คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑
ที่ ๓๕๖ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
......................................................................................

ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ขึ้น โดยกำหนดให้จัด เป็นระดับประเทศ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำง
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดศรีสะเกษ และให้แต่ละเขตพื้นที่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่ง
ตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม นั้น
เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑ จึงได้กำหนด
จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ และ
เพื่อให้กำรดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. นำยรอง ปัญสังกำ
ผอ.สพป.ลย ๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยยืนยง ปำลี
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสำยรุ่ง ปลั่งกลำง
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยวิรัตน์ พุทธทองศรี
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รองประธำนกรรมกำร
๕. นำยวีรพงษ์ อุ่นมำนนท์
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รองประธำนกรรมกำร
๖. นำงสำวจำนุรักษ์ กมลรัตน์
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๗. นำงมยุรี ปลั่งกลำง
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
๘. นำงปัทมำ สิมพลำ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๙. นำงประณยำ บุญลือ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๑๐. นำยมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ฯ
กรรมกำร
๑๑. นำยธันยพงษ์ งอยปัดพันธ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๑๒. นำงนิรำพร โสดำวิชิต
รก.ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร ฯ
กรรมกำร
๑๓. นำยสถิตคุณ บุญเรือน
รก.ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
๑๔. นำงสุชำดำ กองสิงห์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๕. นำงอมรำ จำรูญศิริ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำยธงชัย โกมลไสย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ในกำรกำกับ ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำนทั้งในด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำร
จั ดกำรของกำรดำเนิ น งำน ให้ ส ำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เน้นกำรมีส่ ว นร่ว มและพิจำรณำ
ตัดสินใจ ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นำยยืนยง ปำลี
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอมรำ จำรูญศิริ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
รองประธำนกรรมกำร

๒
๓. นำงจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำยทวีศักดิ์ หำรคำอุ้ย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๕. นำงสำวกิ่งนภำ สกุลตั้ง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๖. นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๗. นำงสมัย ปริบำล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘. นำงพรนิภำ จำปำนิล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๙. ประธำนกลุ่มคุณภำพกำรศึกษำ ทุกกลุ่ม
กรรมกำร
๑๐. นำยธงชัย โกมลไสย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. นำยสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๒. นำงสำวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๓. นำงสำวพิมพ์พิชชำ จิตรจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๔. นำงวำรุณี ทีนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๕. นำยพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์
ครู ร.ร.เมืองเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๖. นำยศิริ คณะศิริวงค์
ครู รร.อนุบำลเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดำเนินกำร จัดกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. นำยยืนยง ปำลี
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๒. นำยวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๓. นำยวีรพงษ์ อุ่นมำนนท์ รอง ผอ.สพป.ลย.๑
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
กำรศึกษำปฐมวัย
กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
๔. นำยสำยรุ่ง ปลั่งกลำง
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี กิจกรรมพื้นเมืองอีสำน
กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม
มีหน้าที่ ดำเนินกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปอย่ำง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรแข่งขัน
๔. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. นำงสมัย ปริบำล
ศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรศึกษำปฐมวัย
๒. นำงวำรุณี ทีนำ
ศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย และ
หัวหน้ำงำนกิจกรรมเรียนรวม
๓. นำยทวีศักดิ์ หำรคำอุ้ย
ศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
๔ นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
๕. นำงสำวกิ่งนภำ สกุลตั้ง
ศึกษำนิเทศก์
หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ

๓
๖. นำงสำวพิมพ์พิชชำ จิตรจันทร์
๗. นำยสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
๘. นำงสำวอัญชลี แก่นจันทร์
๙. นำยธงชัย โกมลไสย
๑๐. นำงจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
๑๑. นำงพรนิภำ จำปำนิล

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปะ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
หัวหน้ำกลุ่มสำระคอมพิวเตอร์
หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำ ฯ
หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

