
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
ที่           /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

รอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ำย 
----------------------------------------------- 

       ดว้ยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) กลุ่มกำรศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ    ศรสีะเกษ เขต 
๑  และกลุ่มโรงเรียนเทศบำลเมืองศรีสะเกษ  จะได้ด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐       เพ่ือเป็นเวทีแสดงศักยภำพทำง
วิชำกำร ดนตรี ศิลปหัตถกรรม และกำรแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้ำนของนักเรียน และคัดเลือก
ตัวแทนกลุ่มในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำพิเศษ เข้ำร่วม
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ     เขต ๑ ต่อไป 
        เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ ระดับกลุ่มเครือข่ำยฯ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยธีระพงศ์  บุษบงก์      รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  รักษำรำชกำรแทน   
      ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๑   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี      รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รองประธำนฯ 
๓. นำยโชติ  บุญทน      รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รองประธำนฯ 
๔. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร         รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รองประธำนฯ 
๕. น.ส.รุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล    รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมกำร 
๖. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง      รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
๗. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง      รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมกำร 
๘. คณะกรรมกำรติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
๙. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร(CEO)กรรมกำร 
๑๐. ประธำนศูนย์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กรรมกำร 
๑๑. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน ในเขต สพป.ศก.๑ กรรมกำร 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑                    กรรมกำร 
๑๓. นำยสมโภชน์  หลักฐำน    ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำยเสรี  กำหลง   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 

   ๑๕. น.ส.ประพิษศร  /...  
 
 
 



๒ 

 
 

๑๕. น.ส.ประพิษศร  กรมเมือง ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
๑๖. นำงมำริษำ  จันทร์เทียม   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑        กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
๑๗. นำงนลินี  บุษบงก์   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ วำงแผนกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และอ ำนวยกำร ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ  
            เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑.   นำยโชติ  บุญทน      รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒.   นำยชำณุวัติ  ศรเพชร      รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑    รองประธำนฯ 
๓.   นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง      รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมกำร 
๔.   นำยสมสุข  สำยเพชร        ประธำนกลุ่ม CEO พระธำตุเรืองรอง  กรรมกำร 
๕.   นำยประเวศ  นนทวงษ์      ประธำนกลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต  กรรมกำร 
๖.   นำยอุดม  โพธิ์ชัย       ประธำนกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ  กรรมกำร 
๗.   นำยพำลี  กำลพฤกษ์      ประธำนกลุ่ม CEO เมืองศรีล ำดวน  กรรมกำร 
๘.   นำยสุนันท์  ค ำแสงดี       ประธำนกลุ่ม CEO ฟำกมูลกันทรำรมย์ กรรมกำร 
๙.   นำยบพิตร  บุญเฉลียว       ประธำนกลุ่ม CEO กลำงกันทรำรมย์  กรรมกำร 
๑๐.   นำยแสวง พิทักษ์เมธำกุล   ประธำนกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรำรมย์  กรรมกำร 
๑๑.   นำยสมำน  ละเลิศ      ประธำนกลุ่ม CEO มิตรภำพกันทรำรมย์ กรรมกำร 
๑๒.   นำยสรวิทย์  นำมวงษ ์      ประธำนกลุ่ม CEO ยำงชุมน้อย  กรรมกำร 
๑๓.   นำยชัชวำลย ์บัวงำม      ประธำนกลุ่ม CEO บูรพำโนนคูณ  กรรมกำร 
๑๔.   นำยวิชัย  แก้วสุข       ประธำนกลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ  กรรมกำร 
๑๕.   นำยสมหวัง  อัมภรัตน์       ประธำนกลุ่ม CEO น้ ำเกลี้ยง  กรรมกำร 
๑๖.   นำยสมพร  เพ็งพันธ์        ประธำนกลุ่ม CEO วังหิน ๑  กรรมกำร 
๑๗.   นำยคงศักด์  งำมล้วน       ประธำนกลุ่ม CEO วังหิน ๒  กรรมกำร 
๑๘.   นำยทองไข  พรหมประดิษฐ์  ประธำนกลุ่ม CEO พยุห์   กรรมกำร 
๑๙.   นำยเกียรติศักดิ์  บุญกันหำ   ประธำนกลุ่มกำรศึกษำเอกชน  กรรมกำร 
๒๐.   นำยส ำรำญ  วังนุรำช      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   กรรมกำร 
๒๑.   นำงจุลพนม  ธำนี      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑             กรรมกำร 
๒๒.   นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ    ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๓.   นำงวยุรีย์  ศิริโชต ิ      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๔.   นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๕.   นำงพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์   ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๖.   นำงพิมพ์ฐิสำ  ศีลำสำร      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๗.   น.ส.ศันธณีย์  โคตรวงศ์      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  กรรมกำร   
๒๘.   นำยบุญช่วย  รอดเนียม     นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
๒๙.   นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

