
 
 ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

     ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัด 
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29 เกมส์” ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มี 
การเพ่ิมเติมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 “สพม.29  เกมส์” ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  2561 ซึ่งมีก าหนดจัดการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ 
สนามโรงเรียนในสังกัด โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561 และพิธีปิดในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนาม
กีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
    1.1 นายพิทยา ไชยมงคล  ผอ.สพม.29              ประธานกรรมการ   
    1.2 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29              รองประธานกรรมการ 
    ๑.3 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม  รองผอ.สพม.29         รองประธานกรรมการ 
        1.4 นางศิริญา ถาวร   รองผอ.สพม.29         รองประธานกรรมการ 
    1.5 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29   รองประธานกรรมการ 
    1.6 ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต                     กรรมการ 
    1.7 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     กรรมการ 
   1.8 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเขือ่งในพิทยาคาร     กรรมการ
   1.9 นายนพรัตน์ ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ    กรรมการ
   1.10 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล       กรรมการ
   1.11 นายนิยม รักพรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา      กรรมการ 
   1.12 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ       กรรมการ 
   1.13 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.29      กรรมการ
   1.14 นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ
   1.15 นางสาวทมิตา ไชยศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที ่อ านวยการ ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน าส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และด าเนินการ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
    2.1 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม  รองผอ.สพม.29            ประธานกรรมการ 

  2.2 ประธานสหวิยาเขตทุกสหวิทยาเขต           รองประธานกรรมการ 
                      /2.7 ประธาน.... 
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    ๒.๓ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             กรรมการ 
      2.๔ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                  กรรมการ 
     2.๕ นายนพรัตน์ ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ        กรรมการ 
   2.๖ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ    ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล             กรรมการ 
   2.๗ นายนิยม รักพรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา          กรรมการ 
   2.๘ ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ       กรรมการ 
  2.9 นางลัดดา จิตรมาศ   รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช          กรรมการ 
  2.10 นายอรรณพ จันทะโสม รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      กรรมการ 
  2.11 นายขุนอธิป ทองผาย  รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      กรรมการ 
  2.12 นายพรพิทักษ์ จันดี  รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      กรรมการ 
  2.13 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ  รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล        กรรมการ 
  2.14 นางปารดา ไชยรักษ์  รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล        กรรมการ 
  2.15 น.ส.วันเพ็ญ วงษ์จันทร ์ รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล        กรรมการ 
  2.16 นางนิธิวดี วรเดช   รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล        กรรมการ 
  2.17 นายประจักษ์ สีแสด  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  2.18 นางจิราพร ธรรมเจริญ รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  2.19 นางจรูญลักษณ์ ธิมา  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  2.20 นายถาวร ครองยุทธ  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  2.21 นายสุรพล ทางทอง  รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการ 
  2.22 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการ 
  2.23 นางกมลวรรณ ศรีมันตะ รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการ 
  2.24 นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการ 
  2.25 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  2.26 นายสมาน วงแก่น  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  2.27 นายสมชัย พลรักษ์  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  2.28 นายทวี ชัยปัญญา  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  2.29 นายวิษณุ กาญจนาภา  รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา       กรรมการ 
  2.30 น.ส.ล าพูล ลาพานิช    รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา       กรรมการ 
  2.31 น.ส.เกษมศรี ลาภรัตน์ รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา       กรรมการ 
  2.32 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
  2.33 นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ

   2.34 นางสาวทมิตา ไชยศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    2.35 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   2.36 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ควบคุมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง

ตามระเบียบ กติกาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายการเงินและประสานงานการเงินงบประมาณและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
   ฝ่ายสิทธิประโยชน์จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 

                   /๓.๑ว่าที่ร.ต.กมล..... 
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  ๓.1 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา        
   จังหวัดอุบลราชธานี              รองประธานกรรมการ 
  3.3 ประธานสหวิทยาเขต 1-9 อุบลราชธานี           กรรมการ 
  3.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.29 จังหวัดอุบลราชธานี ทุกคน       กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายสิทธิประโยชน์จังหวัดอ านาจเจริญ 
  3.5 นายสมัย บุตรภักดิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
  3.6 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา      

    จังหวัดอ านาจเจริญ              รองประธานกรรมการ 
  3.7 ประธานสหวิทยาเขต 1-4 อ านาจเจริญ           กรรมการ 
  3.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.29 จังหวัดอ านาจเจริญ ทุกคน       กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรม การ
อ านวยการจัดการแข่งขันมอบหมายและด าเนินการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดวางแผนเพ่ือระดมทรัพยากรและจัดหา
งบประมาณ และบริหารงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ฝ่ายการเงิน และประสานงานการเงินงบประมาณ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
  3.9 นายธนเดช บุญจรัส  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์       ประธานกรรมการ 
  3.10 ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต            รองประธานกรรมการ 
  3.11 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.29       กรรมการ 
  3.12 นายวัชรากร ชายผา      ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  3.13 นางสุดาพร เจริญพร      ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการ 
  3.14 นายอนุกูล ยาตา   ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  3.15 นายสนิท สาระทิศ    ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  3.16 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม   ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช       กรรมการ 
  3.17 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์      ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  3.18 นายวินัย ชายผา   ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร              กรรมการ 
  3.19 นางสาววัณณิตา มรกตเขียวนักวิชาการพัสดุช านาญการ            กรรมการ 
  3.20 นางสาวน้ าอ้อย วิจิตร  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ         กรรมการ 
  3.21 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            กรรมการ 
  3.22 นางสมปอง บุระด า  นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  3.23 นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.24 นางสาวทมิตา ไชยศร ี นักวิชาการศึกษาช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.25 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการ
จัดการแข่งขันมอบหมายและด าเนินการด้านงบประมาณ การเงินการบัญชี จัดซื้อจัดจ้างการตั้งฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท 
ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ                

   /4.คณะกรรมการ…. 
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 4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  4.1 นายสุกิจ จันทบาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนพนาศึกษา      ประธานกรรมการ 
  4.๒ นายทวีศักดิ์ สะใบ   รองผอ.โรงเรียนพนาศึกษา       รองประธานกรรมการ 
  4.3 ว่าที่ ร.ต.ชฎลิ ชูฉัฏฐะ    รองผอ.โรงเรียนชานุมานวิทยาคม       กรรมการ 
  4.4 นางธัญดา บรรเรืองทอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ      กรรมการ 
  4.5 ครูประชาสัมพันธ์ตัวแทนจากสหวิทยาเขต 1-4 จังหวัดอ านาจเจริญ     กรรมการ 
  4.6 คณะครูโรงเรียนพนาศึกษาทุกคน             กรรมการ 
  4.7 นายไพทูล ภูมิประมาณ   คร ูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม       กรรมการ 
  4.8 นายนิติวิบูลย์ สีคุณ     คร ูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม       กรรมการ 
  4.9 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์      ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  4.10 นางสาวนิภาพร มัสยมาศ   พนักงานราชการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม     กรรมการ

   4.11 นางสาวทมิตา ไชยศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ 
  4.12 นางบุษบง พุฒพรหม  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  4.13  นายสมยศ นิลฉว ี  รองผอ.โรงเรียนพนาศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
  4.14 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4.15 นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร   ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนและกรีฑานักเรียน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เผยแพร่ข่าวสารแก่สื่อมวลชนทั่วไปให้
ประชาชนทราบ 

    ๒. จัดหาอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ให้พร้อมประชาสัมพันธ์ 
    ๓. ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพม.

