมงาน การตอนรับแขกผูมีเกียรติที่มา
เยี่ยมชมงาน
9. ประสานงานการลงทะเบียนกับฝHายตอนรับ จัดทำกำหนดการ
10. ประสานงานกับทุกฝHายที่เกี่ยวของ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย
5.1 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่ ประกอบดวย
5.1.1 นายฉัตรชัย หวานเครือ
รองผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
ประธานกรรมการ
5.1.2 นายวีรสุทธิ์ วงษ<แกว
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 ประกอบดวย
5.2.1 นายณัทพงศ< ตนคำใบ
รองผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประธานกรรมการ
5.2.2 นายพันทวี กลิ่นอุบล
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
5.2.3 นายสุนทร อยูสุวรรณ
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 ประจำโรงเรียนกระจางวิทย< ประกอบดวย
5.3.1 นายบรรเจิด ศรีชัยมูล
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
ประธานกรรมการ
5.3.2 นายปรัญชัย งามหนัก
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
5.3.3 นางสาวอาลิญาวรรณสม
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ/เลขานุการ
5.4 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประกอบดวย
5.4.1 นายวัชรพงษ< คำไพ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ประธานกรรมการ
5.4.2 นายวีระยุทธ เสนานิกรณ<
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
5.4.3 นายเทวินทร< สินธุมดั
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
5.4.4 นายปUองเกียรติ กิตติคุณพิทักษ< บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
5.5 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี ประกอบดวย
5.5.1 นายทนงศักดิ์ เฝUากระโทก
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ
5.6 คณะกรรมการฝHายจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประกอบดวย
5.6.1 นายเหรียญ ทองดี
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประธานกรรมการ
5.6.2 นายณรงค<พันธ< การพันธ<
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
5.6.3 วาที่ร.ต.วรวิทย< คงสิมา
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
5.7 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประกอบดวย
5.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประธานกรรมการ
5.7.2 นายพิสิทธิ์ สอนสมนึก
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
5.7.3 นายศุภกฤต วรโชติจริ กุล
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
5.8 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา ประกอบดวย
5.8.1 นายกิติกูล การไมตรีจิตร<
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
ประธานกรรมการ
5.8.2 นายวุฒิชัย ไทยออน
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 ประชุมชัย
บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
5.8.7 นายสอนชัย จันทะดี
บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
5.8.8 นายมานิตย< โพธิ์ศรี
บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
5.8.9 นายไพฑูรย< ทาวพิมพ<
บุคลากรโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
5.9 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประกอบดวย
5.9.1 นางสาวโชติกา ยศวงศ<
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
5.9.2 นางสาวอำพร เสียงสนั่น
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
5.10 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ระจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประกอบดวย
5.10.1 นางสาวสมภาร นนทะชัย ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประธานกรรมการ
5.10.2 นางนฤพร สุทธิศักดิ์
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
5.10.3 นายวิทยา แสงแกว
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ
/5.11 คณะกรรมการ...
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5.11 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำสถานที่พิธีเปSดและแสดงนิทรรศการ
หอประชุม อาคารอเนกประสงค< มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประกอบดวย
5.11.1 นางสิริพิม วงษ<โพธิ์ผล
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
5.11.2 นายอภิชาติ เหตุถัง
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
5.11.3 นายปุญชรัสมิ์ ยางนอก
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<
กรรมการ
5.11.4 นายสนอง หาญณรงค<
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรเซนซอรี่
กรรมการ
5.11.5 นายนพรัตน< ศรีสุวรรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนปรมินทร<
กรรมการ
5.11.6 นายสัมพันธ< ตรันเจริญ
กรรมการ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี กรรมการ/เลขานุการ
5.12 คณะกรรมการฝHายการจราจรและความปลอดภัย ประจำสถานที่โรงเรียนบานหมากแขง ประกอบดวย
5.12.1 นายเรืองเดช หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
5.12.2 นายเศรษฐา เรืองไชย
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5.12.3 นายครรชิตพล พลเวียง
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5.12.4 นายธนกฤต นฤภรไพศาล
ยาม โรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5.12.5 นายสงัด ทิพย<ปราณี
ยาม โรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5.12.6 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบานหมากแขง จำนวน 10 นาย
กรรมการ
5.12.7 นายจตุพร ผาดวงดี
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่
1. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบยานพาหนะใหเพียงพอและเหมาะสม
2. ดำเนินการประสานงานกับระบบจราจรในบริเวณงานเพื่อการเดินทางที่สะดวกและทันตอเวลา
๓. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการใชยานพาหนะและอำนวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานดานยานพาหนะ
๔. ประสานงานขอใชรถจากสวนราชการภายในจังหวัดไวรับรองแขก VIP ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชม
การจัดงาน
๕. จัดตั้งศูนย<อำนวยการฝHายยานพาหนะและระบบขนสง
๖. จัดใหมียานพาหนะรับ-สงแขก VIP จากทาอากาศยาน
๗. จัดระเบียบรถบริการสาธารณะทุกแบบใหเหมาะสมและประหยัดปลอดภัยและกำหนดใหมี
ขอปฏิบัติที่เหมือนกันในการใหบริการกับนักเรียนครูผูควบคุมเจาหนาที่นักทองเที่ยวตลอดจนผูมารวมงาน
บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของ
๘. จัดใหมีพาหนะเยี่ยมชมนิทรรศการเขา-ออกบริเวณงานสำหรับประธานและแขก VIP
๙. จัดทำแผนงบประมาณรายจายของฝHายยานพาหนะ
๑๐. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบการจราจรภายในงานภายนอกบริเวณงานเสนทางจราจร
ภายในเขตเทศบาลตลอดจนจุดแขงขันตางๆ
๑๑. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบจราจรในบริเวณงาน
๑๒. ประสานงานกับตำรวจและหนวยงานตางๆในการอำนวยความสะดวกของระบบจราจรทั้งภายใน
และภายนอกงานเสนทางจราจรภายในเขตเทศบาลตลอดจนจุดแขงขันตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
1๓. กำหนดเสนทางจราจร/แผนผังจราจร
๑๔.กำหนดที่จอดรถแขก VIP แขกทั่วไปตลอดจนจัดทำบัตรจอดรถแจกจายผูเกี่ยวของ
/15. ประสาน...
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๑๕. ประสานงานกับอาสาสมัครจราจรตามจุดจอดรถตามเสนทางบริเวณภายในงานภายนอกงาน
เสนทางจราจรในเขตเทศบาลจุดแขงขันฯลฯ
๑๖. จัดใหมีปUายเสนทาง
๑๗. จัดเสนทางจราจรเพื่อเยี่ยมนิทรรศการเขา–ออกบริเวณงานสำหรับประธานและแขก VIP
๑8. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดพิธีเปSด-ปSดสถานที่จัด
นิทรรศการและจุดแขงขันทุกแหง
19. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่พักของผูรวมแขงขันและครูผูนำนักเรียน
เขาแขงขัน
๒0. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทั่วไปและประสานงานขอความรวมมือ
กับหนวยงานสวนราชการที่เกี่ยวของในดานการรักษาความปลอดภัย
๒1. รักษาความปลอดภัยการเยี่ยมนิทรรศการเขา-ออกบริเวณงานสำหรับประธานและแขก VIP
๒2. ประสานงาน/จัดหาลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด/ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯเพื่อแจกจายไปตามงาน
ฝHายตางๆและครบทุกวัน
๒3. ประชุมชี้แจง/ตรวจสอบ/ติดตามประสานงานการดำเนินงานของลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด/
ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯตามงานฝHายตางๆ
6. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ+
ประกอบดวย
6.1 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่ ประกอบดวย
6.1.1 นายฉัตรชัย หวานเครือ
รองผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่ ประธานกรรมการ
6.1.2 นางสาววิชชุดา แจมจันทร<
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
6.1.3 นางสาวเรณู ดูเบย<
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
6.1.4 นางสาวอนรรฆยา นระเลิศ
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ/เลขานุการ
6.2 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบดวย
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< ประจำโรงเรียนกระจางวิทย<ประกอบดวย
6.3.1 นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
ประธานกรรมการ
6.3.2 นางสาวจันจิรา จิตเที่ยง
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
6.3.3 นางสาวอภิญญา ใจสุข
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย< กรรมการ/เลขานุการ
6.4 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประกอบดวย
6.4.1 นางสายฝน ภูสีเขียว ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประธานกรรมการ
6.4.2 นางสาวลดาวัลย<พฒ
ั นเพ็ญ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
6.4.3 นางสาววารุณี ไหวครู
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
6.5 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี ประกอบดวย
6.5.1นางสาวสุธาทิพย< นนท<ลือชา
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
ประธานกรรมการ
6.5.2 นางสาวณัฏฐ<ฎาพร โพธิ์ขี
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ
6.5.3 นางสาวธันยธรณ< บุญเที่ยง
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ
/6.6 คณะ...
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6.6 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<
6.6.1 นายเหรียญ ทองดี
6.6.2 นางแจมจันทร< เหตุถัง
6.6.3 นางชนัญชิดา นามมา

ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประธานกรรมการ
รองผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา กรรมการ/เลขานุการ

6.7 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประกอบดวย
6.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี บุญอาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประธานกรรมการ
6.7.2 นางสาวลัดดาพร บัณฑิตย<
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
6.7.3 นางสาวพิกุลทอง สีขาว
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
6.8 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ<ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา ประกอบดวย
6.8.1 นายสฤษฎ<รักษ< หลักคำ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
6.8.2 นางสาวชิดชนก เกตุดี
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
6.8.3 นางสาววันวิสาข< ศรีขาว
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
6.8.4 นายศตวรรษ พากุล
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
6.9 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประกอบดวย
6.9.1 นางกรรณิการ< แดงบุตร
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
6.9.2 นางสาวโชติกา ยศวงศ<
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

6.10 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประกอบดวย
6.10.1 นางสาวสมภาร นนทะชัย ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประธานกรรมการ
6.10.2 นางปNณณพร สุปSนราษฎร<
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
6.10.3 นายอนิรุจ มุทธขอนแกน
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี กรรมการ/เลขานุการ
6.11 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำสถานที่พิธีเปSดและแสดงนิทรรศการหอประชุม
อาคารอเนกประสงค< มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ประกอบดวย
6.11.1 นายปฏิญญา ประพฤติชอบ ผูอำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา ประธานกรรมการ
6.11.2 นางสาวยุวดี ขวาวงษ<
นักประชาสัมพันธ<
กรรมการ
6.11.3 นายนิธิเวทย< เจียมวิจิตร
นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี
กรรมการ
6.11.4 นายเจษฎา อินทรประพันธ<
นักวิชาการคอมพิวเตอร< ม.ราชภัฎอุดรธานี กรรมการ
6.11.5 นางสาวภรณ<ชนก วิบูลกุล
นักวิเคราะห<นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
6.12 คณะกรรมการฝHายประชาสัมพันธ< ประจำสถานที่โรงเรียนบานหมากแขง ประกอบดวย
6.12.1 นางเบญจมาศ ชนะนอย
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
6.12.2 นายวัฒนา อุยตระกูล
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
6.12.3 นายพลากร ขุริมนต<
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
6.12.4 นางสาวอารยา สงคราม
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
๖.12.5 นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต<
พนักงานราชการ
กรรมการ
6.12.6 วาที่ ร.ต.ศักดิ์เสนีย< อึงสกาว ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
/มีหนาที่...
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มีหนาที่
๑. วางแผนกำหนดรูปแบบวิธีการและเนื้อหาประชาสัมพันธ<ทั้งในสวนการจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนและประชาสัมพันธ<จังหวัดอุดรธานี
๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ<ดวยรูปแบบและวิธีการตางๆเชนประชาสัมพันธ<ทางวิทยุ/โทรทัศน<และ
หนังสือพิมพ<จัดทำสติ๊กเกอร<ปUายไวนิลจัดทำสิ่งพิมพ</แผนพับ CD ฯลฯ
๓. บันทึกภาพ/จัดทำวีดีโอ
๔. ประสานงานการจัดแถลงขาวการจัดงานกับสื่อมวลชนตางๆ (รวมกับฝHายเลขานุการ)
๕. ขอความรวมมือและขอสนับสนุนจากหนวยงานองค<กรตางๆในการดำเนินงานประชาสัมพันธ<
๖. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานกับหนวย
ประชาสัมพันธ<ภายในงานและจุดแขงขันตางๆทุกจุดพรอมจัดทีมผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการจัดงาน
๗. ดำเนินการถายทอดสดทางเว็บไซต<ในการประชุมการแถลงขาวประชาสัมพันธ<การจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
๘. จัดตั้งศูนย<การประชาสัมพันธ<เพื่อใหขอมูลขาวสารการจัดงาน
๙. จัดใหมีผูประสานงานทางการสื่อสารทุกสถานที่ที่จัดงาน
๑๐. ประสานงานการจัดงานกับหนวยงานสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดอุดรธานี
๑๑. ติดตามประเมินผลสรุปและรายงานการดำเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ
๑๒. ประมวลภาพการจัดงานและจัดทำรายงานรวมกับฝHายประมวลผลและรายงาน
๑3. จัดทำแผนงบประมาณรายจายและเบิกจาย
7. คณะกรรมการฝายพยาบาล ประกอบดวย
7.1 คณะกรรมการฝHายพยาบาลประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่
ประกอบดวย
7.1.1 นางสาวฉวีวรรณ เกษทองมา
ผูจัดการโรงเรียนเซนต<เมรี่
7.1.2 นางสาววนิดา ทองทวี
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
7.1.3 นางสาวสุนิสา คำหงษา
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
7.1.4 นางสาวจุรีรัตน< แสนวัง
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

