
๔๑ 

 

คณะกรรมการการจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะวชิาการระดับปฐมวยั 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัและตดัสินการแข่งขนัทกัษะวชิาการ  ระดบัปฐมวยั  คร้ังท่ี  11 
ณ  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
๑. คณะกรรมการตดัสินเริงเล่นเตน้แดนเซอร์ 
 ๑.  นายพิชยั   ถาวร    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวรีะ   ชิดชม         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสมหมาย   ไชยโพธ์ิ       ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล           กรรมการ 

  ๔.  นางเบญจพร   นนัทะเสน   ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
 ๕.  นางกญัญนนัทน์  พรรณยศวฒัน์    ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล                กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอุบล   บุญตา     ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นปราสาท                          กรรมการ  
 ๗.  นางภคัภิญญา   เบียดนอก   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ                       กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวกิตติมา   ติจะนา            ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการตดัสินฮูลาฮูปประกอบเพลง 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสมหมาย   ไชยโพธ์ิ       ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล           กรรมการ 

  ๔.  นางเบญจพร   นนัทะเสน   ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
 ๕.  นางกญัญนนัทน์  พรรณยศวฒัน์    ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล                กรรมการ 
 ๖.  นางอนงค ์  ค  าคาวี        ครู โรงเรียนบา้นเพียนาม           กรรมการ 
 ๗.   นางรัชดาภรณ์   ฉิมอยู ่   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ                       กรรมการ 
 ๘.  นางสาวมจัฉา   เหมือนเหลา   ครูโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง                กรรมการ 
 ๙.  นางอุบล   ดาวงษ ์       ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการตดัสินโครงงานปฐมวยั 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล        ครู โรงเรียนบา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 
 ๔.  นางสมหมาย   ไชยโพธ์ิ       ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล           กรรมการ 

  ๕.  นางเบญจพร   นนัทะเสน   ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
 ๖.  นางกญัญนนัทน์  พรรณยศวฒัน์    ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล                กรรมการ 

  ๗.  นางสาวรจนา   ไชยโกฏิ   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางณฐัวรรณ   นรสิงห์              ครูโรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 



๔๒ 

 

๔.  คณะกรรมการตดัสินเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย 
 ๑.  นางณฏัฐธ์นนั   บวังาม      ผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาพฒันศึกษา 

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเพียนาม      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวมจัฉา   เหมือนเหลา      ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง          กรรมการ 

  ๔.  นางสาวรจนา   ไชยโกฏิ   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ   กรรมการ 
 ๕.  นางสาวศรัญญา   วาดงาม   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นเพียนาม  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอุบล   บุญตา                ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นปราสาท  กรรมการ 
 ๗. นางสาวผกาวดี   นนทะพนัธ์      ครูโรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๕.  คณะกรรมการตดัสินวาดภาพระบายสี 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล        ครู โรงเรียนบา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 
 ๔.  นางสมหมาย   ไชยโพธ์ิ       ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล           กรรมการ 

  ๕.  นางเบญจพร   นนัทะเสน   ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
 ๖.  นางกญัญนนัทน์  พรรณยศวฒัน์    ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล                กรรมการ 

  ๗.  นางวไิล   ชลุมฟ์    ครู โรงเรียนบา้นปราสาท                            กรรมการ 
 ๘. นางมโนไพร   พนัธ์แก่น            ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวพชัรีพร   สุดยอดสุข     ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะกรรมการตดัสินตวัต่อเสริมทกัษะ(ต่อเลโก)้ 
 ๑.  นางณฏัฐธ์นนั   บวังาม      ผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาพฒันศึกษา 

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเพียนาม      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวรีะ   ชิดชม         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล     ครูโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง                       กรรมการ 

  ๔.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวกิตติมา   ติจะนา   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          กรรมการ 
 ๖.  นางวไิล   ชลุมฟ์              ครู โรงเรียนบา้นปราสาท                            กรรมการ 
 ๗.  นางสมหมาย   ไชยโพธ์ิ       ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล           กรรมการ 

  ๕.  นางเบญจพร   นนัทะเสน   ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล   กรรมการ 
 ๙.  นางกญัญนนัทน์  พรรณยศวฒัน์    ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล                กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวรจนา   ไชยโกฏิ   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ              กรรมการและเลขานุการ 