๒๙ เกมส์ ครั้ง ๑ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขัน แนะน าการแข่งขัน 
    ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ท้องถิ่น ท าการถ่ายทอดสดผ่าน  

ยูทูป เฟสบุคส์ ไลน์ 

 5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ขบวนพาเหรด กองเชียร์  
   ฝ่ายพิธีการ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอ านาจเจริญ  ประกอบด้วย    

  ๕.๑ นายนิยม รักพรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา      ประธานกรรมการ 
  ๕.2 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ      รองประธานกรรมการ 
  5.3 นายวิษณุ กาญจนาภา       รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา         กรรมการ 
  5.4 นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
  5.4 นายทองแสง หน่อแก้ว  คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  5.5 นางจารุวรรณ จุลแสน  คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  5.6 นายวันชัย พรมกสิกร  คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  5.7 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  ๕.8 นายสมปอง สาระ   ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช       กรรมการ 
  5.9 นางนวมล มากมี   ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  5.10 นางพัชริดา    ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการ 
  5.11 นายวินัย ใจเอ้ือ   ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 

                 /5.1๒ นางณิรชา.... 
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  ๕.12 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  5.13 นางสาวทมิตา ไชยศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ

   5.14 นายวิษณุ กาญจนาภา      รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา             กรรมการและเลขานุการ 
  5.15 นายนิติวุฒิ สจุริต   คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  5.16 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ พิธีเปิด - พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ เชิญประธานและผู้บริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในพิธีเปิด - พิธีปิด จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย จัดท าก าหนดการ 
ค ากล่าวรายงานและค ากล่าวประธาน จัดขบวนพาเหรด จัดผังอัฒจันทร์ที่นั่ง จัดให้มีพิธีกรในพิธีเปิด - พิธีปิด จัดล าดับพิธี
การมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลส าหรับมอบให้นักกีฬาทุกรุ่นทุกประเภท จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานให้มีความ
พร้อมตามล าดับพิธีการ และจัดเตรียมนักเรียนในการเชิญรางวัล 

  ฝ่ายขบวนพาเหรด  ประกอบด้วย 
  5.17 นายสมัย บุตรภักดิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
  5.18 น.ส.อรไทย บรรลุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม   รองประธานการมการ 
  5.19 น.ส.อรณัน ก้อนค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม    กรรมการ 
  5.20 นายสมภาส บุญมาลี    คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  5.21 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ       คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  5.22 นางสาวยุวธิดา วรรณทาป คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  5.23 นางสาวอรวรา อนุด า  คร ูโรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  ๕.24 นายสมปอง สาระ  ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช       กรรมการ 
  5.25 นางนวมล มากมี   ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  5.26 นางพัชริดา    ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการ 
  5.27 นายวินัย ใจเอ้ือ   ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  5.28 นายวิญญู คณาเสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
  5.29 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. นัดหมายสหวิทยาเขตทุกเขต เริ่มตั้งขบวนที่ว่าการอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
    ๒. จัดอับดับการเดินของสหวิทยาเขตทุกเขต เรียงขบวนให้สวยงาม ให้คะแนนความเป็นระเบียบ

และให้ประเมินผลการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสหวิทยาเขต เสนอเพ่ือรับเกียรติบัตร 
    ๓. ก าหนดเวลา ๐๘.๓๐ น. ปล่อยขบวนพาเหรด เดินขบวนจนถึงบริษัททีโอทีอ านาจเจริญ 
    ๔. มอบเกียรติบัตรขบวนพาเหรดที่ชนะเลิศ 
  ฝ่ายกองเชียร์  ประกอบด้วย 
  5.30 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ      ประธานกรรมการ 
  5.31 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ       รองประธานกรรมการ 
  5.32 นายสมาน วงแก่น  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  5.26 คณะครูโรงเรียนอ านาจเจริญทุกคน              กรรมการ 
  5.33 นายปราโมทย์ มารักษ์      คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  5.34 นายสมชัย พลรักษ์  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ         กรรมการและเลขานุการ 
  5.35 นายมนตรี เชื่อนิล            ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  5.36 นายฌานวัฒน์ สุขารมย์    คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  /5.37 นายปราโมทย์.... 
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  5.37 นายปราโมทย์ มารักษ์      คร ูโรงเรียนอ านาจเจริญ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑.จัดเตรียมกองเชียร์ของทุกสหวิทยาเขต นั่งบนแสตนเชียร์ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. 
    ๒. ประเมินผลให้คะแนนกองเชียร์ของแต่ละสหวิทยาเขต เพ่ือเสนอรับรางวัลเกียรติบัตร 
    ๓. มอบเกียรติบัตรกองเชียร์ที่ชนะเลิศ 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสถิติ และประมวลผล รายงานผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑา  ประกอบด้วย  
   ๖.๑ นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29    ประธานกรรมการ 

  6.2 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา        รองประธานกรรมการ 
  6.3 นายอุริษย์ บุญโสม      รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา        กรรมการ 
  6.4 นายวัชรากร ชายผา      ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  6.5 นางสุดาพร เจริญพร      คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการ 
  6.6 นายอนุกูล ยาตา   ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  6.7 นายสนิท สาระทิศ    ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  6.8 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม    ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช       กรรมการ 
  6.9 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์      ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  6.10 นายวินัย ชายผา   ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร              กรรมการ 
  6.11 นายสันติ แก้วมะ      คร ูโรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
  6.12 นายเสน่ห์ บุญพรรัตน์      คร ูโรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
  6.13 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๖.14 นางสาวทมิตา ไชยศรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ 
  ๖.15 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         กรรมการและเลขานุการ 
  6.16 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  6.17 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมสถิติการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ประสานกับการ

แข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการ และรายงานผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทันที 
    ๒. ให้มีการรายงานผลผ่านทางสื่อ ไลน์ เฟสบุคส์ โดยจัดท าคลิปผลการแข่งขันความยาว ๕ นาท ี
    ๓. ให้มีการรายงานผล ณ สนามกีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ ให้ทราบทั่วกัน 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่และอุปกรณ์การแข่งขัน ศิลปะตกแต่งสนาม ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายรัศมี ถิ่นขาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนางคนิคม      ประธานกรรมการ 
  7.2 นางระเบียบ ประทุมวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสนางคนิคม     รองประธานกรรมการ 
  7.3 นายอรุณ ส่องแสง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล    กรรมการ 
  7.4 คณะครูโรงเรียนเสนางคนิคมทุกคน            กรรมการ 
  7.5 ครูกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      กรรมการ 
  7.6 นายเกษม ถือสัตย์   ครู โรงเรียนนารีนุกูล         กรรมการ 
  ๗.7 นายโกวิทย์ งามภักดีกุล  ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล       กรรมการ 
  7.8 นายสมพร ภิญโญ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสนางคนิคม       กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑.รับผิดชอบประสานงาน ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สนาม  
    ๒. ผูกผ้าตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงาม  
    ๓. จัดที่นั่งประธาน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ  

/๔. จัดหา.... 
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    ๔. จัดหาสกอร์บอร์ด เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน

กีฬาและกรีฑา  
    ๕. จัดเตรียมแท่นรับรางวัลเพ่ือไว้ให้นักกีฬายืนรับรางวัล และจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นงาน 
    ๖. จัดเต็นท์ที่พักให้พร้อมส าหรับฝ่ายพยาบาล พร้อมส าหรับรับคนป่วย 
    ๗. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งป้ายโฆษณา 
    ๘. จัดเตรียมสแตนท์โพเดียม ก าหนดจุดที่นักกีฬาอาวุโส จุดนักกีฬากล่าวค าปฏิญาณ 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
   8.๑ นายทวี ชัยปัญญา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ     ประธานกรรมการ 

  8.2 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ     รองประธานกรรมการ 
  8.3 คณะครูโรงเรียนอ านาจเจริญ              กรรมการ 
  8.4 นักเรียนอาสายุวกาชาดโรงเรียนอ านาจเจริญ          กรรมการ 
  8.5 นายกิติ ครองบุญ   ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ         กรรมการและเลขานุการ 
  8.6 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.7 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวันส าหรับแขกผู้มาเยือนและ

คณะกรรมการตลอดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ด าเนินการต้อนรับจัดหาที่นั่งให้แขกผู้มีเกียรติ อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ร่วมงาน คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดบริการเครื่องดื่มอาหารว่าง อาหารกลางวัน น้ าดื่มบริการแก่แขกผู้มีเกียรติ 
เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  คณะครูโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม            กรรมการ 
  9.3 นางนิภาภร ชลการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
  9.4 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  9.5 นายพิมล ธรรมราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
  9.6 นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ในการจัดรถของ สพม.๒๙ และประสานรถโรงเรียน บริการรับ - ส่ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน 

ขบวนพาเหรด และกองเชียร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ไปสนามกีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ ในพิธีเปิด และปิดการแข่งขันกีฬาและ
กรีฑานักเรียนฯ และสนามกีฬาต่างๆ ที่จัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา 

 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร ประกอบด้วย     
  10.๑ ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ      ประธานกรรมการ 
  10.๒ นายนิยม รักพรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา     รองประธานกรรมการ 
  10.๓ นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.๔ นายสมาน วงแก่น  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.๕ นายสมชัย พลรักษ์  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.๖ นายทวี ชัยปัญญา  รองผอ.โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.๗ นายกิติ ครองบุญ   ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.๘ นายมนตรี เชื่อนิล           ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.๙ นายฌานวัฒน์ สุขารมย์  ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ         กรรมการ 

/10.1๐ นายปราโมทย์…. 
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  10.1๐ นายปราโมทย์ มารักษ์    ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ        กรรมการ 
  10.1๑ นายทองแสง หน่อแก้ว ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  10.1๒ นายวันชัย พรมกสิกร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  10.1๓ นายพรประสิทธิ์ โสวนันา ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  10.1๔ นายนิติวุฒิ สุจริต  ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา        กรรมการ 
  10.1๕ นายวิษณุ กาญจนาภา รองผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา               กรรมการและเลขานุการ 
  10.1๖ นายสมภาส บุญมาลี      ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. ประสานงานกับต ารวจ 
    ๒. รักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่ และ

กรรมการประจ าสนามแข่งขัน ตลอดจนดูแลการจราจร ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน 

 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา      ประธานกรรมการ 
  11.2 นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
  11.3 นายพิมล ธรรมราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม    กรรมการ 
  11.4 คณะครูโรงเรียนลืออ านาจวิทยา            กรรมการ 
  11.5 คณะครูโรงเรียนนาวังวิทยา             กรรมการ 
  11.6 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
  11.7 นายอุริษย์ บุญโสม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอ 
    ๒ ด าเนินการประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าสนามดูแลบริการปฐม

พยาบาลให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในระหว่างจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสพม.
๒๙ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  

    ๓. จัดเตรียมรถรับ-ส่งให้พร้อมส าหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รุนแรง เมื่อมีเหตุสามารถน าส่ง
โรงพยาบาล ได้ทันท่วงที 

 ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายมอบของรางวัล และของที่ระลึก ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นายวีระศักดิ์ เอกศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา     ประธานกรรมการ 
  12.2 คณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาทุกท่าน           กรรมการ 
  12.3 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  12.๔ นายวีระพันธ์ พรมสาศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
  12.๕ นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  12.๖ นางสุวรรณา แฝงเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ๑. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานให้มีความพร้อมตามล าดับพิธีการ  
    ๒. จัดเตรียมผู้เชิญรางวัล จัดล าดับพิธีการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลส าหรับมอบให้นักกีฬาทุก

รุ่น ทุกประเภท  
    ๓. เป็นพิธีกรในการมอบหมายเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล  
    ๔. ประสานงานกับฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร เพ่ือมอบให้แก่นักกีฬา มอบของรางวัล ของที่ระลึก ถ้วย

รางวัล เกียรติบัตร และเชิญผู้มีเกียรติมอบรางวัล ให้แก่นักกีฬา 

  ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน ประกอบด้วย  
/๑๓.๑ นายฉัตรชัย…. 
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  ๑๓.๑ นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29   ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒ นายไพรินทร์ ภานานันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเก่าขามวิทยา       รองประธานกรรมการ 
  13.3 นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา      กรรมการ 
  13.4 นายวิสันต์ อุ่นวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา      กรรมการ 
  13.5 นายปรีชา จันทวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี     กรรมการ 
  13.6 นายวิเชียร พลพวก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม      กรรมการ 
  13.7 นายวสันต์ นวลอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม     กรรมการ

   13.8 นายถาวร ครองยุทธ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร        กรรมการ 
  13.9 นายประทีป กระจายพันธ์  รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          กรรมการ 
  13.10 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ  รองผอ.โรงเรียนโรงเรียนนารีนุกูล       กรรมการ 
  13.11 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์  หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ รร.เบ็ญจะมะมหาราช   กรรมการ 
  13.๑2 นายสมรุศ หรุจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.29          กรรมการและเลขานุการ 
  13.13 นางสาวกชกร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.29        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑.จัดท าเครื่องมือประเมินผลการจัดการแข่งขันและจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการแข่งขันกีฬาและ

กรีฑานักเรียนสังกัดสพม.๒๙  
    ๒. จัดท าสรุปรายงานผลการการแข่งขันเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว  
    ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 

จะได้น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งต่อไป 

 14 คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
  กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเล่ย์บอล   
  14.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม  รองผอ.สพม.29          ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒ นายสมรุศ หรุจันทร์  ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.3 นางสาวจามรี เชื้อชัย  ศึกษานิเทศก์ สมพ.29         กรรมการ 
  14.4 นางสาวณปภัช บุญสมศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.5 นางนิภาภร ชลการ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพม.29      กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ขวัญก าลังใจในการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๑๗-
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนารีนุกูล 

  กีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล    
  14.6 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม  รองผอ.สพม.29         ประธานกรรมการ 
  14.7 นางจิรา ลังกา   ศึกษานิเทศก์ สพม.29                       กรรมการ 
  14.8 นายธนา ธุศรีธรรม  ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  15.9 นางณิรชา ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  ๑๖.๑๐ นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว  ผอ.กลุ่มอ านวยการฯ สพม.๒๙             กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ขวัญก าลังใจในการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๑๖-

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
  กีฬาเปตอง   
  14.1๑ นางศิริญา ถาวร  รองผอ.สพม.29         ประธานกรรมการ 
  14.1๒ นางณัฐธภา ตรงดี  ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 

               /14.1๓ นายพิชัย....  
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  14.1๓ นายพิชัย ญาณศิริ  ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.1๔ นางสาวสุกานดา ธิมา ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.1๕ นางพรทิพย์ นัยเนตร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๒๙            กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ขวัญก าลังใจในการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๑๒-

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
  กีฬาตะกร้อ และกีฬาฟุตซอล     
  14.1๖ นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29         ประธานกรรมการ 
  14.1๗ นางวาสนา ไชยรัตน์  ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.1๘ นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.1๙ นายธนเดช บุญจรัศ  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ สพม.29       กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ขวัญก าลังใจในการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๑๒-

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
  กีฬากรีฑา  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 
  14.๒๐ นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพม.29    ประธานกรรมการ 
  14.2๑ นางสาวประยงศรี พูลทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙        กรรมการ 
  14.2๒ นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙        กรรมการ 
  14.2๓ นางสาวกชกร พันธ์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.29         กรรมการ 
  14.2๔ นายส าเนียง ค าโฮม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.๒๙       กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ออกนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ขวัญก าลังใจในการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 