7.2 คณะกรรมการฝHายพยาบาล ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ประกอบดวย
7.2.1 นางสาวจินดามณี พิมพาเลีย
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประธานกรรมการ
7.2.2 นางสาวกาญจนา วองไว
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
7.2.3 นางสาวนิภา ศรีวงศ<ษา
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
7.3 คณะกรรมการฝHายพยาบาล
ประจำโรงเรียนกระจางวิทย< ประกอบดวย
7.3.1 นางสาวรัชนี ศรีไพร
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
ประธานกรรมการ
7.3.2 นางสาวกนกรัตน< ศรีคำหาญ
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
7.3.3 นางสุวรรณี บุงทอง
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย< กรรมการ/เลขานุการ
7.4 คณะกรรมการฝHายพยาบาล
ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประกอบดวย
7.4.1 นางกนกพร สิงห<คำปUอง
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
7.4.2 นางสาวศรัญญา อุปพระจันทร<
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
/7.5 คณะ...

กรรมการ
กรรมการ
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๑๖

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

7.5 คณะกรรมการฝHายพยาบาล
ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี ประกอบดวย
7.5.1 นางสาวสุภัทรธนัน พิมพิลึก
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
7.5.2 นางสาวนครินทร< ลูกภูเขียว
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี

กรรมการ
กรรมการ

7.6 คณะกรรมการฝHายพยาบาล
ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประกอบดวย
7.6.1 นางสุวินันท< สุริยะไชย
บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
7.6.2 นางสาวพิมพ<ชนก สอาดปรุ
บุคลากรโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

กรรมการ
กรรมการ

7.7 คณะกรรมการฝHายพยาบาล
ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประกอบดวย
7.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประธานกรรมการ
7.7.2 นางสำราญ ปNญญาทอง
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
7.7.3 นางสาวประภาพร บุสุวะ
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
7.8 คณะกรรมการฝHายพยาบาล ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา ประกอบดวย
7.8.1 นางสุพรรณี เหมะธุลิน
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
7.8.2 นางจริญภรณ< พิมพา
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
7.8.3 นางธะนิตย< การุญญเวทย<
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
7.8.4 นางสาวปณิตา กันตานน
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
7.9 คณะกรรมการฝHายพยาบาลประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประกอบดวย
7.9.1 นางสาวอาทิตยา นิตยาชิต
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
7.9.2 นางสาวศรัญญา สนสายสิงห<
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

7.10 คณะกรรมการฝHายพยาบาลประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประกอบดวย
7.10.1 นางวงเดือน แกวสอน
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 ประจำสถานที่พิธีเปSดและแสดงนิทรรศการหอประชุมอาคารอเนกประสงค<
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประกอบดวย
7.11.1 นางพัชรินยา เผือกมา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
7.11.2 นางไพลิน สานุสันต<
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
7.11.3 นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
7.11.4 นางพรชนิตว< พัฒนาอนุสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
7.11.5 นางสาวชุติมา นนท<ยะ
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
7.11.6 นางพิศรา ทองสุขุม
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
7.12 คณะกรรมการฝHายพยาบาล ประจำสถานที่โรงเรียนบานหมากแขง ประกอบดวย
7.12.1 นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒิ
ครู โรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
7.12.2 นางจินตนา จันทะวงศ<
ครู โรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
7.12.3 นางสุภาภรณ< มาตราคำภา
ครู โรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
/มีหนาที่...
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานฝHายพยาบาลและอนามัย
๒. ประสานงานหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑ<ยา ในการจัดตั้ง
หนวยใหบริการดานการปฐมพยาบาลแกผูเขารวมกิจกรรม
๓. ดำเนินการจัดใหมีการบริการทางการแพทย<และสุขอนามัยตามสนามแขงขันและที่พักนักเรียน
ในระหวางที่มีการแขงขัน
๔. จัดหนวยพยาบาลและรถยนต<ฉุกเฉินประจำกองอำนวยการและจุดแขงขัน
๕. ประสานงานกับฝHายสถานที่และฝHายอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อจัดสถานที่สำหรับการใหบริการดาน
สาธารณสุขและการพยาบาลใหครอบคลุมสะดวกปลอดภัย
๖. ควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมการปUองกันการระบาดของโรคในสถานที่พักและ
สถานที่แขงขัน
๗. วางมาตรการเรื่องความสะอาดของผูประกอบการอาหารทุกแหงเชนอบรมโฆษณา
๘. ประสานงานกับฝHายที่พักวางแผนรวมกันในเรื่องที่เกี่ยวของ
๙. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เรงดวนเมื่อมีเหตุจำเปXนตลอด๒๔ชั่วโมง
๑๐. ติดตามประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานฝHายพยาบาล
๑๑. จัดหาเวชภัณฑ<ยาแจกจายตามสถานที่แขงขันสถานที่พัก
๑๒. จัดอาสาสมัครพยาบาลในพิธีเปSด-ปSดและสถานที่แขงขันตางๆ
๑๓. จัดทำแผนงบประมาณรายจายของฝHายพยาบาลและเบิกจาย
8. คณะกรรมการฝายปฎิคมและการตอนรับ
8.1 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.1 นางกาญจนา ทัศนะโสภณ
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.2 นางสาววาสินี ดำรงมงคลกุล
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.3 นางสาวศิริรัตน< ศรีธรณ<
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.4 นางสาววาสนา อริยะวงศ<
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.5 นางสาวพัชรินทร< ศรีไพศาล
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.6 นางจันทร<จิรา สาริศรี
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.7 นางนภาพร หารินไสล
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.8 นางชลกนก สีหะวิมล
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.9 นางณิชารีย< เกรย<
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
8.1.10 นางงามจิตร ปราบพาล
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

8.2 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบดวย
8.2.1 นายณัทพงศ< ตนคำใบ
รองผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 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< หวานเครือ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
8.2.6 นายวินัย ทีหอคำ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
/8.3 คณะ...
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8.3 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ ประจำโรงเรียนกระจางวิทย< ประกอบดวย
8.3.1 นางสุวรรณี บุงทอง
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย< ประธานกรรมการ
8.3.2 นางสาวภานุมาศน< พันธ<ทอง
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
8.3.3 นางสาวกนกรัตน< ศรีคำหาญ
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ/เลขานุการ
8.4 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประกอบดวย
8.4.1 นายอภิชาติ เหตุถัง ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ประธานกรรมการ
8.4.2 นางรำพึง มะโนนำ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
8.4.3 นางธัญญรัศม< ในทอง
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
8.5 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี ประกอบดวย
8.5.1 นางสาวสุปราณี ระงับพิศม< ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี 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 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ
ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประกอบดวย
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 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประกอบดวย
8.7.1 นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประธานกรรมการ
8.7.2 นางรัชนี ลีบาง
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
8.7.3 นางณัชนก คำโคกกลาง
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
8.8 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ
8.8.1 นางนาตนภางค< เสถียรนาม
8.8.2 นางพิชญานันท< โฟคต<
8.8.3 นางสาวยุทธิยา เบญจกุล
8.8.4 นางอัจฉริยา บุญตาระวะ
8.8.5 นายสมพล เสนาอาจ
8.8.6 นางสาวปSยะวรรณ มณีชม
8.8.7 นายพลวัฒน< สิงห<วะราช
8.8.8 นางสาวสุรัมภา จันเทา

ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ

8.9 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประกอบดวย
8.9.1 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประธานกรรมการ
8.9.2 นางสาวอำพร เสียงสนั่น
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
8.9.3 นางสาวสมพร บุตรดี
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา กรรมการ/เลขานุการ
8.10 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ ประจำโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประกอบดวย
8.10.1 นางรัชนี ทะแพงพันธ<
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประธานกรรมการ
/8.10.2 นางกัลยารัตน<...
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8.10.2 นางกัลยารัตน< มาลาศิลปk
8.10.3 นางสาววิภารัตน< เถาวัลย<
8.10.4 นางสาวจิราภรณ< คำบุญเกิด
8.10.5 นางสาวศุมารินทร< บุตรอินทร<
8.10.6 นางมะลิวรรณ โยควัค
8.10.7 นางสาวปราณี มะลิซอน

ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี กรรมการ/เลขานุการ

8.11 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ ประจำสถานที่พิธีเปSด-ปSด และแสดงนิทรรศการ
หอประชุม อาคารอเนกประสงค< มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประกอบดวย
8.11.1 นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน ประธานกรรมการ
8.11.2 นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์
ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา 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
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
8.11.7 นางจริยา เสนาะ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
8.11.8 นางดวงใจ คชธีระ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8.11.9 นางสาวกลีบอุบล เบาหลอเพชร
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8.11.10 นางสาวชลาลัย ถนาวรณ<
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8.11.11 นางสาวพรทิวา บุญโยธา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8.11.12 นางสาวจันทร<จีรา เหลาคนคา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8.11.13 นางสาวรสสุคนธ< โคละคร
นักวิเคราะห<นโยบายและแผน
กรรมการ
8.11.14 นางวรรณภา ศรีบญ
ุ ลือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร<
กรรมการ
8.11.15 นางจารุวรรณ ดอนอาจทัน
เจาพนักงานธุรการ
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 นางเอื้อมพร ยศออน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
8.11.20 นางสาวชุติมา นนท<ยะ
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
8.11.21 นางสาววรรณวิศาข< ภาโนมัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
8.11.22 นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
8.11.23 นางพรชนิตว< พัฒนาอนุสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
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
เจาหนาที่คุรุสภา
กรรมการ
8.11.28 นางสาวกมลวันท< เหลืองคำ
เจาหนาที่คุรุสภา
กรรมการ
8.11.29 นางสาววิภารัตน< วินทะไชย<
เจาหนาที่คุรุสภา
กรรมการ
8.11.30 นางสาวฤทัยมาศ ชมชื่น
เจาหนาที่การเงิน
กรรมการ
8.11.31 นางนิสา โคตรโสภา
พนักงานลูกจาง
กรรมการ
/8.11.32 นางสาวอุดมพร...
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8.11.32 นางสาวอุดมพร ไทยแสนทา
8.11.33 นางพิศรา ทองสุขุม

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ/เลขานุการ
เจาพนักงานธุรการ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