๔๓ 

 

 ๑๑.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๗.  คณะกรรมการตดัสินเกมเดินตวัหนอน 
 ๑.  นายวรีะ   สุดสังข ์                  ครูโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง    

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวรีะ   ชิดชม        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ       รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวอุบล   บุญตา       ครูอตัราจา้ง โรงเรียนบา้นปราสาท  กรรมการ 

  ๔.  นางสาวมจัฉา   เหมือนเหลา  ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง              กรรมการ 
  ๕.  นางอนงค ์  ค  าคาวี   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 

 ๖.  นางอุบล   ดาวงษ ์  ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ    กรรมการ 
 ๗.  นางสาวผจงนฐัรักษ ์ ค  ามีวงษ ์  ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ           กรรมการ 
 ๘.  นางรัชดาภรณ์   ฉิมอยู ่  ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๘.  คณะกรรมการตดัสินเกมเรือบก 
 ๑.  นางณฏัฐธ์นนั   บวังาม      ผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาพฒันศึกษา 

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเพียนาม      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวรีะ   ชิดชม        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ        รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอนงค ์  ค  าคาวี    ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอุบล   บุญตา        ครูอตัราจา้ง โรงเรียนบา้นปราสาท  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวมจัฉา   เหมือนเหลา   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง              กรรมการ 
 ๖.  นางสาวผจงนฐัรักษ ์ ค  ามีวงษ ์   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          กรรมการ 
 ๗.   นายเกริกเกียรติ  เอาทวีรัชต ์      ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ 
 ๘.  นางหนูรัก   ศิลาชยั                 ครู ศพด.บา้นเปือยนาสูง                        กรรมการ 
 ๙.  นางรัชดาภรณ์   ฉิมอยู ่                อตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๙.  คณะกรรมการตดัสินวาดภาพจากส่ิงเร้า 
 ๑.  นางณฏัฐธ์นนั   บวังาม      ผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาพฒันศึกษา 

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเพียนาม      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล       ครู โรงเรียนบา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 

  ๔.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ  ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวบวัไลย ์  ทิพยใ์ส          ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุรัชนา   ศีลใหอ้ยูสุ่ข   ครู ศพด.บา้นเปือยนาสูง                        กรรมการ 



๔๔ 

 

 ๗.  นางสาวพชัรีพร   สุดยอดสุข   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ 
 ๘. นางมโนไพร   พนัธ์แก่น            ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวอมัพรพรรณ  โจมภาค  ครูโรงเรียนบา้นปราสาท   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  คณะกรรมการตดัสินป้ันสร้างสรรค ์
 ๑.  นายพิชยั   ถาวร    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวรีะ   ชิดชม        รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล        ครู โรงเรียนบา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 

  ๔.  นางวไิล   ชลุมฟ์    ครูโรงเรียนบา้นปราสาท   กรรมการ 
  ๕.  นางหนูรัก   ศิลาชยั    ครู ศพด.บา้นเปือยนาสูง    กรรมการ 

 ๖.  นางสาวมณเทียร   วาศรี   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ               กรรมการ 
 ๗.  นางภคัภิญญา   เบียดนอก   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๑๑.  คณะกรรมการตดัสินเล่านิทาน 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด          ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        รองประธานกรรมการ
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล        ครู โรงเรียนบา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 

  ๔.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม          กรรมการ 
 ๕.  นางณฐัวรรณ   นรสิงห์             ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวบวัไลย ์  ทิพยใ์ส   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ 
 ๗.  นางมโนไพร  พนัธ์แก่น   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๑๒.  คณะกรรมการตดัสินมารยาทไทย 
 ๑.  นายวรีะ   สุดสังข ์          ครูโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง    

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวบวัไลย ์  ทิพยใ์ส       ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          กรรมการ 

  ๔.  นางหนูรัก   ศิลาชยั        ครูศพด.บา้นเปือยนาสูง                    กรรมการ 
  ๕.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม          กรรมการ 

 ๖.  นางสาวศรัญญา  วาดงาม   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นเพียนาม                           กรรมการ 
 ๗.  นางสาวผจงนฐัรักษ ์ ค  ามีวงษ ์   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ 
 ๘.  นางกานดา   เพช็รเพง็    ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 