 15. คณะกรรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา  
  กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเล่ย์บอล ณ สนามโรงเรียนนารีนุกูล 
  15.1 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล           ประธานกรรมการ 
  15.2 ครูที่รับผิดชอบสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนนารีนุกูล              กรรมการ 
  15.3 เจ้าหน้าที่ห้องโสตประจ าโรงเรียนนารีนุกูล           กรรมการและเลขานุการ 
  กีฬาบาสเกตบอลและกีฬาฟุตบอล ณ สนามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
  15.4 ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช        ประธานกรรมการ 
  15.5 ครูที่รับผิดชอบสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช            กรรมการ 
  15.6 เจ้าหน้าที่ห้องโสตประจ าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช        กรรมการและเลขานุการ 
  กีฬาเปตอง  ณ สนามโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
  15.7 นายนพรัตน์ ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ       ประธานกรรมการ 
  15.8 ครูที่รับผิดชอบสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ           กรรมการ 
  15.9 เจ้าหน้าที่ห้องโสตประจ าโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ       กรรมการและเลขานุการ 
  กีฬาตะกร้อ และกีฬาฟุตซอล ณ สนามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
  15.10 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       ประธานกรรมการ 
  15.11 ครูที่รับผิดชอบสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ           กรรมการ 
  15.12 เจ้าหน้าที่ห้องโสตประจ าโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ       กรรมการและเลขานุการ 
  กีฬากรีฑา  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 

/15.13 ว่าที่ร.ท.วิเศษ.... 
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  15.13 ว่าที่ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ       ประธานกรรมการ 
  15.14 นายนิยม รักพรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา        รองประธานกรรมการ 
  15.15 ครูที่รับผิดชอบสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนปทุมราชวงศา              กรรมการ 
  15.16 ครูที่รับผิดชอบสื่อวิดิทัศน์โรงเรียนอ านาจเจริญ         กรรมการ 
  15.17 เจ้าหน้าที่ห้องโสตประจ าโรงเรียนอ านาจเจริญ                   กรรมการและเลขานุการ

   15.18 เจ้าหน้าที่ห้องโสตประจ าโรงเรียนปทุมราชวงศา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้า ถ่ายถอดสดวีดีโอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงสื่อเว็ปไซต์ อาทิเช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป ให้ทันตามตาราง

แข่งขันตลอดกิจกรรมการแข่งขัน 

 16. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา  ประกอบด้วย 
  ฝ่ายอ านวยการแข่งขันกีฬากรีฑา 
  16.1 นายสมทบ ถีรพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54   ประธานกรรมการ 
  16.๒ ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ      รองประธานกรรมการ 
  16.3 ประธานสหวิทยาเขต 1-4 อ านาจเจริญ           กรรมการ 
  16.4 นายไพศาล พรหมภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม      กรรมการ 
  16.๕ นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา       กรรมการ 
  16.๖ นายวธุฒิชัย รัตนวิทยาพันธ์ผู้อ านวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม     กรรมการ 
  16.๗ นายบุญลือ โกมลศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม     กรรมการ 
  16.8 นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนลือวิทยาคม       กรรมการ 
  16.๙ นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้  ผู้อ านวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร      กรรมการ 
  16.10 นายรัศมี ถิ่นขาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนางคนิคม       กรรมการ 
  16.11 นายภวูดล ไชยชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม      กรรมการ 
  16.12 นายประดิษฐ์ พันยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมแมด       กรรมการ 
  16.13 นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม     กรรมการ 
  16.14 นายธ ารง วิเศษรอด  ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา       กรรมการ 
  16.15 นายสมัย บุตรภักดิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม     กรรมการ 
  16.16 ว่าที่ ร.ต.พีระพงษ์ สิงห์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา    กรรมการ 
  16.17 นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร ผู้อ านวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา      กรรมการ 
  16.18 นายปรีชา บัณฑิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์     กรรมการ 
  16.19  นายสุเมธ หน่อแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าปลีกศึกษา      กรรมการ 
  16.20 นายสิทธิชัย กองเพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม     กรรมการ 
  16.21 นายประยูร รัตนศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเขื่อนแก้ววิทยาคม     กรรมการ 
  16.22 นายสุกิจ จันทบาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนาศึกษา       กรรมการ 
  16.23 นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์     กรรมการ 
  16.24 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล       กรรมการ 
  16.25 นายอดุลย์ ส่องแสง  รองผอ.โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล      กรรมการ 
  16.26 นายอุริษย์ บุญโสม    รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา                กรรมการ 
  16.27 นายสุพจน์ ปัญจพงษ์     คร ูโรงเรียนนารีนุกูล             กรรมการและเลขานุการ 
   

/ฝ่ายรับ.... 
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  ฝ่ายรับรายงานตัวนักกรีฑา 

 16.28 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา           ประธานกรรมการ  
 16.๒๙ นายอุริษย์ บุญโสม    รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา           รองประธานกรรมการ 
 16.๓๐ นางกาญจนา แก้วมะ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
 16.๓๑ นางสาวชลุีรัตน์ ประก่ิง ครู โรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
 16.๓2 นางสาวสภุาวดี ไกยพันธ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
 16.๓3 นางสาวสาวิตรี สุวะศรี ครู โรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
 16.๓4 นายสันติ แก้วมะ  ครู โรงเรียนนาวังวิทยา                 กรรมการและเลขานุการ 
 16.๓5 นักเรียนโรงเรียนนาวงัวิทยา จ านวน ๓ คน           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ฝ่ายส่งตัวนักกรีฑา 
 16.๓6 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา           ประธานกรรมการ  
 16.๓7 นายอุริษย์ บุญโสม    รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา           รองประธานกรรมการ                                            
 16.๓8 นายเสน่ห์ บุญพรรัตน์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา         กรรมการ 
 ๑๖.๓9 นายเทียนชัย แสนหอม ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม       กรรมการ
 16.40 นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว ครู โรงเรียนนายมวิทยาคาร                  กรรมการ 

  16.๔1 นักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา จ านวน ๕ คน              ผู้ชว่ย
  ฝ่ายปล่อยตัวนักกรีฑา 
  16.๔2 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา           ประธานกรรมการ  
  16.๔3 นายอุริษย์ บุญโสม    รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา        รองประธานกรรมการ                                            
  16.๔4 นายสวัสดิ์ สายโท  ครู โรงเรียนนายมวิทยาคาร หัวหน้าผู้ปล่อยตัว    กรรมการ 
  16.๔5 นายสันติ  แก้วมะ  ครู โรงเรียนนาวังวิทยา               กรรมการและเลขานุการ 
  16.๔6 นักเรียนโรงเรียนนาวงัวิทยา จ านวน  ๕ คน                      ผู้ช่วย 
  ฝ่ายจับเวลา บันทึกผล และก ากับเส้นชัย 
  16.47 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา           ประธานกรรมการ  
  ๑6.48 นายอุริษย์ บุญโสม    รองผอ.โรงเรียนนาวังวิทยา           รองประธานกรรมการ                                            
  ๑6.49 นายธีรยุทธ ต่ิงทอง  ครู โรงเรียนเสนางคนิคม        กรรมการ
  ๑6.50 นายธวัฒน์ สาระรัตน์ ครู โรงเรียนศรีเจริญศึกษา        กรรมการ 
  ๑6.51 ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ผู้ช่วยตัดสิน           กรรมการ
  ๑6.52 นายอัตตพล แก้วหาวงศ์ ครู โรงเรียนนาวังวิทยา                 กรรมการและเลขานุการ 
  ๑6.53 นักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา จ านวน  ๖  คน                 ผู้ชว่ย 
  ฝ่ายจัดการแข่งขันกระโดดไกล 
  16.54 นายไพศาล พรหมภา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
  ๑6.55 นายสิทธโิชค  บัวงาม ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม หัวหน้าตัดสิน        กรรมการ 
  ๑6.56 ครู โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ผู้ช่วยตัดสิน           กรรมการ
  16.57 นักเรียนโรงเรียนนาจิกพิทยาคม จ านวน  5  คน                 ผู้ชว่ย
  ฝ่ายจัดการแข่งขันทุ่มน้ าหนัก พุ่งแหลน ขว้างจักร 
  16.58 นายนิยม รักพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา     ประธานกรรมการ
  ๑6.59 นายบุญลือ โกมลศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม      รองประธานกรรมการ
  ๑6.60 ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ      รองประธานกรรมการ 

