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บัญชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 9  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ที่       /2559  ลงวันที่       มกราคม  2559 

******************************** 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  

1. นายวิชิต   ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ           ประธานกรรมการ 
2. นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ            กรรมการ 
3. นายอธิคม  เจ็งตระกูล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ              กรรมการ 
4. นายประสงค์  จริยาวัฒนชัยกูล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ              กรรมการ 
5. นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                กรรมการ 
6. นายวิเชียร  ถิระเลิศพานิชย์      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                กรรมการ 
7. นายอภิศักดิ์  แซ่จึง       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                กรรมการ 
8. นายวีระ  ไตรสรณกุล   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ              กรรมการ 
9. นายพรชัย  มณีนิล                 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ             กรรมการ 
10. พล.อ.วรพันธ์  วรศักดิ์โยธิน  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ              กรรมการ 
11. นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ              กรรมการ 
12. นางสาวสุดารัตน์  เจริญประเสริฐ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ               กรรมการ 
13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน                                 กรรมการ                  
14. นายนพดล ช านาญค้า   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ           กรรมการ                        
15. นายดนัย  วัฒนปาณี            รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ                    

          16. นายปรีชา  ศักดิวงษ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ                    
          17. นายอดิศักดิ์   ทองจันทร์แก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ 
 18. นางกมลลักษณ์  ผุยค าสิงห์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด          กรรมการ                   

19. นายนพนิตย์   พรหมคุณ       ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ                               กรรมการ 
20. นางสาวสุนี   ทองน า   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ           กรรมการ                            
21. นางสมัย  ดอกดวง   ผู้อ านวยการส านักคลัง             กรรมการ 
22. นายปรีชา  พรมทา              ผู้อ านวยการส านักการช่าง                                         กรรมการ                                                                                                                                          

 23. นางสาวทัศนันท์  สุโพณะ  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่            กรรมการ 
24. นางชลกนก  พันธุโอสถ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                               กรรมการ 
25. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน                    กรรมการ 
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26. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์    ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ/เลขานุการ  
27. นางสุจรรญา  คันศร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 รักษาการในต าแหน่งหวัหน้าฝา่ยบริหารการศึกษา  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการท างาน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
                   2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

          3. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
1. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ประธานกรรมการ 
2. นายทองค า   พรมดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล                     กรรมการ 
3. นายอิทธิ   ศรีมาธรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์                    กรรมการ 
4. นางวิไลวรรณ   ทรงกลด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ                        กรรมการ 
5. นางวัชรินทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา                    กรรมการ 
6. นายศึก  ลูกอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์                    กรรมการ 
7. นายสรศักดิ์   พลประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์                    กรรมการ 
8. นายกมล  สาลีวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา                    กรรมการ 
9. นายถวิล   สร่ายหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา                     กรรมการ 
10. นายพันธุ์ศักดิ์  ทรงกลด ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม                กรรมการ 
11. นายสมภูมิ   ทูลภิรมย์  ศึกษานิเทศก์ คศ.4                      กรรมการ 
12. นายโมกขสิทธิ์   ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ คศ.2                      กรรมการ 
13. นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์ คศ.2                      กรรมการ 
14. นางณชา แสนจันทร์  ครู คศ.3                                กรรมการ 
15. นางสาวฑิญาดา  โคตรพันธ์ นักบริหารงานศึกษาต้น                      กรรมการ 
16. นางพิมปไฟ  เสนา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                     กรรมการ 
17. นางสาวอภิรดี  สามศรี นักสันทนาการช านาญการ                     กรรมการ 
18. นางรัชดาวดี   พันธสีมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ                     กรรมการ 
19. นางนันทภัค  ยอดธรรม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                     กรรมการ 
20. นางสาวสุวรรณญา  ค าผง     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการ 
21. นางสิริกร  จันทสนธ์  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ                      กรรมการ 
22. นางสาวศภุากร  แสงงาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                     กรรมการ 
23. นางสาวภรณัฐดา  ภูมลี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการ 
24. นางกชกรฉัตร  กิ่งก้าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการ 
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25. นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการ 
26. นางปนัดดา  ชัยศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            กรรมการ 
27. นางวิไลรัตน์  เทียบคุณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ            กรรมการ 
28. นายวีระศักดิ์  บัวกาบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                     กรรมการ 
29. นางสุจรรญา   คันศร           นักวิชาการศึกษาช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
30. นางสาวบุณณ์ภัสสร  ทบด้านธนพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 1. ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
  2. ให้ค าปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์    ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ประธานกรรมการ 
2. นายอิทธิ   ศรีมาธรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์                    กรรมการ 