8.12 คณะกรรมการฝHายปฏิคมและการตอนรับ ประจำโรงเรียนบานหมากแขง ประกอบดวย
8.12.1 นางศิริกัญญา คำดวง
รองผูอำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
8.12.2 นางสาวอรุณรุง ศุขเทวา
ครู โรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
8.12.3 นางสาวพิมพ<พิไล เหลาพิมพ<
ครู โรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
8.12.4 นางสาวสุดาวรรณ หงษ<พิมทอง
ครูอัตราจาง
กรรมการ
8.12.5 นางสาวอารีรัตน< รินทราช
ครูอัตราจาง
กรรมการ
8.12.6 นางสาวจุฬามณี พงษ<ศรี
เจาหนาที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
8.12.7 นางสาวชิดชนก สาคมิตร
ครูอัตราจาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบวางแผนการดำเนินงานตอนรับประธานในพิธีเปSดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<และตอนรับ
แขกผูมีเกียรติ
๒. ตอนรับและอำนวยความสะดวกแกคณะครูประชาชนผูมารวมงานและนักเรียนที่เขาแขงขันและ
บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรตลอดระยะเวลาการจัดงานทุกสถานที่ที่จัดงาน
๓. กำหนดรายชื่อและจำนวนแขกผูมีเกียรติมารวมพิธีเปSด / จัดทำแผนผังที่นั่ง
๔. ประสานงานและจัดทำหนังสือหรือบัตรเชิญรวมงานพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<
๕. จัดเตรียมชอดอกไมกลัดเสื้อแกประธานและผูมีเกียรติ
๖. จัดเตรียมของที่ระลึกแกประธานในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<
๗. จัดเตรียมของชำรวยมอบผูมีเกียรติในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<
๘. จัดเตรียมน้ำดื่ม/ของวางในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<
๙. จัดเจาหนาที่ตอนรับในพิธีเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<สำหรับประธานแขกผูมีเกียรติใหชัดเจน
๑๐. จัดสถานที่และบริการอาหาร/สถานที่รับรองสำหรับประธานและแขก VIP กอนและหลังพิธีเปSด
และพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<
1๑. จัดปฏิคมประจำกองอำนวยการตลอดงาน
๑2. จัดทำแผนงบประมาณรายจายของฝHายปฏิคมและตอนรับและเบิกจาย
๑3. ประสานการดำเนินงานกับฝHายพิธีการเปSดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ<ฝHายเลขานุการฝHายที่พัก
และฝHายอื่นๆที่เกี่ยวของตลอดจนหนวยงานอื่นตางๆที่เกี่ยวของ
9. คณะกรรมการฝายประสานงานและบริการที่พัก ประกอบดวย
9.1 นายยศ สามเมือง
ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ<
กรรมการ
9.2 นางเสาวนีย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจวิทยา
กรรมการ
9.3 นายสรวิทย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา
กรรมการ
9.4 นายกิตติศักดิ์ ตุมมี
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญพิชญ<
กรรมการ
9.5 นายศุภมัสถุ< ปทุมทิพย<
ผูอำนวยการโรงเรียนสหกิจวิทยา
กรรมการ
9.6 นายทองอินทร< ปNญญาใส
ผูอำนวยการโรงเรียนเทพปNญญา
กรรมการ
9.7 นายสุทธิพันธ< ปาปะลิต
ผูอำนวยการโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน
กรรมการ
9.8 นายภิษภณ ภูษินันตกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ
/มีหนาที่...
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มีหนาที่
๑. สำรวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานดานที่พักจองโรงแรมรีสอร<ทที่พักสถานศึกษาตางๆ
และวัดฯลฯ
๒. จัดทำสารสนเทศดานที่พักในจังหวัด /แผนผังที่ตั้งระหวางที่พักกับสถานที่จัดงานสถานที่แขงขัน
และประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตางๆใหรับทราบกอนการเดินทาง
๓. จัดประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการ/บุคลากร/และองค<กรตางๆที่เกี่ยวของ (รวมกับฝHาย
ตาง ๆ ในวันแถลงขาววันประชุมกรรมการตัดสิน)
๔. สำรวจความตองการและจัดที่พักใหกับแขก VIP คณะกรรมการตัดสินการแขงขันเจาหนาที่และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
๕. จัดหาที่พักใหกับครูนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตางๆจัดเตรียมอุปกรณ<เครื่องนอนสิ่งอำนวย
ความสะดวกตางๆที่จำเปXนเพียงพอ
6. ประสานงานใหบริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยดานที่พักทุกที่ทุกคน
๗. ใหความสะดวกในการเขาที่พักและติดตอประสานงานกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตางๆ
๘. วางแผนจัดเตรียมผูรับผิดชอบและวัสดุอุปกรณ<ในการใหบริการดานตางๆในสถานที่พักเชน
บริการเครื่องนอนอาหารเครื่องดื่มการปฐมพยาบาลเบื้องตนการใหขอมูลขาวสารอาสาสมัครความปลอดภัย
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
10. คณะกรรมการฝายจัดทำเกียรติบัตรและโล8รางวัลสำหรับผูใหการสนับสนุน ประกอบดวย
10.1 นายพศชนก มังคละแสน
ประธาน ปสกช.จังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
10.2 นายธนากร วงศ<ศรีเผือก
ผูอำนวยการโรงเรียนกมลาลาลักษณ<
กรรมการ
10.3 นางสาวพัชตรา พรมชาติ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป1 กรรมการ
10.4 นายภักสิน วรรณรส
ผูจัดการโรงเรียนวรรณรสนุสรณ<
กรรมการ
10.5 นายสรวิทย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา
กรรมการ
10.6 นางสาวรัชนี ศรีไพร
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
10.7 นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่
๑. วางแผนการดำเนินงานออกแบบจัดทำเกียรติบัตรและโลรางวัลสำหรับผูใหการสนับสนุน
งานมหกรรมการศึกษาเอกชนป1การศึกษา๒๕๖2
๒. วางแผนรวมกับฝHายเลขานุการฝHายพิธีเปSดมอบธงสัญลักษณ<และฝHายอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
การจัดการมอบรางวัลสำหรับผูสนับสนุนการจัดงาน
๓. จัดหาบุคลากรอุปกรณ<ที่จะใชมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณในพิธีเปSด/มอบธงสัญลักษณ<
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการจัดงานฝHายตางๆเพื่อใหไดขอมูลการดำเนินงาน
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฝHายทะเบียนสูจิบัตรเกียรติบัตรและรางวัล
๖. ประสานงานกับฝHายตางๆมอบเกียรติบัตรและโลรางวัลผูสนับสนุนงานจนแลวเสร็จ
๗. จัดทำแผนงบประมาณและรายจายของฝHายและเบิกจาย
๘. จัดใหมีการมอบโล/รางวัล (ประสานกับฝHายจัดหารายได)
๑1. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ
11.1 นางพรวลัญช< บอชน
11.2 นางอภิญญา ลีบอนอย

ประกอบดวย
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กศน.อำเภอหนองวัวซอ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/11.3 นางสาวอุษณีย<...
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11.3 นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี
ผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
กรรมการ
11.4 นางสาวสมภาร นนทะชัย
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
11.5 นางนาตนภางค< เสถียรนาม
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
11.6 นายประเสริฐ บัวลอย
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
กรรมการ
11.7 นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
11.8 นายเหรียญ ทองดี
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
11.9 นายปฏิญญา ประพฤติชอบ
ผูอำนวยการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา
กรรมการ
11.10 นายพิสุทธิ์ นามบุตร
ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปNทมากร กรรมการ
11.11 นางสาวพัชตรา พรมชาติ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษากุมภวาป1
กรรมการ
11.12 นางวาสนา ลาดลาย
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุนใจ
กรรมการ
11.13 นางสาวสุภาพร นพคุณ
ผูอำนวยการโรงเรียนอาภาพัชร
กรรมการ
11.14 นางสิริพิม วงษ<โพธิผ์ ล
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก
กรรมการ
11.15 นายจักรกฤช ฟUากระจาง
ผูอำนวยการโรงเรียนกฤชานันท<
กรรมการ
11.16 นางสินีนาฏ ชามาตย<
ผูอำนวยการโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
กรรมการ
11.17 นางพักตร<พิไล เสริฐสูงเนิน
ผูบริหารโรงเรียนเรือนพิไล
กรรมการ
11.18 นางสาวนิรมล ศรีไตรรงค<
ผูบริหารโรงเรียนดนตรีสยามยามาฮาอุดรธานี กรรมการ
11.19 นางรัตติยา ชัยเทือง
ผูบริหารโรงเรียนนวดแผนไทยอุดรธานี
กรรมการ
11.20 นางสาวแสงอุษา ภูมงคลสุริยา
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2
กรรมการ
11.21 นายสรวิทย< ศรีสังข<
ผูอำนวยการโรงเรียนพันธกิจศึกษา
กรรมการ
11.22 นายปุญชรัสมิ์ ยางนอก
ผูอำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย<
กรรมการ
11.23 นายประวัติ ญวนเหนือ
ผูอำนวยการโรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง
กรรมการ
11.24 นางสาวนิตยา รอดจุย
ผูบริหารโรงเรียนสเตYปแตYนท<
กรรมการ
11.25 นางสาวมุขนภา เวียงแกว
ผูบริหารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุHนเซน
กรรมการ
11.26 นายยศ สามเมือง
ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ<
กรรมการ
11.27 นางสาวกมลาลักษณ< วงศ<ศรีเผือก ผูอำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ<วังสามหมอ กรรมการ
11.28 นางปานธิพา สุวรรณแสง
ผูอำนวยการโรงเรียนศศิกานต<วิทยา
กรรมการ
11.29 นางสาวญาริดา พุทธิ
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลญาริดา
กรรมการ
11.30 นางสาวกาญจนา เดชาเลิศ
ผูอำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ<
กรรมการ
11.31 นางสาวจิรันธนิน ทองธิราช
นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี
กรรมการ
11.32 นายพีรวัส ยานู
รองผูอำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 กรรมการ/เลขานุการ
11.33 นางธันยกานต< มิลี นักวิเคราะห<นโยบายและแผน ศธจ.อุดรธานี กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนผังรวมกับฝHายสถานที่เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
๒. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
๓. แตงตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อรวมปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตาม
ความเหมาะสม
๔. ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
หนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดนิทรรศการ
/5. ประสานกับ...
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๕. ประสานกับฝHายสถานที่อุปกรณ<แสงเสียงฝHายสาธารณูปโภคและฝHายอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อ
ดำเนินการจัดนิทรรศการรวมกันใหเปXนไปดวยความเรียบรอย
๖. วางแผนและกำหนดเสนทางการเยี่ยมชมนิทรรศการของประธานพิธีเปSดและแขก VIP รวมกับฝHาย
พิธีเปSดฝHายปฏิคมฝHายยานพาหนะจราจรและความปลอดภัยและฝHายอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยความสะดวก
แกประธานและแขกในการเยี่ยมชมนิทรรศการ
๗. กำกับดูแลใหคำแนะนำติดตอประสานงานและอำนวยความสะดวกแกสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอื่น ๆ องค<กรหนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่รวมจัดนิทรรศการตลอดงาน
๘. ติดตามประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
๙. จัดทำแผนงบประมาณและเบิกจายของฝHาย
12. คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน ประกอบดวย
12.1 นายไมยมิตร ปUองวิชัย
ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ
12.2 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย<
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12.3 นางรุงทิพย< 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 วาที่ ร.ต.พินิจ นามบำรุง
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12.10 นายธำมรงค< ไกรรัตน<
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12.11 นายนิกร ศรีสุพัฒน<
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12.12 นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12.13 นายปราโมทย< กบรัตน<
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12.14 นางรุงนภา 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 นางสาวสุภารัตน< สุขมานพ
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
12.19 นางสาวนาถนภา ซุยกระเดื่อง
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
12.20 นางสาวสุดาวัลย< มาตย<สีหา
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
12.21 นายสุวัจชัย จันดารักษ<
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
12.22 นางสาวจุฬาลักษณ< นารอง
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
12.23 นายพิษณุพงษ< อภิวิมลลักษณ<
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
12.24 นางสาววนิดา ทองทิพย<
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
กรรมการ
12.25 นายนพรัตน< หวานเครือ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
12.26 นางสาวสุวิมล อินทรสงเคราะห<
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
12.27 นางสาวพิรญา แกวสวาง
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
12.28 นายเนติวัฒน< แสนมาโนช
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
12.29 นางสาววิมลลักษณ< มวงเจริญ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
/12.30 นางสาวพิรดา...
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12.30 นางสาวพิรดา บุญกวาง
12.31 นายพิชัย ชมพูจันทร<
12.32 สิบเอกพัทธดนย<สุวรรณาพิสิทธิ์
12.33 นายชวรินทร< วงศ<คำจันทร<
12.34 นางสาวโศภิษฐ<ชญา นาสุอินทร<
12.35 นางลำพูน ชินพิทักษ<วัฒนา
12.36 นางสาวรัชนี ศรีไพร
12.37 นายปNญญา โสรมรรค
12.38 นางสาวณัฐกานต< พลวิฑูรย<
12.39 นางปราชิญาศิรินิกร
12.40 นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว

ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจตอการดำเนินการจัดงานขั้นตอนการปฏิบัติงานเรียงลำดับ
ความสำคัญกอน-ระหวาง-หลังการจัดงาน
๒. วิเคราะห</แจกจายแบบประเมินกิจกรรมตามแผนการดำเนินการจัดงานใหฝHายตางๆเพื่อใหงาน
เปXนไปตามจุดประสงค<และมีประสิทธิภาพ
13. คณะกรรมการฝายทะเบียน และ ICT ระบบโปรแกรมการแข8งขัน ประกอบดวย
13.1 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี ประกอบดวย
13.1.1 นางสาวพรสวรรค< ชนมาสุข
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
13.1.2 นายณัฐพล ธรรมอาภาสกุล
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี

กรรมการ
กรรมการ

13.2 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประกอบดวย
13.2.1 นายนิวัฒน<หวานเครือ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
13.2.2 นางสาวนิญากรกุจนา
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
13.2.3 นายปฤษดาแสงคำมา
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
13.3 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ประกอบดวย
13.3.1 นายอนุสิทธิ์ บุญกลา
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
13.3.2 วาที่ ร.ต.วิวรณ< พรหมบุตร
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
13.4 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนเซนต<เมรี่ ประกอบดวย
13.4.1 นายวรรธนะ คำแกว
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
13.4.2 นายจุตติ จันทนะ
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
13.4.3 นางสาวนฤมล ดูเบย<
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.5 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนอุดรวิทยา ประกอบดวย
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 ประกอบดวย
13.6.1 นายประพันธ< สาวิสัย
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
13.6.2 นายอดุลย< บุญวงค<ษา
ครูโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
กรรมการ
13.7 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนพัฒนาปNญญา ประกอบดวย
13.7.1 นางสาวจริยา สุระอุดร
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา
13.7.2 นางสาวสุพัตตรา ป1เลียม
ครูโรงเรียนพัฒนาปNญญา

กรรมการ
กรรมการ

13.8 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนกระจางวิทย< ประกอบดวย
13.8.1 นายปNญญา โสรมรรค
บุคลากรโรงเรียนกระจางวิทย<
13.8.2 นางสาวณัฐกานต< พลวิฑูรย<
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
13.8.3 นางสาวกนกรัตน< ศรีคำหาญ
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.9 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา ประกอบดวย
13.9.1 นายศุภกฤต วรโชติจิรกุล
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
13.9.2 นางสาวลัดดาพร บัณฑิตย<
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
กรรมการ
13.10 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ประกอบดวย
13.10.1 นางสาวศิริญญา ทินนา
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
13.10.2 นางสาวเฉลิมพร สุทธิสาร
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
13.11 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประกอบดวย
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 นางสาวนัฐกานต< นามจันโท ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
กรรมการ
13.11.5 นายนิธิเวทย< เจียมวิจิตร
นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี กรรมการ
13.11.6 นายเจษฎา อินทรประพันธ< นักวิชาการคอมพิวเตอร< ม.ราชภัฎอุดรธานี กรรมการ
13.11.7 นายสุทธิชัย ชมชื่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร< กรรมการ/เลขานุการ
13.12 คณะกรรมการฝHายทะเบียนและ ICT หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวย
13.12.1 นางสาวสมภาร นนทะชัย ผอ.โรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี ประธานกรรมการ
13.12.2 นายวรรธนะ คำแกว
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
มีหนาที่
๑. ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงใหกับผูดูแลระบบโปรแกรมการแขงขัน แตละสถานที่แขงขัน
๒. จัดทําเว็บไซต<ประชาสัมพันธ<ขอมูล ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขันทักษะวิชาการ เชน
สถานที่แขงขันแผนที่แผนผัง ผูประสานงานการแขงขัน ที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
/3. บริหาร...
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๓. บริหารจัดการระบบโปรแกรมการแขงขันของนักเรียนที่ไดรับมอบหมายประกอบดวย
4. ตรวจสอบ รับโอนขอมูลจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. บันทึกขอมูลตารางการแขงขันลงในโปรแกรม
6. บันทึกขอมูลคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน/คณะกรรมการตัดสิน
7. อนุมัติ/แกไข เปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียนที่เขาแขงขันและครูผูฝnกสอน
8. ออกแบบบัตรประจําตัวคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
9. ออกแบบเกียรติบัตรการแขงขัน
10. บันทึกคะแนนการแขงขัน และรายงานผลการแขงขัน
11. ตรวจสอบระบบอินเตอร<เน็ตในสถานที่จัดการแขงขันและจัดหาอุปกรณ<แสดงผลการแขงขัน
เชน คอมพิวเตอร< โปรเจคเตอร<
12. จัดทําแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนงบประมาณคาใชจายและเบิกจาย
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
14. คณะกรรมการฝายการเงินและสิทธิประโยชน+ประกอบดวย
14.1 นายจรินทร<สุรเสรีวงษ<
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
14.2 นายพศชนก มังคละแสน
ประธาน ปสกช.จังหวัดอุดรธานี รองประธานกรรมการ
14.3 นายแสวง สุวรรณแสง
นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนฯ รองประธานกรรมการ
14.4 คณะกรรมการ ปสกช.จังหวัดอุดรธานีทุกคน
กรรมการ
14.5 นายสมชาย ดอนสมพงษ<
ผอ.กลุมอำนวยการ
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
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
14.13 นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
14.14 นางสาววรรณวิศาข< ภาโนมัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
14.15 นางสาวรัชนี ศรีไพร
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
กรรมการ
14.16 นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ/เลขานุการ
14.17 นางจริยา เสนาะ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานจัดหารายไดและสิทธิประโยชน<เพื่อใชในการบริหารจัดการ
การดำเนินงานงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป1การศึกษา 2562
๒. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
/3. ประสาน...
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๓. ประสานงานกับหนวยงาน/องค<กรภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและ
ประสานงานกับฝHายสถานที่และฝHายอื่นๆในการกำหนดบริเวณการจัดกิจกรรม
๔. จัดทำและจำหนายสิ่งของที่ระลึก/สินคาโดยใชตราสัญลักษณ<งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
ใหกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆองค<กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
5. จัดทำบัญชีรับ-จายและสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
6. วิเคราะห<และพิจารณาจัดสรรงบประมาณและพัสดุใหกับฝHายตางๆ
7. อำนวยความสะดวกใหคำแนะนำ/ตรวจสอบการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบฯ
15. คณะกรรมการฝายวิชาการ
ประกอบดวย
15.1 นายพศชนก มังคละแสน
ประธาน ปสกช.จังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
15.2 นายดนุช ตันเทอดทิตย<
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา
รองประธานกรรมการ
15.3 นายทรงศักดิ์ อัมรัตน<
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
15.4 นางพัชรินยา เผือกมา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 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< ตนคำใบ
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 คณะกรรมการสมาคมผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีทุกคน
กรรมการ
15.13 ผูอำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียน
กรรมการ
15.14 นายมาโนช จุลสุคนธ<
ประธาน ปส.กช.จังหวัดรอยเอ็ด
กรรมการ
15.15 นางสุธิดา ไพเราะ
ประธาน ปส.กช.จังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
15.16 นายสุระ บุญมี
ประธาน ปส.กช.จังหวัดสุรินทร<
กรรมการ
15.17 นางนิตยา ศรีปNดถา
ประธาน ปส.กช.จังหวัดมหาสารคาม
กรรมการ
15.18 วาที่รอยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ< ประธาน ปส.กช.จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
15.19 นางภูเงิน บุตรเคน
ประธาน ปส.กช.จังหวัดหนองบัวลำภู
กรรมการ
15.20 นางสาววรินทร<กุล อาภาพูลสวัสดิ์ ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครพนม
กรรมการ
15.21 นายกิตติพงศ< สุวรรณแทน ประธาน ปส.กช.จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
15.22 นางผองเพ็ญ 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
มีหนาที่
1. ประสานงาน กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนในการดำเนินการ
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาการการบรรยาย อภิปราย ตอบปNญหาทางวิชาการ นำผลงานของนักเรียน
มาแสดงและจำหนาย ภายในงานวันการศึกษาเอกชน สรางความรู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหเปXนไปดวยความเรียบรอย
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ และคณะกรรมการตัดสินผลการแข8งขัน
กลุ8มปฐมวัย
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวสุปราณี ระงับพิศม<
2. นางสาวณัฏฐ<ฎาพร โพธิ์ขี
3. นางสาวสุธาทิพย< นนท<ลือชา
4. นางอรุโณทัย ภูนาขาว
5. นางสรินยา นาคะพงศ<
6. นางจันทร<จรี บัวระภา
๗. นางนุตติยา อาษานอก
1. การแข8งขันการปDEนดินน้ำมัน
1. นางสาวภัสสร ทรงวุฒิไกร
2. นางประภัสสร คำเพชร
3. นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ<
4. นางประภาภรณ< เหลาประเสริฐ
5. นางศรีสะอาด มณีโรจน<
๖. นางนภาพร กอนกลมเปรี้ยว
๗. นางสาวนิสา พนมตั้ง

ผูอำนวยการโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
ครูโรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี
ศึกษานิเทศก< ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ศึกษานิเทศก< ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ศึกษานิเทศก< ชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการโรงเรียนบานศรีบุญเรือง ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบานสะอาดนามูล
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานสวรรค<ราษฎร<
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต<
กรรมการ
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาขา)
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ

2. การแข8งขันการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1. นางพูนทรัพย< บัวเกษครู
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ประธานกรรมการ
2. นางมุทิตา ใจเกง
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
กรรมการ
3. นางพิมพ<นารา ศิริโชคปNญญากุล
ครูโรงเรียนบานหลุบหวายปHาขาม
กรรมการ
4. นางสาวณัฐฐินันท< โยธะชัย
ครูโรงเรียนบานหนองบัว
กรรมการ
5. นางทิพวรรณ ทองทิพย<
ครูโรงเรียนบานนาสี
กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย< สัตถาผล
ครูโรงเรียนบานดงไพรวัลย<
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันการเล8านิทานประกอบสื่อ
1. นางสิรินญา ไทยเอี่ยม
2. นางสาวศุภิสรา โรมเมือง
3. นางทัศนีย< พรหมมัชชะ
4. นางศรัณย<พร มูลธิ
๕. นางอาทิตยา ศรีชัยยศ
6. นางฐิตินันท< อุปการ

ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาแอง
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบานเฃียงพิณ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานธาตุดอนตูม
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานผักบุง
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานหนองไผพิทยาคม
กรรมการ
ศึกษานิเทศก< สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการ/เลขานุการ

4. การแข8งขันการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน
1. นางสาวเมตตา ตะไกแกว
ครูโรงเรียนบานหนองบัวบาน
2. นางอนงนาฏ ฮมแสน
ครูโรงเรียนบานหนองไฮวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
/3.นางจิระนันท<...
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3. นางจิระนันท< ชินพา
ครู โรงเรียนบานหนองน้ำเค็ม
กรรมการ
4. นางยุบลวรรณ สกุลดี
ครูโรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนัชฒ< ปาระแกว ครูโรงเรียนนิคมสรางตนเองเชียงพิณ 3 กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรสามัญ
1. นางฐิติพร เขมกรรม
ผอ.โรงเรียนบานหลุบหวายปHาขาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย
ครู โรงเรียนบานหนองบัวบาน
กรรมการ
3. นางสาวปพิชญา สุขผึ้ง
ครูโรงเรียนบานหลุบหวายปHาขาม
กรรมการ
4. นางสาวกชพร ชลธาร
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
5. นางสาวดารา วิมลอักษร
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) หลักสูตรพิเศษ ปฐมวัย
1. นางนิทรา ชอสูงเนิน
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข< กุลาศรี
ครูโรงเรียนผานศึกสงเคราะห<
กรรมการ
3. นายธงชัย พิลาดิษฐ<
ครู โรงเรียนบานหนองบัวเงิน
กรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ดวงคำจันทร<
ครูโรงเรียนบานนาคำนอย
กรรมการ
5. นางสมปอง ทองมี
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล กรรมการ/เลขานุการ
7. การแข8งขันการประกวดมารยาทไทย ( ชาย – หญิง )
1. นางบานเย็น ปSยานนท<
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
2. นางแวนทิพย< พรมทอง
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
3. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
4. นางเบญจวรรณ หลาจางวาง
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
5. นางดรุณี โพธิ์ชัยแกว
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กลุ8มสาระวิทยาศาสตร+
คณะกรรมการอำนวยการ
1. ดร. สมิต แดงอำพันธ<
2. นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
3. นายณัทพงศ< ตนคำใบ
4. นางกาญจนา อัลฟkทเบิร<ก
5. นายนิกร ศรีสุพัฒน<
6. นางเอื้อมพรพิชญ/ แสงศิลา
7. นายณัฐพงศ/ ฉลาดแยม
8. นายวินัย ทีหอคำ

ประธาน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
รองผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