มีหน้าที่ ดำเนินกำรพิจำรณำ กลั่นกรอง คัดเลือกคณะกรรมกำรผู้ตัดสิน ประสำนงำน และกำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสำระกำรเรียนรู้และงำนที่รับผิดชอบ ตัดสินใจและแก้ปัญหำกรณี
ต่ำง ๆ ให้เป็นที่สิ้นสุด
๕. คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการดาเนินงานในระดับกลุ่มคุณภาพ
การศึกษาและ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
๑. นำยมลฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษำนิเทศก์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวพิมพ์พิชชำ จิตรจันทร์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำงสำวนิตยำ หย่องเอ่น
ครู โรงเรียนบ้ำนนำดอกคำ
กรรมกำร
๕. นำงสำวพิชญำภำ ขวัญพลอย จนท.ธุรกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำด้วง กรรมกำร
๖. นำยยุทธพล ศรีพล
ครู โรงเรียนร่มเกล้ำบ้ำนชมเจริญ
กรรมกำร
๗. นำงเบญจมำส สิยะวณิช
ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยบ่อซืน
กรรมกำร
๘. นำยตรีเทศ ไตรโยธี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกชม
กรรมกำร
๙. นำงสำวพรศิริ ปู่สำ
ครู โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
กรรมกำร
๑๐. นำยพงษ์สุรกำร แสงพรำว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย
กรรมกำร
๑๑. นำยส่งศักดิ์ จันดำศรี
ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
กรรมกำร
๑๒. นำยเอกฉันท์ วันนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนสงเปือย
กรรมกำร
๑๓. นำยดนุพล คำพำ
ครู โรงเรียนบ้ำนนำซ่ำว
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวศิวพร พันธ์มุก
ครู โรงเรียนอนุบำลเชียงคำน“ปทุมมำฯ”กรรมกำร
๑๕. นำงสำวจันทรำ บุตรเพ็ญ
ครู โรงเรียนบ้ำนกกดู่
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวอนุจรี ประสำวนัง
ครู โรงเรียนบ้ำนติ้วน้อย
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวณัชชำ ชำนำญเขียว จนท.ธุรกำรโรงเรียนนำโป่ง
กรรมกำร
๑๘. นำยชยำกร แสงโย
ครู โรงเรียนบ้ำนนำดินดำ
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวแสงรวี บู่ทองจันทร์ จนท.ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำดินดำ
กรรมกำร
๒๐. นำยทีปกร โพธิ์จันทร์
ครู โรงเรียนบ้ำนกกทอง
กรรมกำร
๒๑ นำยอนุศักดิ์ โสมพันธ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๒๒. นำงมนธิรำ สุวรรณสิงห์
ครู โรงเรียนบ้ำนก้ำงปลำ
กรรมกำร
๒๓. นำยพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๔. นำยศิริ คณะศิริวงค์
ครู โรงเรียนอนุบำลเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๕. นำยจักรกริช อำจแก้ว
เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยี ฯ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกับเครือข่ำยกลุ่มคุณภำพกำรศึกษำ ดูแลระบบกำรลงทะเบียนและ
รำยผลงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน และแจ้งโอนข้อมูลเข้ำระดับเขต และระดับภำค/ชำติ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย

๔
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. นำยยืนยง ปำลี
รอง ผอ.สพป.ลย. ๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอมรำ จำรูญศิริ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงประณยำ บุญลือ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๕. นำงสำวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๖. นำยมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. นำยธงชัย โกมลไสย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๘. นำงนิธิมำ กองลำแซ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙. นำงณัชชำ ทีนำ
นักประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพกิจกรรม และประสำนงำนข่ำวสำรกับฝ่ำยต่ำง ๆ
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑. นำยวีรพงษ์ อุ่นมำนนท์
รอง ผอ.สพป.ลย. ๑
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงมยุรี ปลั่งกลำง
ผอ.กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงอมรำ จำรูญศิริ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงเกื้อกูล อำจแก้ว
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
กรรมกำร
๕. นำงบุญจันทร์ ลือกลำง
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
กรรมกำร
๖. นำงนิตยำ ยศปัญญำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
กรรมกำร
๗. นำงสำวคนึงนิตย์ โคผดุง
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
กรรมกำร
๘. นำงกมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำงเตือนใจ ยลวิลำศ
นักวิชำกำรพัสดุ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. นำงวิไลภรณ์ ซื่อตรง
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดำเนินกำรเบิกจ่ำย ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย และจัดหำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
๘. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย
๑. นำงอมรำ จำรูญศิริ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกิ่งนภำ สกุลตั้ง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำยจักรกฤษ อำจแก้ว
เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยี ฯ
กรรมกำร
๕. นำยสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๖. นำงวำรุณี ทีนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๗. นำยธงชัย โกมลไสย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำยพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์
ครู ร.ร.เมืองเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙. นำยศิริ คณะศิริวงค์
ครู ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. นำงสำวพิมพ์พิชชำ จิตรจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑. นำงสำวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ สรุปและรำยงำนผลกำรประกวดแข่งขัน