 3. นายณรงค์   โพธิบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร                     กรรมการ 
4. นางวิไลวรรณ   ทรงกลด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ                    กรรมการ 
5. นางวัชรินทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา                    กรรมการ 
6. นายสรศักดิ์   พลประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์                    กรรมการ 
7. นายทองค า   พรมดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล                     กรรมการ 
8. นายศึก  ลูกอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์                    กรรมการ 
9. นายกมล  สาลีวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา                    กรรมการ 
10. นายสมชาย  ค าปลิว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม                    กรรมการ 
11. นายถวิล   สร่ายหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา                     กรรมการ 
12. นายมานิต   ธรรมสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา                     กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม                                 กรรมการ 
14. นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม                    กรรมการ 
15. นายอาลัย  หงษ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา                    กรรมการ 
16. นายสว่าง   บุญกันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา                    กรรมการ 
17. นายธนเดช วุฒิเสลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม                    กรรมการ 
18. นายสิทธิ์   สุระโคตร           ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา                     กรรมการ 
19. นายอดิศักดิ์   รัตนวัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                         กรรมการ 
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20. นายพิชัย   ถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท                     กรรมการ 
21. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม                   กรรมการ 
22. นางวราภรณ์  โทนะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา                    กรรมการ 
23. นายสมบูรณ์   แก้วกันหา ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์                     กรรมการ 
24. นายชัยวัฒน์  พันธโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี                   กรรมการ 
25. นายเอกชัย  ตองอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา                               กรรมการ 
26. นายอรุณ   ชื่นตา  อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม                    กรรมการ 
27. นายสนใจ  พละศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา                       กรรมการ 
28. นายกู้เกียรติ   เลขาตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม                    กรรมการ 
29. นายสุพจน์  ด าริห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวิทยา                     กรรมการ 
30. นายสุจินต์  หล้าค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม                    กรรมการ 
31. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์                                กรรมการ 
32. นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา                    กรรมการ 
33. นายสุรศักดิ์   ภาคเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม                     กรรมการ 
34. นายสมศักดิ์  มะเส  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา                     กรรมการ 
35. ว่าที่พันตรีพิศาล  วรจักร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา                 กรรมการ 
36. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง                                 กรรมการ 
37. นายพิทักษ์  โสตแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา                     กรรมการ 
38. นางวิไลลักษณ์  ศรีทากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา                     กรรมการ 
39. นายธงชัย  เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา                     กรรมการ 
40. นางสุจรรญา   คันศร           นักวิชาการศึกษาช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
41. นางสาวบุณณ์ภัสสร  ทบด้านธนพัฒน์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                     ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ 
           ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 1. นายสมภูมิ   ทูลภิรมย์         ศึกษานิเทศก์ คศ.4             ประธานกรรมการ 

2. นางณชา แสนจันทร์         ครู คศ.3                        กรรมการ 
 3. นายโมกขสิทธิ์   ดวงกลาง        ศึกษานิเทศก์ คศ.2                     กรรมการ 
 4. นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค          ศึกษานิเทศก์ คศ.2                                            กรรมการ 
 5. นางสาวนภัสภรณ์  สมใจ               ผู้ช่วยศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
 

-/มีหน้าที่............. 
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    มีหน้าที่  1. จัดท าค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดในพิธีเปิด 
              2. จัดท าก าหนดการพิธีเปิด 
              3. ก ากับดูแลควบคุมพิธีเปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  1. นางพิมปไพ  เสนา      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภากร   แสงงาม              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                   กรรมการ 
  3. นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ          กรรมการ 
  4. นางสาววรรณี  งามสุข                  ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา           กรรมการ 
  5. นางสาวชนม์พิชชา  บุตรศรีจิระโชติ   ผู้ชว่ยนักจัดการงานทั่วไป           กรรมการ 
  6. นายนิรชา  ชูสิทธิ์                        ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป           กรรมการ 

 7. นางสาวสุวรรณญา  ค าผง      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 
  
      มีหน้าที ่ 1. เบิก-จ่ายเงินในการด าเนินการจัดการแข่งขัน  

                 2. รวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืม รวมทั้งด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายการตามที่ปรากฏในโครงการ 
               3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  

 1. นางพิมปไพ  เสนา                    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                 ประธานกรรมการ 
 2. นางนันทภัค ยอดธรรม             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                           กรรมการ 
  3. นางสาววรรณี  งามสุข               ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา                            กรรมการ 
          4. นางสาวสุดารัตน์  ทองพันชั่ง      ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา                  กรรมการ       
          5. นางสาวนภัสภรณ ์ สมใจ             ผู้ชว่ยศึกษานิเทศก์                   กรรมการ 
  6. นางสาวชนม์พิชชา  บุตรศรีจิระโชติ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป         กรรมการ 
  7. นางสาวขนิษฐา  หนองเหล็ก    ผู้ช่วยบรรณารักษ์          กรรมการ 
  8. นางสาวจิราภรณ์  ทีเงิน    ผู้ช่วยนักวชิาการวัฒนธรรม         กรรมการ 
  9. นายวสันต์  พรมสิทธิ์    ผู้ช่วยนักสันทนาการ          กรรมการ 
 10. นายภูรินทร์  งามวิลัย          พนักงานขับรถยนต์                   กรรมการ 
 11. นางกชกรฉัตร  กิ่งก้าน     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 -/มีหน้าที่............. 
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          มีหน้าที ่  1. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการด าเนินงาน 

                       2. จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรม 
               3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
 1. นายสมภูมิ   ทูลภิรมย์         ศึกษานิเทศก์ คศ.4             ประธานกรรมการ 

2. นางณชา แสนจันทร์         ครู คศ.3                        กรรมการ 
 3. นายโมกขสิทธิ์   ดวงกลาง        ศึกษานิเทศก์ คศ.2                     กรรมการ 
 4. นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค          ศึกษานิเทศก์ คศ.2                                            กรรมการ 

5. นางสาวอภริดี  สามศร ี นักสันทนาการช านาญการ                                 กรรมการ 
     6. นางสาวภรณัฐดา  ภูมลี              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการ 

  7. นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิรโิกศล             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            กรรมการ 
  8. นางสาววรรณี  งามสุข                ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                      กรรมการ 
  9. นายนิรชา  ชูสิทธิ์                         ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป             กรรมการ 

     10. นางวิไลรัตน์  เทียบคุณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่   ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
                       เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินการของโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 