/1. การแขงขัน...
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1. การแข8งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร+ประเภทสิ่งประดิษฐ+ ระดับ ป.1 – 6
1. นางจรรยา จงรักษ<วิทย<
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ประธานกรรมการ
2. นางกัลยานี แพงจันทร<
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ รักญาติ
ครูโรงเรียนบานนาพูนทรัพย<
กรรมการ
4. นางสาวยุพา เศวตศิริ
ครูโรงเรียนบานใหม
กรรมการ
5. นางณฐกร แกวปNญญา
ครูโรงเรียนเทศบาล 5
กรรมการ
6. นางสาวดวงใจ วรรณกุล
ครูโรงเรียนบานสะอาดนาพังศรีเจริญ กรรมการ/เลขานุการ
2. การแข8งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร+ประเภทสิ่งประดิษฐ+ ระดับ ม. 1 – 3
1. นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิช
ครูโรงเรียนบานหมูมนโพนสวาง ประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช อันทะชัย
ครูโรงเรียนบานน้ำพน
กรรมการ
3. นายอุทาน ศรีสองชัย
ครูโรงเรียนบานโคกสะอาดศรีบูรพา
กรรมการ
4. นางสาวรัตน<จินันท< ไพรดีพะเนาว<
ครูโรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุก
กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ<
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
6. นายเรือนทอง รามคำ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร+ประเภทสิ่งประดิษฐ+ ระดับ ม. 4 – 6
1. นายสุวิทย< ปSดตะกาศ
ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง
ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย< พุมชบา
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
กรรมการ
3. นายเกียรติกอง จงยอกลาง
ครูโรงเรียนชุมชนสามพราว
กรรมการ
4. นางสุวคนธ< สิงห<คราม
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
กรรมการ
5. นายบุญมาก โพธิ์ชัยแกว
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
6. นายนิยม ระหา
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
4. การแข8งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science Show) ระดับ ป. 4 – 6
1. นางสุภาภรณ< โพธิ์บาย
ครูโรงเรียนบานหนองน้ำเค็ม
ประธานกรรมการ
2. นางนราลักษณ< ชินวงศ<
ครูโรงเรียนบานดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ<) กรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ pชัย
ครูโรงเรียนบานดงยางวังโตนวิทยา
กรรมการ
4. นางตะวัน พุมชบา
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ
5. นางสุดารัตน< พันทะสี
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
6. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์
ครูโรงเรียนบานดงมะกรูดทรายทอง กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science Show) ระดับ ม. 1 – 3
1. นางสำรวย สุรทรัพย<
ครูโรงเรียนบานหนองเหล็ก
ประธานกรรมการ
2. นางปSยนาถ ณ นครพนม
ครูโรงเรียนบานหนองนาคำ
กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย< ชำนาญจันทร<
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ
4. นางยุพา เนื่องบุรีรัมย<
ครูโรงเรียนบานหนองไผหนองหิน
กรรมการ
/5.นางพรเพ็ญ...
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5. นางพรเพ็ญ บุตรแสน
6. นางอิศราวรรณ ปราบพาล

ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ครูโรงเรียนบานหนองตุ

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

6. การแข8งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science Show) ระดับ ม. 4 – 6
1. นางสาวสุมนา คูนาคำ
ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกหนองแซง
2. นางเพรียบสุข บุตรดีวงค<
ครูโรงเรียนบานเตาไห
3. นางสองแสง สารบรรณ
ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
4. นางอุสาห< มาชัย
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
5. นางสาวนันทพร พรมนา
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
6. นางสาวพรกนก คำศรี
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กลุ8มสาระการงานอาชีพ
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสุภาพรรณ< ฉลาดดี
2. นายอภิชาต เหตุถัง
3. นายยรรยง เมืองผาง
4. วาที่ ร.ต.พินิจ นามบำรุง
5. นางรมย/ชลี ปาระแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูจัดการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก/ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1

1. การแข8งขันแกะสลักผลไม ระดับ ป. 4 - 6
1. นางกุหลาบ ภูริศรี
ครูโรงเรียนบานหลวงหัวสวย
ประธานกรรมการ
2. นายพงศ<พจน< โพธิกุล
ครูโรงเรียนบานสะอาดนาพังศรีเจริญ
กรรมการ
3. นางนรีรัตน< ติณภพสิทธิ์อุดม
ครูโรงเรียนบานโคกผักหอม
กรรมการ
4. นางสาวประนิษฐา วรพุทธ
ครูโรงเรียนบานหนองตุ
กรรมการ
5. นางรัชดา บุญศรัทธา
ครูโรงเรียนบานดงมะกรูดทรายทอง
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแข8งขันแกะสลักผลไม ระดับ ม. 1 – 3
1. นางจงรักษ< พลเดช
ผูอำนวยการโรงเรียนบานเลา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปSยมาศ อรทัย
ครูโรงเรียนผานศึกสงเคราะห<
กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ชาวประชา
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
4. นางกุลนิษฐ< รูบุญ
ครูโรงเรียนบานดงขันทอง
กรรมการ
5. นางเมธา พลนามอินทร<
ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสำราญ กรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันแกะสลักผลไม ระดับ ม. 4 – 6
1. นางน้ำคาง ปUองนางไชย
ผูอำนวยการโรงเรียนบานคำกลิ้ง
2. นางจรินทร<รัตน< สิทธิ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
/3.นางสาว...
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3. นางสาวจินตนา ประสงค<ศิลปk
4. นางเกศินี วงษ<อุบล
5. นางจริยา ญาณไพศาล

ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

4. การแข8งขันประดิษฐ+ของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับ ป. 4 – 6
1. นางพัตราภรศ< รอดทุกข<
ครูโรงเรียนบานงอยเลิงทอง
ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โคตจันทร<
ครูโรงเรียนบานดอนขาคำผักหนามประชาสามัคคี
กรรมการ
3. นายปNญญา พังนอย
ครูโรงเรียนบานหินโงม
กรรมการ
4. นางสาวชิยสรา อุนคำ
ครูโรงเรียนบานคำกลิ้ง
กรรมการ
5. นางนิตยา รีรมย<
ครูโรงเรียนบานหนองเหล็ก
กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันประดิษฐ+ของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับ ม. 1 – 3
1. นางมีนทราย ไชยอาจิณ
ผูอำนวยการโรงเรียนบานดงเค็งฯ
ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช วรรณคีรี
ครูโรงเรียนหนองแววฮีคำหมากคูณ
กรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ ผาจวง
ครูโรงเรียนบานนาน้ำชุม
กรรมการ
4. นางพรรณิกา เครือวงศ<
ครูโรงเรียนบานคำกลิ้ง
กรรมการ
5. นางนิ่มนวล จิตรักษ<
ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแข8งขันประดิษฐ+ของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับ ม. 4 – 6
1. นายสะอาน เมืองผาง
ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<
2. นายจักรพงษ< มาลาศิลปk
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
3. วาที่ร.ต.ไมตรี ศรีอภิทรัพย< ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4. นายเศรษฐชัย สายพรหม
ครูโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
5. นายจักโก คงซุย
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กลุ8มสาระเทคโนโลยี
คณะกรรมการอำนวยการ
1. ผศ.ดร.ปNจจัย พวงสุวรรณ
2.นายนิธิเวทย< เจียมวิจิตร
3. นายเจษฎา อินทรประพันธ<
4. นายอนุวัฒน< ราชจำป1
5. นายสุทธิชัย ชมชื่น
6. นางวรรณภา ศรีบุญลือ
7. นางกฤษฎาพร โกศิลา
8. นางสาวนัฐกานต< นามจันโท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ม.ราชภัฎอุดรธานี
นักวิชาการศึกษา ม.ราชภัฎอุดรธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร< ม.ราชภัฎอุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร< ศธจ.อุดรธานี
นักวิชาการคอมพิวเตอร< ศธจ.อุดรธานี
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
/1. การแขงขัน...
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1. การแข8งขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร+กราฟ#กระดับ ป. 1 - 3
1. นายธรรมรัตน< สุดชาหา
ครูโรงเรียนบานนาสมบูรณ<
2. นางสาวปราณี ธรรมดี
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
3. นายสถิตย< ไพรสิงห<
ครูโรงเรียนผานศึกสงเคราะห<
4. นายสุริยเดช หังษาบุตร
ครูโรงเรียนบานดาน
5. นายพิชญ<ภวิศ ภูมิมณี
ครูโรงเรียนบานดงเค็งฯ
2. การแข8งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป. 4 - 6
1. นายประสันต< ธาตุไชย
ครูโรงเรียนชุมชนบานธาตุ
2. นายกำธร บุญโนนแต
ครูโรงเรียนบานเชียงพิณ
3. นายอำนาจ ออมนอก
ครูโรงเรียนบานโคกลาม
4. นายธนกฤต ชนูนันท<
ครูโรงเรียนบานชาด
5. นางสาววรกาญจน< ละครพล
ครูโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

3.การแข8งขันการสรางเกมสรางสรรค+จากคอมพิวเตอร+ ระดับ ม. 1 - 3
1. นายสุรศักดิ์ นมัสโก
ครูโรงเรียนบานศรีบุญเรือง
ประธานกรรมการ
2. นายกำธร บุญโนนแต
ครูโรงเรียนบานเชียงพิณ
กรรมการ
3. นายพีพัฒน< สารพัฒน<
ครูโรงเรียนบานโคกกลาง
กรรมการ
4. นางณัฐชลี สบายใจ
ครูโรงเรียนบานสรางหลวงสรางคำ
กรรมการ
5. นางสาวนฤมล โพธิ์เวียง
ครูโรงเรียนกุดหมากไฟ
กรรมการ/เลขานุการ
4. การแข8งขันการสรางเกมสรางสรรค+จากคอมพิวเตอร+ ระดับ ม. 4 – 6
1. นางปSยภรณ< ขุสุวรรณ
ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ประธานกรรมการ
2. สิบเอกพลวิสิษฐ< นามีผล
ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
กรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ สุวรรณวาป1
ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
กรรมการ
4. นายวิทยา มุณีจันทร<
ครูโรงเรียนอุดรพัฒนศึก
กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สีสอง
ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห<วิทยา กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันการสราง Web Application ระดับ ม. 4 – 6
1. นายวิรุฬห< จุลนิล
ครูโรงเรียนบานหนองบัว
ประธานกรรมการ
2. นายปาน พันธุ<สงา
ครูโรงเรียนบานดงยางนารายณ<
กรรมการ
3. นายวิสาน กาฬพันธุ<
ครูโรงเรียนบานหมูมนโพนสวาง
กรรมการ
4. นางเยาวรินทร< แกวแกน
ครูโรงเรียนบานคอนเลียบ
กรรมการ
5. นายวัชระ วงษ<วิชา
ครูโรงเรียนบานดงใหญ
กรรมการ/เลขานุการ

/กลุมสาระ...
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กลุ8มสาระภาษาต8างประเทศ
คณะกรรมการอำนวยการ
1. ดร.สมิต แดงอำพันธ<
ผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
2. นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
3. นายณัทพงศ< ตนคำใบ
รองผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
4. นายวินัย ทีหอคำ
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
5. นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
6.นางรุงทิพย< 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
ครูโรงเรียนบานดู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน< สุโพธิ์นอก
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ
3. Mr.Ian Rees
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
4. นางพัชนี จำป1
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5. นางสาววิญาณี พลเยี่ยม
ครูโรงเรียนบานเลา
กรรมการ
6. Ms.Janet Diosana
วิทยากรชาวตางชาติ
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
ครูโรงเรียนบานผาสิงห<
กรรมการ
3. Mr.Darryl Burgins
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
4. นางสาวคณิษฐา อุปจันโท
ครูโรงเรียนบานนาน้ำชุม
กรรมการ
5. Mr.Lan Tre Rees
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
6. นางอารีย< เหงาพรหมมินทร<
ครูโรงเรียนมิตรภาพ
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) เดี่ยว หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ ม. 1– 3
1. นางบุจรินทร< ธานีกุล
ครูโรงเรียนบานหัวบึง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ บุญไชย
ครูโรงเรียนบานตาด
กรรมการ
3. Mr.Calvin Flores
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
4. นางณัฐนันท< พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบานดงอุดม
กรรมการ
5. Mr.John King
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
6. นางพิสมัย ไชยเชียงพิณ
ครูโรงเรียนบานโคกลาด
กรรมการ/เลขานุการ
/4.การแขงขัน...

บัญชีรายละเอียดแนบทายคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 54 / 2563 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป1 พ.ศ. 2563

๓๕

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

4. การแข8งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) เดี่ยว หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ ม. 4-6
1. นางสาวจุฬารัตน< แสงอรุณ
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
2. Ms.Melinia Alicay Mariacos
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ลานเที่ยง
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
4. นางอัจฉรา กิจนุกร
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
5. Mr.Phobe Jana Perez
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
6. นางสาวปSยนุช เพ็งลี
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันเล8านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ ป. 4 – 6
1. นางอุรารัตน< สิงหเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา บุญราศรี
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
3. Mr.Daniel Pettican
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
4. นางสาวเพียบพรอม โพธิ์สีดา
ครูโรงเรียนบานหนองตอสูงแคน
กรรมการ
5. Mr.Leo Dasas
วิทยากรชาวตางชาติ
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
ครูโรงเรียนบานหนองนาคำ
กรรมการ
3. Mr.Martin Woolhouse
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
4. นางสาววรางค<รัตน< นันทวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
5. Mr.Boris Makarov
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
6. นายโกวิท ฮุยเสนา
ครูโรงเรียนบานน้ำพน
กรรมการ/เลขานุการ
7. การแข8งขันเล8านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ ระดับ ม. 4-6
1.นางสุรีย<รัตน< คุมดี
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี ตินประเสริฐสัตย<
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
3. Mr.Paul Horsley
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ
4. นายศานติ์ แสงโพธิ์
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
5. Mr.Leonard Ten Wolde
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
6. นางชลธิชา ถานกางสุย
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ/เลขานุการ
8. การแข8งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ ระดับ ป. 1 - 3
1. นางจิรารัตน< สมชาย
ครูโรงเรียนบานเหลาดอนเงิน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาดา หมั่นพลศรี
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92
กรรมการ
3. Mr.Steve Wright
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
/4. นางสาวราตรี...
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4. นางสาวราตรี อุทัยศรี
5. Mr.Lyle Wayne Harris
6. นางสาวธิดารัตน< กุลศร
7. นางสาวเพ็ญศรี ธาตุมี

ครูโรงเรียนบานศรีสุวรรณโพนสวาง
กรรมการ
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานนาสอนโพนทัน
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานหมูมนโพนสวาง กรรมการ/เลขานุการ

9. การแข8งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรสามัญ ระดับ ป. 4 – 6
1. ดร.กิตติพร โนนคูเขตโขง
อาจารย<ประจำ ม.ราชภัฎอุดรธานี ประธานกรรมการ
2. นายตรีพล นามวงษา
ครูโรงเรียนบานโนนชาดวรุบลวิทยา
กรรมการ
3. Mr.Douglas Quist
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
4. นางสาวศิริกัลยา กระพี้สัตย<
ครูโรงเรียนบานศรีบุญเรือง
กรรมการ
5. Mr.Anthony Loader
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ นอยมนตรี
ครูโรงเรียนบานหมากตูมดอนยางนาง กรรมการ/เลขานุการ
10. การแข8งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ ม. 1 – 3
1. นางอัมพนิดา ผการัตน<
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
2. นางจารุวรรณ เคนถาวร
ครูโรงเรียนบานโคกลาด
3. Mr.Thomas Comell
วิทยากรชาวตางชาติ
4. นางสาวกรรณิการ< สมงาม
ครูโรงเรียนบานชาด
5. Miss Melenia Carlon Gloria
วิทยากรตางชาติ
6. นางปราณี ลัพธะลักษณ<
ครูโรงเรียนบานพรานเหมือน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

11. การแข8งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ ม. 4 – 6
1. นางวีราวรรณ ฟอร<เฮต
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
2. Mr.William Noonan
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
3. นางสาวทักษพร สงครามศรี
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
4. นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ<
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
5. Mr.Thomas Edward Comell
วิทยากรชาวตางชาติ
6. นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุม
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

12. การแข8งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ/พิเศษ ระดับ ป. 4 – 6
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
1. วาที่ ร.ต.อัษฎกร เรืองผล
2. นางสุดา พงษ<สิทธิศักดิ์
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
3. นางสาวสิริโรตม< จงปNตนา
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ
4. Mr.Jeffrey Mercer
วิทยากรชาวตางชาติ
กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ บุญมา
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา มีหลง
ครูโรงเรียนสรางคอมวิทยา
กรรมการ
/7. นายกิตติภพ
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7. นายกิตติภพ คงจันทร<
8. Mr.Dennis Flangan
9. นางสาวธนภรณ< อินมะโรง
10. นางกฤตภรณ< ออนรอด

ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
วิทยากรชาวตางชาติ
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

กลุ8มสาระภาษาต8างประเทศ
คณะกรรมการอำนวยการ
1.นางนาตนภางค< เสถียรนาม
๒. นายไมยมิตร ปUองวิชัย
3.นางสาวสุดาวัลย< มาตย<สีหา
๔. นางสาวยุทธิยา เบญจกุล

ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา
ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา

13. การแข8งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษ ระดับ ป. 4 – 6
1. นางสาวจุฑาทิพ วาสนาโชติกุล
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
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. การแข8งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษระดับม. 1 – 3
1. นางสุรภี นามเสนา
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา อนันต<เตชะกุล
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ 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. การแข8งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ/หลักสูตรพิเศษระดับม. 4 - 6
1. นางสาวนิศาชล บริบูรณ<
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ดอกจันทร<
วิทยากร ม.ราชภัฎอุดรธานี
กรรมการ
3. นางสาววนิดา วิชาญศิริวฒ
ั นะ
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
๔. นายศรายุทธ นนสีราช
ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา
กรรมการ
๕. นางสาวชยิสรา สิทธิยา
ครูโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห< กรรมการ
๖. Mr.ZhaiJingxu
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ
๗. Miss Han Mei
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ/เลขานุการ
/กลุมสาระ...
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กลุ8มสาระสังคมศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวสมภาร นนทะชัย
2. นางสาวนันทกา แสงเสน
3. นางรัตนา พิมพ<สาลี
5. นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
5. นางไพรวรรณ พานิช
6. นางสายสุณี สุขเนตร
7. นางสาวสุดาพร วงศ<ชาลี

ผูอำนวยการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
หัวหนาวิชาการโรงเรียนมารีย<พิทักษ<อุดรธานี
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานธุรการ

1. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)
1. นางยุภาวดี กาหาวงศ<
2. นางอรพินทร< พระเอก
3. นางอรวิชญ< พลหลา
4. นางปราณี ไชยสุวรรณ<
5. นางสาวพรชนก เวนบาป
6. นางกฤษฎีกานต< แสนสีแกว

ระดับ ป. 1 – 3
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
กรรมการ
ครูโรงเรียนสรางคอมวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานยามกาใหญ
กรรมการ
ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

2. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)
1. นางวริศรา ขันติประกอบ
2. นางสุรางค< หลงกุล
3. นางพรศิริ นิลฉวี
4. นางบุญญาภา ชาวกลา
5. นางสาวศศิวิมล พันชัย
6. นายณภพ วิลาสังข<

ระดับ ป. 4 – 6
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<
กรรมการ
ครูโรงเรียนสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด กรรมการ
ครูโรงเรียนบานหนองบอ
กรรมการ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กรรมการ/เลขานุการ

3. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)
1. นางรุงรัศมี เทกมล
2. นางสาวฌารินญา นาคสุรินทร<
3. นางนวลศิริ ศิลาธรรม
4. นางเดือนฉาย สิทธิบูรณ<
5. นางจันฉาย ดีเขื่อนขันธ<

ระดับ ม. 1– 3
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
กรรมการ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคม กรรมการและเลขานุการ

4. การแข8งขันประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ระดับ ม. 4– 6
1. นายอภินันท< พรมแสง
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
2. นางฉวีวรรณ ชานนตรี
ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
3. นางอรอุมา บุญศาสตร<
ครูโรงเรียนสรางคอมวิทยา
4. นางวิพรรัตน< บุญประเสริฐ
ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

ประธาน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายพงษ<ศักดา นามประมา
ครูโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม ระดับ ป. 1 – 3
1. นายสมเกียรติ ไสยเลิศ
ครูโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปรัศนา ดรครชุม
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
3. นางสาวนงค<นุช ผลาเลิศ
ครูโรงเรียนบานน้ำเกลี้ยง
กรรมการ
4. นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
5. นางวาสนา บุญคง
ครูโรงเรียนบานหนองบอ
กรรมการ
6. นางกุศล ดวงสะดี
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
ครูโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด กรรมการ
6. นายสุริยน สำมะโย
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา กรรมการ/เลขานุการ
7. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม ระดับม. 1 – 3
1. นางสำรวย ศิลา
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
2. นางทิภานุช ไชยเมือง
ครูโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
3. นางภัคจิรา มิตรราช
ครูโรงเรียนสามพราววิทยา
4. นางพรทิพา กลางโยธี
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
5. นางอุทัย พันอินากูล
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

8. การแข8งขันเล8านิทานคุณธรรม ระดับม. 4 – 6
1. นางอรวรรณ สำมะโย
ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
2. นางศิริวรรณ ประวันทา
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
3. นางรานี แกนดี
ครูโรงเรียนราชินูทิศ 2
4. นายณัฐวัศ เกตุโสภา
ครูโรงเรียนทุงฝนพัฒนศึกษา
5. นางนัยรัตน< รุจิราศีรัตน<
ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

9. การแข8งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม. 1 – 3
1.นางจุฑารัตน< แสนศรี
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุกรรณ< รอบรู
ครูโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
กรรมการ
3.นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข<
ครูโรงเรียนราชินูทิศ 2
กรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน< ปรีดายุทธนา
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
5. นางสาววราภรณ< แสงจันโท
ครูโรงเรียนหนองนางพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีรายละเอียดแนบทายคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 54 / 2563 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำป1 พ.ศ. 2563

๔๐

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

/10.การแขงขัน...
10. การแข8งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม. 4 – 6
1. นางดวงมณี วรรณสุทธิ์
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย< นาระกุล
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ
3. นางสาวเมษวรรษ แซงจันดา
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
4. นายมนูศักดิ์ จอมพล
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ วิลาวรรณ
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ กรรมการ/เลขานุการ
กลุ8มสาระสังคมศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
1.นายดนุช ตันเทอดทิตย<
2.นายประเสริฐ บัวลอย
3.นางพรวลัญ บอชน
4.นางสุลินดา ศรีดามา

ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปNญญา
ผูอำนวยการโรงเรียนพัฒนาปNญญา
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

11. การแข8งขันสวดมนต+แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ ป. 4 - 6
1. นายเดชา วงศ<คำพระ
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
2. วาที่ ร.อ.วรันธร ทองบอ
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
3. นายจักรพงษ< พิลาจันทร<
ครูโรงเรียนสรางคอมวิทยา
4. นายพลากร กลัดสะอาด
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
5. นางมนต<รัตน< สมสุข
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

12. การแข8งขันสวดมนต+แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ ม. 1 - 3
1. นางกัลยา ผลธุระ
ผอ.โรงเรียนนิคมสรางตนเองเชียงพิณ 1 ประธานกรรมการ
2. นางจำเรียง กิมพนม
ครูโรงเรียนบานตาด
กรรมการ
3. นางภัทรวิจิตรา คำแนน
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
4. นางสาวทิตา ศรีสรอย
ครูโรงเรียนบานหนองนาคำ
กรรมการ
5. นายประชา สำโรงลุน
ครูโรงเรียนบานหนองนาคำ 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
/กลุมสาระ...
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กลุ8มสาระสุขศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี
2. นางสาวนุจริน บุดดา
3. นางอัญชลี ชูลิขิต
4. นายธำมรงค< ไกรรัตน<
5. นางสมาพร วงษ<ศรีแกว
1. การแข8งขันแอโรบิค ระดับ ป. 1 – 6
1. นายสังข<ทอง จันทร<คลัง
2. นายเมฆินทร< คำสุข
3. นายดนุเดช ราชคำ
4. นายธนดล แสงเมือง
2. การแข8งขันแอโรบิค ระดับม. 1 – 3
1. นายประวิทย< สุทธิบุญ
2. นายสุพจน< อินทหอม
3. นางสาวรัชนีกร พิมพ<ศักดิ์
4. นายสุไรมาน นามี
5. นายณัฐวิทย< ไขววงศ<

ผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
รอง ผอ.โรงเรียนเซนต<เมรี่
ครูโรงเรียนเซนต<เมรี่
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สปพ.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห<วิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา กรรมการ/เลขานุการ

3. การแข8งขันตอบปDญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 – 6
1. นายนพดล บุดดา
ผูอำนวยการโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ<
2. นางอุมาพร รอดสวาง
ครูโรงเรียนบานหนองตูม
3. นายปรเมศร< นิตย<คำหาญ
ครูโรงเรียนบานหนองออ
4. นางวารุณี รักษาภักดี
ครูโรงเรียนบานอุบมุง
5. นางสมภรณ< อันทะชัย
ครูโรงเรียนบานน้ำพน
6. นางสาวทัศนีย< แสนชมพู
ครูโรงเรียนบานโคกผักหอม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