/16.61 นายสุรเชษฐ.์... 
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  16.61 นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนลือวิทยาคม      รองประธานกรรมการ
  16.62 นายวิทวัติ บั้งทอง  ครู โรงเรียนลือวิทยาคม หัวหน้าผู้ตัดสิน     กรรมการ 
  16.63 นายชัตญา ระม้อม  ครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ผู้ช่วย     กรรมการ
  16.64 นางสิรพรรณ บั้งทอง คร ูโรงเรียนมัธยมตระการพืชพล       กรรมการ 
  16.65 นายถาวร ศรีพิมพ์  รองผอ.โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม       กรรมการ 
  16.66 ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ ผู้ช่วย            กรรมการ
  16.67 ครู โรงเรียนปทุมราชวงศาผู้ช่วย            กรรมการ
  16.68 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา จ านวน  5  คน             ผู้ชว่ย 

  มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา จัดท าระเบียบการแข่งขัน ก าหนด
กรรมการผู้ตัดสิน โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม ตรวจสอบและ
ควบคุมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน (อุปกรณ์ให้สัญญาณ จับเวลา บันทึกภาพ เครื่องขยายเสียง เครื่องมือสื่อสาร
และเจ้าหน้าที่สื่อสาร เอกสารรับรายงานตัว ส่งตัว ติดเลขประจ าตัวนักกรีฑา) รับ – ส่งตัวนักกรีฑาเข้าประจ าช่องวิ่ง 
ตรวจสอบการวิ่งให้ถูกต้องต ามกติกา ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง บันทึกภาพ (วงจรปิด นิ่ง วีดีโอ) ตัดต่อภาพ
ออกโปรเจกเตอร์ หรือทีวี รวบรวมสถิติผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน 

 ๑7. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ประกอบด้วย  
  ฝ่ายอ านวยการ 
  ๑7.๑ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร         ประธานกรรมการ 
  ๑7.๒ นายสุรพล ภธูิธานันท์    ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา    รองประธานกรรมการ 
  17.3 นายไพรินทร์ ภานานันท์ ผู้อ านวยการโรเรียนเก่าขามวิทยา       กรรมการ 
  17.4 นายวสันต์ นวลอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม     กรรมการ 
  17.5 นายวิเชียร พลพวก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม      กรรมการ 
  17.6 นายปรีชา จันทวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี     กรรมการ 
  17.7 นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา      กรรมการ 
  17.8 นายวีระศักดิ์ เอกศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา      กรรมการ 
  17.9 นายบรรพต แก่นลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์     กรรมการ 
  ๑7.10 นายด ารง ใสแสง  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑7.11 นางจรูญลักษณ์ ธิมา  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ      
  ๑7.12 นายถาวร ครองยุทธ  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑7.13 นายประจักษ์ สีแสด  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร               กรรมการ 
  ๑7.14 นายธวัชชัย ชมพูมาศ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร        กรรมการและเลขานุการ

   ๑7.15 นายวชัรากร ชายผา  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายเทคนิคและตัดสินกีฬาฟุตซอล  
  ๑7.16 นายธวัชชัย ชมภูมาศ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                ประธานกรรมการ 
 
  ๑7.๑7 นายสุพัฒน์ เทพทอง คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       รองประธานกรรมการ 
  ๑7.๑8 นายนพรัตน์ บุญฑน  คร ูโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา                 กรรมการ 

/๑7.๑9 นายศุภชัย.... 
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  ๑7.๑9 นายศุภชัย ผดาวัลย ์ ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี                กรรมการ 
  ๑7.20 นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                กรรมการ 
  ๑7.21 นายสัญญา จันทรถ  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 กรรมการ 
           ๑7.22 นายสุนันท์ สายสินธ ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู            กรรมการ 
  ๑7.23 นายอภิสิทธิ์ ทองสง่า คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่                  กรรมการ

   ๑7.24 นายสุรพล ส่งเสริม  คร ูโรงเรียนบ้านผักแว่น                  กรรมการ 
   ๑7.25 นายอดิศักดิ์ บุญเชิญ คร ูโรงเรียนบ้านธาตุน้อย                  กรรมการ 
  ๑7.26 นายภานุวฒัน์ ไชยวรรณ                            กรรมการ 
  ๑7.๒7 นายอดิศักดิ์ บุญกาญจน์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองขุ่น            กรรมการ 
  ๑7.๒8 นายวชัรากร ชายผา  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑7.๒9 นายประดิษฐ์  ดาศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง และบันทึกภาพ 
  ๑7.30 นายด ารง ใสแสง  รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร              ประธานกรรมการ 
  ๑7.31 นายประพาส ธงศร ี  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                        รองประธานกรรมการ 
  ๑7.32 นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                กรรมการ 
  ๑7.33 นายอุทัย พุทธรัตน์  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร        กรรมการแลเลขานุการ 
  ๑7.34 นายพีรยศ พิมพ์ทอง  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑7.35 นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายปฏิคม 
  ๑7.36 นายถาวร ครองยุทธ    รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            ประธานกรรมการ   
  ๑7.๓7 นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                       กรรมการ 
  ๑7.๓8 นางวรรณา สีแสง  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 กรรมการและเลขานุการ 
  ๑7.๓9 นางกุหลาบ ชมภูมาศ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายพิธีกร พิธีการ ทะเบียน  
  ๑7.40 นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                    ประธานกรรมการ 
  ๑7.41 นายธนันดร ใกล้ฝน  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                    รองประธานกรรมการ 
  ๑7.42 นางปณิตา ทางทอง  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 กรรมการ 
  ๑7.43 นางสาวจุตุพร ทันจิตร์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑7.44 นางสาวชญานิศ ทองจุล  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                     กรรมการและเลขานุการ

   ฝ่ายพยาบาล   
  ๑7.45 นายสัญญา จันทรถ  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 ประธานกรรมการ 
  ๑7.46 กู้ภัยอ าเภอเข่ืองใน                                 กรรมการ 
  ๑7.๔7 นายธนันดร ใกล้ฝน   คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                  กรรมการ 
  ๑7.๔8 นางสาวจตุพร ทันจิตร์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายประเมินผล    
  ๑7.๔9 นายถาวร ครองยุทธ      รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร         ประธานกรรมการ 
  ๑7.50 นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                  กรรมการ

   ๑7.51 นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                  กรรมการ 
  ๑7.52 นายสุพัฒน์ เทพทอง คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                  กรรมการและเลขานุการ 

/มีหน้าที่.... 
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  มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดท าระเบียบการแข่งขัน 

โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วย ความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน 
ก าหนดกรรมการ ผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วงและรวบรวมสถิติผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกรีฑา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา  ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 18. คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประกอบด้วย       
   ฝ่ายอ านวยการ  