๕
๙. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอานวยการในการแข่งขัน ประกอบด้วย
๙.๑ จุดแข่งขันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
๑. นำยยืนยง ปำลี
รอง ผอ.สพป.ลย 1
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงประณยำ บุญลือ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวันดี นำมวงษำ
ช่ำงไฟฟ้ำ
กรรมกำร
๔. นำยปฏิพล นำมผำ
พนักงำนธุรกำร
กรรมกำร
๕. นำยพิชัย คตชะมำตย์
ช่ำงไฟฟ้ำ
กรรมกำร
๖. นำงสำวอ้อยใจ ขุนสุภำพ
แม่บ้ำน
กรรมกำร
๗. นำยบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ
เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนูปกรณ์
กรรมกำร
๘. นำยอนุชิต บำตะศรี
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
กรรมกำร
๙. นำยทองคูณ พุทธวงศ์
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวประภำภรณ์ สิงห์ศิริ เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
กรรมกำร
๑๑. นำงนิธิมำ กองลำแซ
นักจัดกำรทั่วไป
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. นำงประไพ บุตรเรือง
นักจัดกำรทั่วไป
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๓. นำงวรกัรญำ คำสิงห์นอก
พนักงำนธุรกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙.๒ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย
๑. นำยเดช ปำจรียำนนท์
ผอ.ร.ร.อนุบำลเลย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงทองนวล จำปำสิม
ครู ร.ร.อนุบำลเลย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำยฝน พิมพะบุตร
ครู ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๔. นำงคำพร ก้ำนขุนทด
ครู พี่เลี้ยง
กรรมกำร
๕. นำงสำวรัตนำภรณ์ รกชัฏ
ครูพี่เลี้ยง
กรรมกำร
๖. นำงสำวพิมล ไชยะสิทธิ์
ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๗. นำยนิรุทธ์ เสวะนำ
ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๘. นำงภัทรจิรำ โกมลไสย
ครูพี่เลี้ยง ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๙. นำงทิพย์สุดำ ดอนอ่อนเบ้ำ
ครูพี่เลี้ยง ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๑๐. นำงอัจฉรำ งอสอน
ครูพี่เลี้ยง ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวดำรำโรจน์ ปำวะรี
ครูพี่เลี้ยง ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำร
๑๒. นำยสุรเวทย์ เนตรภักดี
ช่ำงไฟฟ้ำ ๓
กรรมกำร
๑๓. นำยพิสิทธิ์ มีตรำสิทธิ์
ช่ำงครุภัณฑ์ ๔
กรรมกำร
๑๔. นำยสมหมำย ยศสุภำพ
ช่ำงครุภัณฑ์ ๔
กรรมกำร
๑๕. นำงนิตยำ ยศปัญญำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวปรมำภรณ์ สำระภักดี นักจิตวิทยำ ฯ
กรรมกำร
๑๗. นำงสมัย ปริบำล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๗. นำยทวีศักดิ์ หำรคำอุ้ย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๘. นำยสุเขต โกมลไสย
ครู ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒๐. นำยศิริ คณะศิริวงค์
ครู ร.ร.อนุบำลเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๖
๙.๓ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย
๑. นำยประวิทย์ น้อยบัวทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองเลย
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประสงค์ สมออน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลวงไซ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยมงคล ชูทพิ ย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกอไร่ใหญ่ รองประธำนกรรมกำร
๔. นำยพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๕. นำยมำนนท์ พรรณรักษ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๖. นำยพลนวัต ศรีสูงเนิน
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๗. นำยสมใจ อับไพชำ
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๘. นำยฤทธิ์อนัน พลซำ
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๙. นำทศพล จันโทวำท
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำร
๑๐. นำยคธำวุธ โยธำภักดี
นักกำร
กรรมกำร
๑๑. นำยยุทธิชัย แสงสว่ำง
นักกำร
กรรมกำร
๑๒. นำยอลงกต จุมพลตรี
นักกำร
กรรมกำร
๑๓. นำยพลชัย ทิศอุบล
นักกำร
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. นำงเกื้อกูล อำจแก้ว
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๖. นำยตรีศักดิ์ แสนดำ
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๗. นำงสำวจิรำพร เจริญศิลป์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙.๔ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนาโคก
๑. นำงสำวอรุณี รำชพัฒน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำโคก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพีระ ศรีชมพล
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุมำลัย โคกพุ่ม
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๔. นำงวิไลวรรณ พิมพ์มุข
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๕. นำงสุจินต์ ชมภูพื้น
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๗. นำงไพสิน พิชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๘. นำงวิยะดำ อุทำทิศ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๙. นำงรำยอง สุขสบำย
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๑๐. นำยสุรินทร์ รำชพัฒน์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๑๑. นำงสุปรำณี วิไลลักษณ์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๑๒. นำงศิริวรรณ ศรีตะบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวลลิตำ ผำงสง่ำ
ครูธุรกำร
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวกิ่งนภำ สกุลตั้ง
ศึกษำนิเทศก์
กรรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. นำงบุญจันทร์ ลือกลำง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๖. นำงรุ่งอรุณ เพิ่มพิบูลย์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๗. นำงรติมณีฐ์ ชัชวำลย์
ครูโรงเรียนบ้ำนนำโคก
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๘. นำยบุญศรี จันทะคำแพง
นักกำรภำรโรง รร.บ้ำนนำโคก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๗
๙.๕ จุดแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
๑. นำยถนอม กุลจณีย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอมรรัตน์ พลดี
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงพิสดำ อินทร์จันทร์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
๔. นำยณรงค์ฤทธิ์ บุญเชิดชู
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
๕. นำงอรอุมำ แสงคำ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
๖. นำงอนุชิดำ ลำกูล
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
๗. นำยวรดิษฐ์ ดำวงษำ
ครูโรงเรียน ชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
๘. นำงพักตร์วิภำ อุ่นผำง
ครูโรงเรียน ชุมชนบ้ำนนำอ้อ
กรรมกำร
๙. นำงสำวขนิษฐำ แสงขำว
ครูธุรกำร
กรรมกำร
๑๐. นำยสมภำร ชัชวำลย์
นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
๑๑. นำงวำรุณี ทีนำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรรมกำรและเลำขำนุกำร
๑๒. นำงปิยพร รำชโส
นักทรัพยำกรบุคคล
กรรรมกำรและผู้ช่วยเลำขำนุกำร
๑๓. นำงพนำลักษณ์ คำไล้
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรรมกำรและผู้ช่วยเลำขำนุกำร
๑๔. นำงประไพวรรณ ออมกลิ่น นักวิชำกำรศึกษำ
กรรรมกำรและผู้ช่วยเลำขำนุกำร
๙.๖ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านขอนแดง (สังกัด อบจ.เลย)
๑. นำงสมัย ปริบำล
ศึกษำนิเทศก์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงมัลลิกำ ภักดีมี
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
๓. นำงนุชรินทร์ อันทะระ
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรรมกำรและเลำขำนุกำร
๙.๗ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้าภู
๑. นำยนิพนธ์ แสนนำงชน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำภู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุพรรณี ทองปลิว
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุธำศินี กำญจนโกมล
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๔. นำงพัชรียำ จันทะบับภำศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๕. นำงฉัตรวิไล มูณละศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๖. นำงจิมรำญ สุพรหมอินทร์
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๗. นำงวันวิสำข์ รำกสี
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๘. นำงสำวณัชญำนันท์ มังคละโยธิน ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๙. นำยสมชัย แสงสว่ำง
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๑๐. นำยภำณุพงษ์ พรหมมำวัย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวจีระพร จันทนำ
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวศิริธร เมืองมิ่ง
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำภู
กรรมกำร
๑๓. นำยสุวิจักษณ์ ชัยมงคล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๔. นำงพรนิภำ จำปำนิล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่ ตกแต่งสถำนที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง ห้องแข่งขัน และ
อำนวยกำร ให้คำปรึกษำ คำแนะนำ แก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ในกำรจัดกำรประกวดแข่งขันแต่ละสนำมให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