4. การแข8งขันตอบปDญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางสุรีพร กลั่นเกิด
2. นายเหนือสิงห< ไชยยงค<
3. นางสวาท ไขววงศ<
4. นางสาวสุณิสา โคตรโมลี
5. นายธนภณ กรมสินไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ม. 1 – 3
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
ครูโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
ครูโรงเรียนบานโนนสมบูรณ<

/กลุมสาระ...
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กลุ8มสาระภาษาไทย
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวปSยวดี ฟUากระจาง
2. นางสาวรัชนี ศรีไพร
3. นายปNญญา โสรมรรค
4. นางปราชิญา ศิรินิกร
5. นางจารุวรรณ แจมเสียง
6. นางเกษมณี ประเสริฐ
7. นางจริยา เสนาะ

ผูจัดการโรงเรียนกระจางวิทย<
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
ครูโรงเรียนกระจางวิทย<
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 4
นักวิชาการศึกษา

1. การแข8งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป. 1 - 3
1. นางนวพร เสนปNญจะ
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
2. นางปรัศนี พหลทัพ
ครูโรงเรียนบานดงปอ
3. นางสาวสมฤดี เชยสะอาด
ครูโรงเรียนบานเมน
4. นางสาวสาวิตรี อาษาวิเศษ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
5. นางสาวลัดดา กาหวาย
ครูโรงเรียนบานจอมศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

2. การแข8งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป. 4 - 6
1. นางสาวกนกแกว เชิดสันเทียะ
ครูโรงเรียนบานดงใหญ
ประธานกรรมการ
2. นางณัฐทิตาภรณ< นิตย<คำหาญ
ครูโรงเรียนบานอูบมุง
กรรมการ
3. นางสุมาลี สาชิน
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
4. นางบัวผัน ศรียา
ครูโรงเรียนบานดงยางนารายณ<
กรรมการ
5. นางสาวหฤทัย ละชินลา
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 1 – 3
1. นางรินรดา จันทะวัน
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
2. นางพัชริน ชินคำ
ครูโรงเรียนบานพรานเหมือน
กรรมการ
3. นางสาววรัญญา แกวแกน
ครูโรงเรียนบานนาบัวไผ
กรรมการ
4. นางสาวภรทิพย< สมบูรณ<
ครูโรงเรียนคอนสวรรค<สินเจริญ
กรรมการ
5. นางสุภาพร ชาวปHา
ครูโรงเรียนบานนามั่ง
กรรมการ/เลขานุการ

/4. การแขงขัน...
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4. การแข8งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม. 4 – 6
1. นางเพ็ญศรี ทองทวี
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
2. นางสุภาวดี เพ็ชรpชา
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
3. นางอรพรรณ ภุดิน
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
4. นางลาวัล โบราณกุล
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
5. นางสาวรจนา ชาติโสม
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
5. การแข8งขันท8องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป. 1 – 3
1. นางกมลวรรณ หนูกลาง
ครูโรงเรียนบานหนองหลอด
2. นายสุทธิพงษ<สิมสวน
ครูโรงเรียนบานหัวบึง
3. นางนฤมล มีเพียร
ครูโรงเรียนบานนาพัง
4. นางดรุณี แสนสวาท
ครูโรงเรียนนิคมพัฒนา
5. นางศศิธร สิมสวน
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

6. การแข8งขันท8องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป. 4 - 6
1. นางสาวรจนา จันทร<กอง
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน< เสนเศษ
ครูโรงเรียนบานปHองมหิดลอนุสรณ< 6
กรรมการ
3. นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย<
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
4. นางนิภาภรณ< พรหมหา
โรงเรียนอุดรธานี
กรรมการ
5. นางสาววรกาญจน< ละครพล
ครูโรงเรียนกุดหมากไฟ
กรรมการ
6. นางสาวดารา ละครพล
ครูโรงเรียนบานโคกหนองแซง กรรมการ/เลขานุการ
7. การแข8งขันท8องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม. 1 -3, ม. 4-6
1. นายวีระชัย ศรีวงษ<รัตน<
ผูอำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันสรางแกว ประธานกรรมการ
2. นางสุมุทิตา โดตสุข
ครูโรงเรียนบานโคกลาด
กรรมการ
3. นางแพรพรรณ จันทร<แดง
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
4. นางสาวจณิสตา ยศออน
ครูโรงเรียนบานดงอุดม
กรรมการ
5. นางศิรินยา พรอมปNจจุ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
กลุ8มสาระภาษาไทย
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวพิมพ<สุณี ภูมิอาจ
2. นางพิกลุทอง สีขาว
3. นางรัชนี ลีบาง
4. นางสำราญ ปNญญาทอง
5. นางรัดดา วิทยากร

ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
ครูโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2
/8. การแขงขัน...
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8. การแข8งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับ ป. 1 - 3
1. นางลุนนี พละสาร
ครูโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
2. นางสาววิภาพร ปุริสาร
ครูโรงเรียนบานนาน้ำชุม
3. นางพรพิศ คลองดี
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
4. นางสาวทิฆัมพร สิธิโสภากูล
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
5. นางสาววิภา ผิวบาง
ครูโรงเรียนบานโคกผักหอม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

9. การแข8งขันเขียนเรียงความ ระดับ ป. 4 - 6
1. นางสาววีนัสนี ศรีกันยา
2. นางนันท<นภัส ตาคะนานันท<
3. วาที่ ร.ต.เสถียร จุติมา
4. นางสาวพิมพิไล เหลาพิมพ<
5. นางสาวยุพิน พิลาเทศ
10. การแข8งขันเขียนเรียงความ ระดับม. 1 – 3
1. นางลัดดา ศรีนา
2. นางสาวฝนทิพย< อาจสมบูรณ<
3. นางสาวสุพักตร<ษา มุกดามวง
4. นางสาวปรียาภรณ< มาสาซาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ครูโรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบานจำปาโนนสะอาด
กรรมการ
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ/เลขานุการ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
ครูโรงเรียนบานโนนหวาย
ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ครูโรงเรียนบานหมากแขง

11. การแข8งขันเขียนเรียงความ ระดับ ม. 4 – 6
1. นางวิยดา ลุมภักดิ์
ครูโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
2. นางปราณี กองเกิด
ครูโรงเรียนสามพราววิทยา
3. นางกฤษดา อุดมศักดิ์
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
4. นางสาวจริยา แสงตัน
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
5. นางสุปราณี แกวสมบัติ
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กลุ8มสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะกรรมการอำนวยการ
1. ดร.สมิต แดงอำพันธ<
2.นางอมรรัตน< ศรีจันทรา
3.นายนพรัตน< หวานเครือ
4. นางสาวพิมพ<พัดชา ดวงลาพิมพ<
5. นางกานต<ทิตา อวนอินทร<
6. นายพิชัย ชมพูจันทร<

ประธานกรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
รองผูอำนวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ปฏิบัติหนาที่ ผอ. กลุมลูกเสือฯ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
/6. สิบเอกพัทธดนส<...
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6. สิบเอกพัทธดนส< สุวรรณพิสิทธิ์
7. นายชวรินทร< วงศ<คำจันทร<

ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ครูโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

1. การแข8งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับ ป. 1 – 3
1. นางสาวกฤตติกา มาเวียง
ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาสอนโพนทัน ประธานกรรมการ
2. วาที่ร.ต.พินิจ สุขใจ
ผูอำนวยการโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาด
กรรมการ
3. วาที่ร.ต.จักราชัย ใจซื่อ
ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองบอ
กรรมการ
4. นางสาววราพร สุภากิจ
ครูโรงเรียนบานหนองบัวเงินหนองบัวทอง
กรรมการ
5. นายจักรินทร< ไชยเชียงพิณ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
กรรมการ
6. นายประพันธ< ยุนิลา
ครูโรงเรียนบานแมดวิทยาคม
กรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ไชยมี
ครูโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาด
กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ ขอดแกว
ครูโรงเรียนบานหัวบึง
กรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ< ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
10. นางนิภาวรรณ ลุนละวงษ< ครูโรงเรียนชุมชนนากวางพัฒนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
2. การใชเข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับ ป. 4 - 6
1. นายวีระชัย ทาวจันทร<
ครูโรงเรียนบานพรานเหมือน
ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทร<ชา
ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสำราญ
กรรมการ
3. นายคมสรร ออนสงไกร
ครูโรงเรียนบานหนองบอ
กรรมการ
4. นายรณกฤต สุระอุดร
ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
กรรมการ
5. นายมะชานน เหลาโสด
ครูโรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสำราญ
กรรมการ
6. นายพุทธพงษ< อรสูญ
ครูโรงเรียนชุมชนบานธาตุ
กรรมการ
7. นางสาวจิรารัตน< สีแจจันทร< ครูโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
กรรมการ
8.นายพรชนก ออนสุระทุม
เจาหนาที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือแหงชาติ
กรรมการ
9. นายฉัตรชัย ตันนารัตน<
ครูโรงเรียนบานขาทุงมวงโนนศรีสมบูรณ<
กรรมการ
10. นายวรรณชนะ โสภาบุตร ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป1
กรรมการ
๑1. นายพิสิทธิ์ คุณวงษ<
ครูวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป1
กรรมการ
๑2. นายสุทธิรักษ< สิงห<วงศ<
ครูวิทยาลัยการอาชีพบานผือ
กรรมการ
๑3. นายภัฏพลวัตร ขวัญแจง ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเษกอุดรธานี
กรรมการ
๑4. นายทองดี มะปะทัง
ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
กรรมการ
๑5. วาที่รอยตรีวิธวิทย< ศันติวิวัฒนพงศ< ครูวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
กรรมการ
๑6. นายสังกาส ลือดี
ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
กรรมการ
17. นายนิชากร วัฒนะชัย
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานหนองบอ
กรรมการ
18. นายวิญ™ู ไชยฑะ
ครูโรงเรียนบานงอนหนองพระ
19. นายมงคลชัย ยางชุม
ครูโรงเรียนบานสะอาดนาพังศรีเจริญ
กรรมการ/เลขานุการ
/กลุมสาระ...
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กลุ8มสาระกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายเหรียญ ทองดี
2.นางแจมจันทร< เหตุถัง
3.นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย<
4. นายปราโมทย< กบรัตน<

ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
ครูโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี

3. การทำหนังสือเล8มเล็ก ระดับ ป. 4 – 6
1. นางสาวรวิพร จันทะดวง
ครูโรงเรียนบานจอมตาลโนนดูโนนสำราญ ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ชาวปHา
ครูโรงเรียนบานนามั่ง
กรรมการ
3. นางธิดารัตน< รูยิ่ง
ครูโรงเรียนบานหนองบอ
3. นางสาวกรแกว หนูทอง
ครูโรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
4. การทำหนังสือเล8มเล็ก ระดับ ม. 1 – 3
1. นายนิรันดร< ผมไผ
ครูโรงเรียนบานขาทุงมวงโนนศรีสมบูรณ<
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา สุระการ
ครูโรงเรียนบานเตาไห
กรรมการ
3. นางสาวณัชสุดา คำมุกชิก
ครูโรงเรียนเจ ซี บานอินทร<แปลง กรรมการ/เลขานุการ
5. การทำหนังสือเล8มเล็ก ระดับ ม. 4 – 6
1. นางนัยนา หลวงเมือง
2. นางพัชรา สุวรรณไชยรบ
3. นางรัชฎา ประกายพรึก
กลุ8มสาระคณิตศาสตร+
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางสาวอุษณีษ< ธีระพัชรรังษี
2. นางวัลยา โคตรนรินทร<
3. นางรุงนภา คำกอง
4. นางวิมลรัตน< อุนทานนท<
5. นางณัฎฐิญา เคนทุม
6. นางกาญจนา ทัศนะโสภณ
7. นางอรชร โคตรโมลี

ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูอำนวยการโรงเรียนเซนต<เมรี่
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ครู โรงเรียนเซนต<เมรี่
ครู โรงเรียนเซนต<เมรี่

1. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+ ระดับ ป. 1 – 3
1. นางศรัญย<รัศต< เสนามงคล
ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาดี ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอย
ครูโรงเรียนทาตูมดงสระพัง
กรรมการ
3. นางจิตราภรณ< บุญละคร
ครูโรงเรียนบานดงยางนารายณ<
กรรมการ
/4. นายจิตวิรุฬห<...
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4. นายจิตวิรุฬห< แกวบุญศรี
5. นางสาวปNญญาวีร< อุนทรัพย<

ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนบานเตาไห

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

2. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+ ระดับ ป.4 – 6
1. นางสิริรัตน< ตะราษี
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร จันทร<ศิริ
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
3. นางรัชนีกร คุณาพันธ<
ครูโรงเรียนบานหนองนาเจริญ
กรรมการ
4. นางปวิตา ไชยมาตย<
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ศรีบัวนอย
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+ ระดับ ม.1 – 3
1. นายวุฒิพงษ< สงวนนาม
ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากดงสงเสริมธรรม ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยางชุม
ครูโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด กรรมการ
3. นางสาวปรีดา พระโรจน<
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
4. นางสาววิภาดา ศรีบุญเรือง
ครูโรงเรียนบานดอนกลอยดอนอุดม
กรรมการ
5. นางสาวธัญญา วันดา
ธุรการโรงเรียนบานหนองแววเดิดฯ กรรมการ/เลขานุการ
4. การแข8งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร+ ระดับ ม.4 – 6
1. นางบุษบัน งามดี
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
2. นางยุภา ภาคำ
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
3. นายสุกฤษฎ< อัครวิชญ<กุญชร
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
4. นางคะนึงนิจ อัครปNญญา
ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<
5. นางใจชื่น ไกรเพชร
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

5. การแข8งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป. 1 – 3
1. นางสาวรัศมี กลยนีย<
ผูอำนวยการโรงเรียนบานปHากาวดอนแดง ประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ ไชยคำจันทร< ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
3. นางสาววิภาพักตร< อินทรักษา ครูโรงเรียนบานคอนเลียบ
กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ธรรมสาร
ครูโรงเรียนบานจำปาโนนสะอาด
กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ชัยเลิศ
ครูโรงเรียนบานโพนงามหนองตุ
กรรมการ
6. นางสาวทิพย<วรรณ ใจทน ครูโรงเรียนบานหนองแวงจุมพล
กรรมการ
7. นางบังอร ตันสุหัช
ครูโรงเรียนพิบูลย<รักษ<พิทยา
กรรมการ
8. นางสาวศิริพร สมบุตร
ครูโรงเรียนดงยางนารายณ<
กรรมการ
8. นางลดารัตน< รานอก
ครูโรงเรียนบานคอนเลียบ
กรรมการ/เลขานุการ
/6. การแขงขัน...
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6. การแข8งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป. 4 – 6
1. นางประยงค< งามจิตร
ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค< สงวนนาม
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
3. นายกันยฤทธิ์ สกุลการะเวก ครูโรงเรียนอนุบาลสรางคอม
กรรมการ
4. นายจิรพงศ< ชนะสะแบง
ครูโรงเรียนบานแมดวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสินจัย สุวรรณวาป1 ครูโรงเรียนบานสุขสมบูรณ<
กรรมการ/เลขานุการ
7. การแข8งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม. 1 – 3
1. นางธนิตา จันทราบุตร
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ขันตรีสกุล
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ
3. นางรุงทิวา ศิริภักดิ์
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
4. นางภัทรพร เดชศรีเมธีชัย ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
5. นางสาวสุภรัตน< เครือสุคนธ< ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
6. นางสาวอัมรา หวานเพราะ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
7. นางคมขำ นาอุดม
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
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 อยูยืน
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ
5. นายทองเยี่ยม อุไร
ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
กรรมการ
6. นางถนอมจิตร พิมพ<จำปา ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
กรรมการ
7. นางมรกต หมั่นวิชา
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ
8. นางสาวมยุรี สินเจริญเลิศ ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ/เลขานุการ
9. การแข8งขันสรางสรรค+ผลงานคณิตศาสตร+โดยใชโปรแกรม GSP ระดับ ป. 4 – 6
1. นายบัณฑิต ดั้งชาลี
ผูอำนวยการโรงเรียนบานเหลาดอนเงิน ประธานกรรมการ
2. นางวรรณารัตน< ละอองเอกกุลภัค ผูอำนวยการโรงเรียนบานดอนแกว
กรรมการ
3. นางกฤษวรรณ แกวกรองแสง ครูโรงเรียนบานหนองหลอด
กรรมการ
4. นางกรรณิการ< พัสดร
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
5. นายจักกรินทร< ธุรารัตน<
ครูโรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุข
กรรมการ
6. นายเสกสรรค< ลาสม
ครูโรงเรียนบานอุบมุง
กรรมการ
7. นางชาลิสา สรรพโส
ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
กรรมการ
8. นางรัชนี พงศ<ศาสตร<
ครูโรงเรียนบานเชียงพัง
กรรมการ/เลขานุการ
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10. การแข8งขันสรางสรรค+ผลงานคณิตศาสตร+โดยใชโปรแกรม GSP ระดับ ม.1-3
1. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมนนท<
ประธานกรรมการ
2. นางเกษร ปNญญาพงษ<เมธ โรงเรียนบานหนองหลอด
กรรมการ
3. นางจันทร<เพ็ญ ชาญสุข
ครูโรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรค<
กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจ ครูโรงเรียนบานพรานเหมือน
กรรมการ
5. นายประดิษฐ< ศรีซุย
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
กรรมการ
6. นางสาวรัศมี พรมแสนปNง
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
11. การแข8งขันสรางสรรค+ผลงานคณิตศาสตร+โดยใชโปรแกรม GSP ระดับ ม. 4 – 6
1. นายสุเทพ ตะไกแกว
ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ประธานกรรมการ
2. นางลำไพ บุญสุข
ครูโรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร
กรรมการ
3. นายคำสา สุโพธิ์
ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ
กรรมการ
๔.นางสุภาพร จรูญพงษ<
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ/เลขานุการ
กลุ8มสาระทัศนศิลปn
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายเหรียญ ทองดี
ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
2. นางแจมจันทร< 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
ครูโรงเรียนบานโนนสมบูรณ<
กรรมการ
3. นางจิตรยา ชื่นชม
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ
4. นางศิริพร ทาชาติ
ครูโรงเรียนบานโนนสมบูรณ<
กรรมการ
5. นายเชษฐชาติ ทาชาติ
ศิลปSนอิสระ
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแข8งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป. 4 – 6
1. นายพิภพ ภูแกว
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ใสเสริม
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
กรรมการ
3. นายชาญ อุดมกัลปk
ครูโรงเรียนบานหนองแซงสรอย
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
2. นางภาวนา สากอน
ครูโรงเรียนบานเชียงยืน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. นายนาวิน โพละลัย
ครูโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี
4. นายจำลอง นามอาษา
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
5. นายสมมาตร คำเพิ่มพูน
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
4. การแข8งขันวาดภาพระบายสี ระดับม. 4 - 6
1. นายประยุทธ จันดาเวียง
ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
2. นายพรนภัส หารคำ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. นางสาวอชิรญา เกริกกรีติ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
4. นางชญาดา อินทะพันธ<
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
5. นายวันชัย สุมมาตย<
ครูโรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

กลุ8มสาระดนตรี
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสมพงษ< พลบูรณ<
ผูอำนวยการโรงเรียนบานหมากแขง
2. นางศิริกัญญา คำดวง
รองผูอำนวยการโรงเรียนบานหมากแขง
3. นายศักดา กาหาวงศ<
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
4. นายปNญญา ประวะโข
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
5. นางสาวสุดาวัลย< มาตย<สีหา
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
6. นางสาวยุทธิยา เบญจกุล
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
1. การแข8งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ+ ประเภท ชาย–หญิงระดับ ป. 1 – 6
1. นายคาม แกวเชียงหวาง
ครูโรงเรียนเชียงหวางสรางลาน ประธานกรรมการ
2. นายจิระพงษ< ภูโสดา
ครูโรงเรียนบานโคกสวาง
กรรมการ
3. นายฤทธิไกร นาคลา
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
4. นายพิมล ปUองเรือ
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
5. นางวชิรา บุญรัตน<
ครูโรงเรียนบานหนองขามฯ
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแข8งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ+ ประเภท ชาย–หญิงระดับ ม. 1 – 3
1. จ.อ.ทฤษฎี สิงอุปโป
ผอ.โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบล
ครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
กรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน<
ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ<
กรรมการ
4. นางวชิราภรณ< สาริคาร
ครูโรงเรียนเฝUาไรวิทยา
กรรมการ
5. นายยุโรจน< วงฤทธิ์
ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแข8งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ+ ประเภท ชาย–หญิงระดับ ม. 4 – 6
1. นายพิบูลย<พันธ< สาทอง
ผูอำนวยการโรงเรียนบานหมูมนโพนสวาง
ประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธ< ทองทา
ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห<
กรรมการ
3. นายเอกวัส เพ็งคำ
ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ<พิทยา
กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โงนแกว
ครูโรงเรียนประจักษ<ศิลปาคาร
กรรมการ/เลขานุการ
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4. การแข8งขันขับรองเพลงไทยลูกทุ8ง ประเภทชาย - หญิง ระดับ ป. 1 – 6
1. นายเชาวฤทธิ์ จิกจักร
ครูโรงเรียนบานหนองหญาไซ
ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สีหาวงษ<
ครูโรงเรียนบานเลิงถอนโนนสมบูรณ<
กรรมการ
3. นายอนุรักษ< ภารัตน<
ครูโรงเรียนสหราษฎร<นุสรณ<
กรรมการ
4. นางบุญถม เหล็กกลา
ครูโรงเรียนบานคำโคกสูง
กรรมการ
5. นางเอมอร เรืองปNญญาธรรม
ครูโรงเรียนบะยาวพัฒนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
5. การแข8งขันขับรองเพลงไทยลูกทุ8ง ประเภทชาย - หญิง ระดับ ม. 1 – 3
1.นายธราพงศ< เกงกวาสิงห<
ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองโสกดาว ประธานกรรมการ
2. นางรักษา สิงห<คู
ครูโรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา กรรมการ
3. นายพีระยุทธ ชินอัน
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
กรรมการ
4. นางสกุณา บัวแกว
ครูโรงเรียนนิคมสรางตนเองเชียงพิณ 5 กรรมการ
5. นางพัชราภรณ< วงษ<ศิริ
ครูโรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทัน
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแข8งขันขับรองเพลงไทยลูกทุ8ง ประเภท ชาย - หญิง ระดับ ม.4 – 6
1. นายธนันชัย ปลัดกอง
ผูอำนวยการโรงเรียนบานอีหลุง ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ผาจวง
ครูโรงเรียนบานสังซาวังน้ำขาว
กรรมการ
3. นางจันทกานต< สวัสดี
ครูโรงเรียนบานหนองตูม
กรรมการ
4. นายทวีชัย ลำมูล
ครูโรงเรียนบานหนองหวาหนองไผ
กรรมการ
5. นายฉัตรชัย พลประถม
ครูโรงเรียนบอนอยประชาสรรค<
กรรมการ
6. นายนภดล สีหนาท
ครูโรงเรียนบานเชียงยืน
กรรมการ
7. นางสาวชุลีกร นาโควงษ<
ครูโรงเรียนชุมชนนากวางพัฒนศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
กลุ8มสาระนาฎศิลปn
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางนาตนภางค< เสถียรนาม
2. นายไมยมิตร ปUองวิชัย
3. นางภารดี ปทุมมาพัฒนานนท<
4. นายศักดา กาหาวงศ<
5. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา
6. นางสาวสุดาวัลย< มาตย<สีหา
7. นางสาวยุทธิยา เบญจกุล

ผูอำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยา
ศึกษานิเทศก<เชี่ยวชาญ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี
ศึกษานิเทศก<ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา
ครูโรงเรียนอุดรวิทยา

1. การแข8งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ป. 1 – 6
1. นางมณฑาทอง มีจินดา
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
2. นางพิมพิลาภรณ< วัลคำ
ครูโรงเรียนบานหนองหลอด
3. นางจริยาภรณ< จะระคร
ครูโรงเรียนบานหนองขามฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. นางสาวนัตติยา บึงไสย<
5. นางนัดดา พิลาชัย

ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนบานบอนอยประชาสรรค< กรรมการ/เลขานุการ

2. การแข8งขันนาฏศิลปnไทยสรางสรรค+ ระดับ ป.1–6, ม. 1 – 3, ม. 4 – 6
1. นางอินทิรา วงษ<โอษฐ<
ครูโรงเรียนบานหมากตูมดอนยานาง ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา ผลไสว
ครูโรงเรียนอนุบาล 2 มุขมนตรี
กรรมการ
3. นางจรัสลักษณ< ภรภัฐวัฒน<
ครูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
กรรมการ
4. นางณัฐินี ปลัดขวา
ครูโรงเรียนคายประจักษ<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<
ครูโรงเรียนบานหนองหวาหนองไผ
กรรมการ
10. นางสาวนพัชราภรณ< ชูน้ำเที่ยง
ครูโรงเรียนบานหมากแขง
กรรมการ/เลขานุการ
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