  ๑8.๑ นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร    ประธานกรรมการ 
  ๑8.๒ นายภวูดล ไชยชนะ         ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม             รองประธานกรรมการ 
  18.3 พ.อ.อ.ถาวร ค าจุมพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีวิทยา      กรรมการ 
  18.4 นายทองเสาร์ แก้วหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา      กรรมการ 
  18.5 ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา      กรรมการ 
  18.6 นายประยูร ใจภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม     กรรมการ 
  ๑๘.7 นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย       กรรมการ 
  18.8 นายบัณฑิต พลอาษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา      กรรมการ 
  ๑8.9 นายประจักษ์ สีแสด        รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร           กรรมการ      
  ๑8.10 นางจรูญลักษณ์ ธิมา      รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร           กรรมการ 
  ๑8.11 นายถาวร ครองยุทธ       รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร             กรรมการ 
  ๑8.12 นายสุพัฒน์ เทพทอง      ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  ๑8.13 นายอุทัย พุทธรัตน์        ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  ๑8.14 นายสมบัติ มูลภา       ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา                 กรรมการ 
  ๑8.15 นายธวัชชัย ชมภูมาศ     คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  ๑8.16 นายวินัย ชายผา       ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร             กรรมการและเลขานุการ 
  ๑8.17 นายพิสิทธ์ ศรีเมือง       ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายเทคนิคและตัดสิน  
  ๑8.๑8 นางจรูญลักษณ์ ธิมา      รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร           ประธานกรรมการ 
  ๑8.๑9 นายสุพัฒน์ เทพทอง คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑8.20 นายสมบัติ มูลภา  ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา             กรรมการ 
  ๑8.21 นายณฐกรณ์ อารีพงษ์ ครู โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา           กรรมการ 
  ๑8.22 นายธวัชชัย ชมพูมาศ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑8.23 นายปิยะนันท์ บุตะเขียว ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี             กรรมการ 
  ๑8.24 นายภานุวฒัน์ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนหนองกวาง              กรรมการ 
  ๑8.25 นายศุภชัย ผดาวัลย์     ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี            กรรมการ 
  ๑8.๒6 นายวชัรากร ชายผา  คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑8.๒7 นายอภิสิทธิ์ ทองสง่า     ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่                       กรรมการ 
  ๑8.๒8 นายสุรพล ส่งเสริม  ครู โรงเรียนบ้านผักแว่น             กรรมการ 
  ๑8.๒9 นายอดิศักดิ์ บุญกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น            กรรมการ

   ๑8.30 นายอดิศักดิ์ บุญเชิญ ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย                             กรรมการ 
     /๑8.31 นางสาวภัทรา.... 
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  ๑8.31 นางสาวภัทรา ศรึสมทุร นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           กรรมการ 
  ๑8.32 นายประดิษฐ์ ดาศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           กรรมการ 
  ๑8.33 นายสุนันท์ สายสินธ ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           กรรมการ 
  ๑8.34 นางสาวชนิกาญน์ มณีพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           กรรมการ 
  ๑8.35 นายวินัย ชายผา  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 กรรมการและเลขานุการ 
  ๑8.๓6 นายพิสิทธิ์ ศรีเมือง  ครู โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง และบันทึกภาพ 
  ๑8.๓7 นายถาวร ครองยุทธ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       ประธานกรรมการ 
  ๑8.๓8 นายประพาส ธงศร ี     ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                      รองประธานกรรมการ 
  ๑8.๓9 นายสุดใจ สัตย์ธรรม ครู   ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
   ๑8.40 นายสมพร สีแสด         ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการ 
  ๑8.41 นายธนวัฒน์ วงษาพรหม พนักงานราชการ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร         กรรมการ 
  ๑8.42 นายอุทัย พุทธรัตน์       ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                     กรรมการและเลขานุการ 
  ๑8.43 นายวชัรากร ชายผา      ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายปฏิคม 
  ๑8.44 นายประจักษ์ สีแสด      รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร        ประธานกรรมการ      
  ๑8.45 นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์ คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร               รองประธานกรรมการ 
  ๑8.๔6 นางกรรณิกา น าพา  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร           กรรมการ 
  ๑8.๔7 นางวรรณา สีแสง  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                 กรรมการและเลขานุการ 
  ๑8.๔8 นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายพิธีกร พิธีการ ทะเบียน 
  ๑8.49 นายประสิทธิ์ กัลป์ประพฤกษ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            ประธานกรรมการ 
  ๑8.50 นางพรรณรัตน์ ชายผา       ครู โรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ                     รองประธานกรรมการ 
  ๑8.51 นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร          กรรมการ 
  ๑8.52 นายภานะเรศ บุดดีขันธ์       ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร              กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายพยาบาล 
  ๑8.53 นางกรรณิกา น าพา             คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร     ประธานกรรมการ 
  ๑8.54 นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์   ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร     รองประธานกรรมการ 
  ๑8.55 กู้ภัยอ าเภอเขื่องใน                    กรรมการ 
  ๑8.๕6 นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน   คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายประเมินผล    
  ๑8.๕7 นางจรูญลักษณ์ ธิมา       รองผอ.โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร           ประธานกรรมการ 
  ๑8.๕8 นายสุพัฒน์ เทพทอง  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร          รองประธานกรรมการ 
  ๑8.๕9 นางสาวณิจชนันท์ ทองอ่อน   ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร          กรรมการ 
  ๑8.60 นายวีรยุทธ สร้อยสิงห์     คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร            กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จัดท าระเบียบการแข่งขัน 
โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน ก าหนด
กรรมการตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดการประท้วง รวบรวมสถิติผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการ  

/ฝ่าย.... 



-๑๗- 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 19. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประกอบด้วย 

  ฝ่ายอ านวยการ 
  19.1 ว่าที่ร้อยตรีกมล สาดศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช              ประธานกรรมการ 
  19.2 นางสาวเอ้ือมพร สายเสมา ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี   รองประธานกรรมการ 
  19.3 นายสุรพล ทับทิมหิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    กรรมการ 
  19.4 นายสุรพล ภูสธิานันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา    กรรมการ 
  19.5 นายสมบัติ เจือบุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา      กรรมการ 
  19.6 นายปัจจัย บ่งเทพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร      กรรมการ 
  19.7 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร     กรรมการ 
  19.8 นายอรรณพ จันทะโสม   รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช               กรรมการ 
  19.9 นางลัดดา จิตรมาศ    รองผอ.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช               กรรมการ 
  19.10 นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา คร ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช         กรรมการ 
  19.11 นางทัศนีย์ ทองทั่ว         คร ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                        กรรมการ 
  19.12 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ธรรมานุชิต ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                  กรรมการ 
   19.13 นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ  คร ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                         กรรมการ 
  19.14 นางสินีนาฏ อ าพัน    ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ                    กรรมการ 
  19.15 นายโกศล ค าเพ็ง          ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                        กรรมการ 
  19.16 นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ   ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                        กรรมการ 
  19.17 นายนรสีห์ เดชพันธ์    คร ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                         กรรมการ 
  19.18 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์  หน.กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ รร.เบ็ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขานุการ 
  19.19 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม   ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  19.20 นายสมศักดิ์ สมเสนาะ    ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายตัดสินและเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค   
  19.21 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์  หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ รร.เบ็ญจะมะมหาราช    ประธานกรรมการ 
  19.22 นายสมชาติ พรหมดี      ครู โรงเรียนบ้านจันลา สพป.อบ.๕                 กรรมการ 
  19.23 นายธรรมรัตน์ สารพันธ์  ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร                         กรรมการ 
  19.24 นายเชาวนันท์ ทะนอก    อาจารย์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการ 
  19.25 นายกฤชรณภพ ยุทธยง  ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ 
  19.26 นายจิระพงษ์ แสงสุข     ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร            กรรมการ 
  19.27 นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์    ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร            กรรมการ 
  19.28 นางสาวพัชนี จารุตัน    ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา             กรรมการ 
  19.29 นางสาวนฤมล ลาพุฒ    ครู โรงเรียนน้ ายืนวิทยา         กรรมการ 
  19.30 นายณัฐพล สิมณีวรรณ   ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์                            กรรมการ 
  19.31 นายพัฒนเทพ บุญสุข     ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     กรรมการ 
  19.32 นายพีระเดช มีธรรม   ครู โรงเรียนวัดเวตะวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลฯ      กรรมการ 
  19.33 นายพศิษฐ์ ศรกิจ       ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์    กรรมการ 
  19.34 นายสุรชัย จันทร์ปรีดา  ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์    กรรมการ 