๘
๑๐. คณะกรรมการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นำงอมรำ จำรูญศิริ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำหลักเมือง
๒. นำงสมัย ปริบำล
ศึกษำนิเทศก์
กลุ่มคุณภำพกำรศึกษำกำรท่ำอำกำศยำน
๓. นำงวำรุณี ทีนำ
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำนครหงส์
๔. นำยทวีศักดิ์ หำรคำอุ้ย
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำดินดำน้ำสวย
๕ นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำกกดู่นำแขม
๖. นำงสำวกิ่งนภำ สกุลตั้ง
ศึกษำนิเทศก์
กลุ่มคุณภำพกำรศึกษำท่ำลี่ และลุ่มน้ำเหือง
๗. นำงสำวพิมพ์พิชชำ จิตรจันทร์ ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำเชียงกลม
๘. นำยสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำเชียงคำน
๙. นำงสำวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำธำตุจอมศรี
๑๐. นำยธงชัย โกมลไสย
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำหำดนำแก้ว
๑๑. นำงจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
ศึกษำนิเทศก์
กลุ่มคุณภำพกำรศึกษำนำอ้อศรีเมืองชัย
๑๒. นำงพรนิภำ จำปำนิล
ศึกษำนิเทศก์
กลุม่ คุณภำพกำรศึกษำนำด้วง
มีหน้าที่ กำกับ ติดตำมผลกำรจัดกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับกลุ่มคุณภำพ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับภูมิภำค/ชำติ
ให้ ผู้ ที่ได้รั บ กำรแต่งตั้ง ปฏิบั ติห น้ ำที่ด้ว ยควำมตั้งใจ เต็มกำลั งควำมสำมำรถให้ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อผู้เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน จนบรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