๔๕ 

 

 
๑๓.  คณะกรรมการตดัสินสร้างสรรคภ์าพจากการฉีก  ตดั ปะ ติด(จากกระดาษ) 
 ๑.  นายพิชยั   ถาวร    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสุรัชนา   ศีลใหอ้ยูสุ่ข      ครู ศพด. บา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 
 ๔. นางหนูรัก   ศิลาชยั    ครู ศพด. บา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 

  ๕.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 
  ๖.  นางวไิล   ชลุมฟ์    ครูโรงเรียนบา้นปราสาท                กรรมการ 

 ๗.  นางสาวอุบล   บุญตา                 ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นปราสาท  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวบวัไลย ์  ทิพยใ์ส            ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวณฐัวรรณ   นรสิงห์   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ        ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  คณะกรรมการตดัสินทกัษะวทิยาศาสตร์ 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางหนูรัก   ศิลาชยั    ครู ศพด. บา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 

  ๔.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวศรัญญา   วาดงาม      ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม                กรรมการ 
 ๖.  นางณฐัวรรณ   นรสิงห์   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ               กรรมการ 
 ๗. นางสาวมณเทียร   วาศรี   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ                      กรรมการ 
 ๘.  นางสาวกิตติมา   ติจะนา   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ        กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  คณะกรรมการตดัสินบล็อกไมส้ร้างสรรค์ 
 ๑.  นายวรีะ   สุดสังข ์          ครูโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง    

รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอาภสัสร   เจริญศิริ       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางอจัฉรา   แสงสกุล        ครู โรงเรียนบา้นเปือยนาสูง           กรรมการ 

  ๔.  นางศรีอุบล   พิมพส์วสัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นเพียนาม    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวอุบล   บุญตา                 ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นปราสาท  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวผกาวดี   นนทะพนัธ์   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ            กรรมการ 
 ๗.  นางอุบล   ดาวงษ ์                      ครูโรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวอมัพรพรรณ   โจมภาค ครูโรงเรียนบา้นปราสาท  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
 



๔๖ 

 

๑๖.  คณะกรรมการประกวดส่ือนวตักรรม (ส่ือครู) 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิชยั   ถาวร            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท                 รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางณฏัฐธ์นนั   บวังาม          ผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาพฒันศึกษา 
                                                                  รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเพียนาม     กรรมการ 
 ๔.  นายวรีะ   สุดสังข ์                 ครูโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง    
                                                                  รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเปือยนาสูง กรรมการ 
 ๕.  นายปรมินทร์   นาคพนัธ์       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ       กรรมการ 
 ๕.  นางมโนไพร  พนัธ์แก่น        ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.  คณะกรรมการประเมินผลระดบัปฐมวยั/ประถมศึกษา 
 ๑.  นางวไิลวรรณ   ทรงกลด       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ       ประธานกรรมการ 

๒. นายวรีะ   ชิดชม            รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ      รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายปรมินทร์   นาคพนัธ์       รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ      รองประธานกรรมการ  

๔.  นางมโนไพร   พนัธ์แก่น       ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ                
๕.  นางอุบล   ดาวงษ ์              ครูโรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๖.   นางณฐัวรรณ   นรสิงห์           ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ  กรรมการ 
๗.  นางภคัภิญญา   เบียดนอก       ครูโรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๘  นางสาวบวัไลย ์  ทิพยใ์ส          ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ          กรรมการ 
๙   นาง สาวกิตติมา   ติจะนา         ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวมณเฑียร  วาศรี           ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ   กรรมการ 
๑๑.นางรัชดาภรณ์   ฉิมอยู ่  ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการ 
๑๒. นางกานดา   เพช็รเพง็             ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการ 
๑๓.นางสาวพชัรีพร   สุดยอดสุข   ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการ 
๑๔.นางสาวผจงนฐัรักษ ์ ค  ามีวงษ ์  ครูอตัราจา้งโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กรรมการ 
๑๕. นางสาวรจนา   ไชยโกฏิ   ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ               กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖. นางสาวผกาวดี   นนทะพนัธ์      ครูโรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ    ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
 