  /19.35 นายพาโชค.... 
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  19.35 นายพาโชค กิจสวัสดืไพศาล ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
  19.36 นายภาณุเจต โพธิสาร  ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์    กรรมการ 
  19.37 นายกตัญญุตา สาสาย  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ                           กรรมการ 
   19.38 นายภัทรพล ใจเก่งดี  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ              กรรมการ 
  19.39 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม   ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช           กรรมการและเลขานุการ 
    19.40 นายสมศักดิ์ สมเสนาะ  ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพกิจกรรม 
  19.41 นางสมปอง สุดเต้       ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช        ประธานกรรมการ 
      19.42 นายนิกร มีดี               คร ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช             กรรมการ 
     19.43 นายนรสีห์ เดชพันธ์       ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช           กรรมการและเลขานุการ 
      19.44 นายอิทธิชัย เพ็ชรอินทร์  อัตราจ้าง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      19.45 นายธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ  อัตราจ้าง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม   
   19.46 นายรังสรรค์ ภาณะรมย์  หน.กลุ่มสาระสุขศึกษา รร.เบ็ญจะมะมหาราช        ประธานกรรมการ 
    19.47 นายโกศล ค าเพ็ง        ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                                กรรมการ 
    19.48 นายพีระพัฒน์ แก่นพิทักษ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   กรรมการ 
    19.49 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม   ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช              กรรมการและเลขานุการ 
    19.50 นายสุทธิพันธ์ พันธุเมฆินทร์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายพยาบาล   
  19.51 นางทัศนีย์ ทองทั่ว      ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช                  ประธานกรรมการ 
    19.52 นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช            กรรมการ 
  19.53 นางสาวสุภาพร ปั้นทอง  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    กรรมการและเลขานุการ 
  พิธีกรและประชาสัมพันธ์   
  19.54 นางปรมพร วังศรีแก้ว  คร ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช      ประธานกรรมการ 
  19.55 นางสาวธกพรพัส พิทักศ์ศิริโชติ อัตราจ้าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช        กรรมการ 
  19.56 นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ คร ู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช        กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จัดท าระเบียบการแข่งขัน 
โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วย ความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน 
ก าหนดกรรมการผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง รวบรวมสถิติผลการแข่งขันมอบให้คณะกรรมการฝ่า ย
ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 20. คณะกรรมการาจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประกอบด้วย 
  ที่ปรึกษา   
  20.๑ นายนพรัตน์ ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ       
       20.๒ นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ        
  20.๓ นายกิตติศักดิ์ ค าสามารถ   คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ    
     ฝ่ายสถานที่  
  20.๔ นายนพรัตน์ ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ         ประธานกรรมการ

   20.๕ นายประทีป กระจายพันธ์  รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          รองประธานกรรมการ 
  /20.๖ นายจรูญ.... 
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  20.๖ นายจรูญ พรมสีใหม่  ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการ 
  20.๗ ว่าที่ร.ต.มนตรี แห่งธรรม ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการ 
  20.๘ แม่บ้านโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบทุกคน          กรรมการ 
  20.๙ นายยงค์ พรมแก้ว  ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ        กรรมการและเลขานุการ 
  20.1๐ นางสุดาพร เจริญพร ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  
  20.1๑ นายนพรัตน์ ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          ประธานกรรมการ 
  20.1๒ นายอภิชาติ ทองแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา     รองประธานกรรมการ 
  20.1๓ นายสมบัติ ปัญญาคง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา      กรรมการ

   20.1๔ นายพิศาล จันทป  ผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ       กรรมการ 
  20.1๕ นายถนอม บรรลุศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร      กรรมการ

   20.1๖ นายไกร เฉลิมพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์    กรรมการ 
  20.1๗ นายดุริยะ จันทร์ประจ า ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
  20.1๘ นายองอาจ จูมสีมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม       กรรมการ 
  20.๑๙ นายวสุธา ปวะบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี  กรรมการ 
  20.2๐ นายบุญธรรม กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร     กรรมการ 
  20.2๑ นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่างศิลา       กรรมการ 
  20.2๒ นายกิติณรงค์ มาสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา       กรรมการ 
  20.2๓ นายประทีป กระจายพันธ์ รองผอ.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ               กรรมการ

   20.2๔ นางวราภรณ์ วัฒนสขุ  ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ              กรรมการ 
           20.2๕ นายยงค์ พรมแก้ว         ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          กรรมการ 
  20.2๖ นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัยครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ                กรรมการ 
  20.2๗ นางสินีนาฏ อ าพัน         ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ                กรรมการ 
  20.๒๘ นางพิมพ์วรรณ สุดสวาท ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ              กรรมการ 
  20.๒๙ นางดุษยา อภัยจิตต์       คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ                กรรมการ 
  20.3๐ นายยรรยง เสาเวียง       คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ                กรรมการ 
  20.3๑ นายกิตติศักดิ์ ค าสามารถ คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          กรรมการและเลขานุการ 
  20.3๒ นางสุดาพร เจริญพร      คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายตัดสินกีฬาเปตองและเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
  20.34 นายสมชาย เจริญพร ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี     ประธานกรรมการ 
  20.35 พ.ท.สมศักดิ์ ไทยเจริญ สัสดีอ าเภอวารินช าราบ        รองประธานกรรมการ 
  20.36 ร.ต.ระวี จันทรวิจิตร  ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี          กรรมการ 
  20.37 ร.ต.ท.สุพรรณ สุ่มมาตย์ ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี          กรรมการ 
  20.38 นายอธิวัฒน์  จันทรวจิิตร ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ           กรรมการ 
  20.39 นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ           กรรมการ 
  20.40 นางสาวสายธาร ทาค าสุข ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี         กรรมการ 
  20.41 นางสาวสุวนันท์ สุยอย ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี         กรรมการ 
  20.42 นางสาวสุวิชชา เจริญพร ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี         กรรมการ 

/20.43 นายธนพล.... 
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  20.43 นายธนพล หวังยศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ              กรรมการ 
  20.44 นายพิทยา จ าปาชัย       วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี           กรรมการ 
  20.45 นายณัฐวุฒิ ลาธุล ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี          กรรมการ 
  20.46 นายสมชัย สุยอย  แขวงการทางที่ 1 อุบลราชธานี             กรรมการ 
  20.47 นายจันทราวุฒิ สารโคกกรวด มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี         กรรมการ 
  20.48 นักเรียน จ านวน 20 คน เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม           กรรมการ 
  20.49 นางสุดาพร เจริญพร คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          กรรมการและเลขานุการ 
  20.50 นายวิวัฒน์ มีสุข       ชมรมกีฬาเปตองจังหวัดอุบลราชธานี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ฝ่ายปฏิคม    
  20.51 นางสิริภัทร วัดละเอียด   ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ       ประธานกรรมการ 
  20.52 นางวราภรณ์ วัฒนสขุ  ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ         รองประธานกรรมการ 
  20.53 นางกนกนันท์ บานชื่น ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ              กรรมการ 
  20.54 นางพิมพ์วรรณ สุดสวาท ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ              กรรมการ 
  20.55 นางสุดาพร เจริญพร คร ูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ          กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง จัดท าระเบียบการแข่งขัน โปรแกรม
การแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน ก าหนดกรรมการ
ผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดการประท้วง รวบรวมสถิติผลการแข่งขันมอบคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์
เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 21. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ประกอบด้วย 
  ที่ปรึกษา  
  21.๑ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล     
  21.๒ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ   รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล  
  21.๓ นางนิธิวดี วรเดช   รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล            
  ฝ่ายสถานที่  
  21.๔ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล      ประธานกรรมการ 
  21.๕ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ  รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล             รองประธานกรรมการ

   21.๖ นายสุพจน์ ปัจพงษ์  ครู โรงเรียนนารีนุกูล               กรรมการ 
  21.๗ นางนิธิวดี วรเดช   รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล                    กรรมการและเลขานุการ 
  21.๘ นายอนุกูล ยาตา   คร ูโรงเรียนนารีนุกูล               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาและตัดสินกีฬาฟุตบอล  
  21.๙ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล      ประธานกรรมการ 
  21.1๐ ว่าที่ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช    รองประธานกรรมการ 
  21.1๑ นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม        กรรมการ 
  21.1๒ นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา     กรรมการ 
  21.1๓ นายวสิันต์ อุ่นวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา      กรรมการ 
  21.1๔ นายธีระพล พยัคฆพล ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 2       กรรมการ 
  21.1๕ นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม      กรรมการ 
  21.1๖ นายปัญจพล โคตรตคันทา ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ายืนวิทยา      กรรมการ 

/21.1๗ ว่าที่ ร.ต.เรืองยศ.... 
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  21.1๗ ว่าที่ ร.ต.เรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร     กรรมการ 
  21.1๘ นายสมเกียรติ สมคิด ผู้อ านวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา      กรรมการ 
  21.๑๙ นายค าพัน ศรีพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32    กรรมการ 
  21.2๐ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ  รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล            กรรมการ 
  21.2๑ นางนิธิวดี วรเดช  รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล                        กรรมการ 
  21.2๒ นายผลัด รูปคม   ข้าราชการบ านาญ สังกัดเทศบาลต าบลตระการพืชผล  กรรมการ 
  21.2๓ นายสุชาติ ลภพันธ์ทอง ครู โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม            กรรมการ 
  21.2๔ นายอุทิศ พันชาติ  ครู โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม             กรรมการ 
  21.2๕ นายฐิติพงษ์ ดอกดวง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี      กรรมการ 
  21.2๖ นายอธิวัฒน์ ดอกดวง              กรรมการ 
  21.2๗ ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ พาพันธ์ ครู โรงเรียนเลิงบาก         กรรมการ 
  21.2๘ นายกอตติทัศ วรรณวงศ์              กรรมการ 
  21.๒๙ นายชาติราชา แก่นแก้ว              กรรมการ 
  21.3๐ นายประกายเพชร เพชรินทร์             กรรมการ 
  21.3๑ นายไวชยัน ศรีภา               กรรมการ 
  21.3๒ นายอิทธิพล จันทวงศ์               กรรมการ

   21.3๓ นายอนุกูล ยาตา  ครู โรงเรียนนารีนุกูล            กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  จัดท าระเบียบการแข่งขัน 
โปรแกรมการแข่งขันและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน ก าหนด
กรรมการ ผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง และรวบรวมสถิติผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการ ฝ่า ย
ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่นทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 ๒2. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  ประกอบด้วย 
  ปรึกษา        
  22.๑ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล     
  22.๒ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ   รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล 
    ฝ่ายสถานที่     
  22.๓ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ   รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล        ประธานกรรมการ 
    22.๔ นางนิธิวดี วรเดช       รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล                 รองประธานกรรมการ 
  22.๕ นายจีระเดช ประยูรนาค  นักการภารโรง โรงเรียนนารีนุกูล           กรรมการ 
  22.๖ นายด ารง เกษเจริญคุณ    นักการภารโรง โรงเรียนนารีนุกูล           กรรมการ 
  22.๗ นายสนิท สาระทิศ     ครู โรงเรียนนารีนุกูล                       กรรมการและเลขานุการ 
  22.๘ นายประภาส ทิมา  คร ูโรงเรียนนารีนุกูล                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายจัดการแข่งกีฬาและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล   
  22.๙ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล       ประธานกรรมการ 
  22.1๐ นายนรเชฐ เบ้าทอง  ผอ.ร.ร.หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก     รองประธานกรรมการ 
  22.1๑ นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์      กรรมการ 
  22.1๒ นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม    กรรมการ 
  22.1๓ นายบุญสอน สามัคคี ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนค าวิทยาคาร      กรรมการ 

/22.1๔ นายวิเชียร…. 
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  22.1๔ นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม      กรรมการ 
  22.1๕ นายทรงยุท ด้ามทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา       กรรมการ 
  22.1๖ นางสุนีรัตน์ พวงพ่ัว  ผู้อ านวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา      กรรมการ 
  22.1๗ นายมนัส โฉมฉลวย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร     กรรมการ 
  22.1๘ ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา    กรรมการ 
  22.๑๙ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ  รองผอ.โรงเรียนนารีนุกูล              กรรมการ 
  22.2๐ นักศึกษาฝึกประการณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       กรรมการ 
  22.2๑ นักศึกษาฝึกประการณ์  สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ            กรรมการ

   22.2๒ นักเรียนชุมนุมวอลเลย์บอลโรงเรียนนารีนุกูล          กรรมการ 
     22.2๓ นายสนิท สาระทิศ    ครู โรงเรียนนารีนุกูล                         กรรมการและเลขานุการ 
  22.2๔ นายประภาส ทิมา  คร ูโรงเรียนนารีนุกูล                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ฝ่ายจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  
  22.2๕ นายสนิท สาระทิศ       ครู โรงเรียนนารีนุกูล        ประธานกรรมการ 
  22.2๖ นายประภาส ทิมา         คร ูโรงเรียนนารีนุกูล                       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จัดท าระเบียบการแข่งขัน 
โปรแกรมการแข่งขัน ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน ก าหนดกรรมการผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง 
รวบรวมสถิติผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จดัพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่น
ทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๒3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทย ประกอบด้วย 
  ฝ่ายสถานที่     
  23.๑ น.ส.เอ้ือมพร สายเสมา ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
    23.๒. น.ส.อังคณา นาสารี  รองผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ     รองประธานกรรมการ 
  23.๓ นายถวิล สุมา   รองผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ     กรรมการ

       23.๔ นายวีระชัย มณีพิมพ์  รองผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ         กรรมการ 
  ๒๓.๕ คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี       กรรมการ 
  23.๖ นายเกรียงไกร สอนอาจ รองผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ      กรรมการและเลขานุการ 
  ฝ่ายจัดการแข่งขัน/คณะกรรมการตัดสินคีตะมวยไทย   
  23.๗ นายสุรพล ภูสิธานันท์  ผอ.โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา     ประธานกรรมการ 
  ๒๓.๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล           กรรมการ 
  ๒๓.๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม            กรรมการ 
  ๒๓.๑๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา           กรรมการ 
  ๒๓.๑๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์            กรรมการ 
  23.๑๒ นายสมพงษ์ ศรีพารา ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร       กรรมการ 
  23.๑๓ นายสุดใจ สัตย์ธรรม  ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร       กรรมการ 
  23.๑๔ นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช       กรรมการ 
  23.1๕ นางนุชจรี ใจเกื้อ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ      กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ศึกษากติกาการแข่งขัน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทย จัดท าระเบียบการแข่งขัน 

/โปรแกรม…. 
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 โปรแกรมการแข่งขัน ตรวจสอบสนามก่อนแข่งขัน ก าหนดกรรมการผู้ตัดสิน ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประท้วง 
รวบรวมสถิติผลการแข่งขัน มอบให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จดัพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกรุ่น
ทุกประเภท และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

   

          ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2561     
 

 

                                                              

                                     (นายพิทยา ไชยมงคล) 
                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

 