    
                                                    ๓๐.  นำงภำวดี  สมำน  /...     



๓ 

 
 

๓๐.   นำงภำวดี  สมำน         เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กรรมกำร 
๓๑.   นำยณัฐวุฒิ  กรไกร         อัตรำจ้ำงธุรกำร  กรรมกำร 

           ๓๒.  นำยสมโภชน์  หลักฐำน       ผอ.กลุ่มนิเทศฯ              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           ๓๓.  นำยเสร ี กำหลง        ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑            กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
           ๓๔.  น.ส.ประพิษศร  กรมเมือง    ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑            กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
           ๓๕.  นำงมำริษำ  จันทร์เทียม      ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑            กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
           ๓๖.  นำงนลินี  บุษบงก์        ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑            กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่ ๑.  ด ำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก    
                 ระดับกลุ่ม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภำยใน   ๒๙   สิงหำคม ๒๕๖๐           
                 พร้อมทั้งรำยงำนผลในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
 ๒.  จัดท ำเอกสำร  เว็บไซต์ ฯลฯ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรแข่งขันทุกประเภท   

 ๓.  ประสำนงำนกับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) และผู้ที่เก่ียวข้อง  
      เพ่ือกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๔.  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓.  คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันระดับกลุ่ม 
๑. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) พระธำตุเรืองรอง 

๑) นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงมำริษำ  จันทร์เทียม ศน. สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๑         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เมอืงหลวงพ่อโต 
๑) นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงพัศสินี  ภักดีสมัยวงศ์ ศน.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เมืองสวนสมเด็จ 
๑) นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผ.อ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เมืองศรีล ำดวน 
๑) นำยธีระพงศ์  บุษบงก์ รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รักษำรำชกำรแทน 

  ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผ.อ. กลุ่มนิเทศฯ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) ฟำกมูลกันทรำรมย์ 
๑) นำยโชติ  บุญทน รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงจุลพนม  ธำนี ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) กลำงกันทรำรมย์ 
๑) น.ส.รุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยเสรี  กำหลง ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
   ๗. เครือข่ำย  /... 
  



๔ 

 
 

๗. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) ทักษิณกันทรำรมย์ 
๑) นำยโชติ  บุญทน รอง ผ,อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงวยุรีย์  ศิริโชต ิ ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) มิตรภำพกันทรำรมย์ 
๑) น.ส.รุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) น.ส.ประพิษศร  กรมเมือง ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) ยำงชุมน้อย 
    ๑) นำยธีระพงศ์  บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 

              ๒) นำงนลินี  บุษบงก์ ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) บูรพำโนนคูณ 

๑) นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยเสรี  กำหลง ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๑. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) ประจิมโนนคูณ 
๑) นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงพิมพ์ฐิศำ  ศรีลำสำร ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) น้ ำเกลี้ยง 
๑) นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) น.ส.ศันธณีย์  โคตรวงศ์    ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) วังหิน ๑ 
๑) นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยส ำรำญ  วังนุรำช ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๔. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) วังหิน ๒ 
๑) นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รอง ผ.อ.  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๕. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) พยุห์ 
๑) นำยธีระพงศ์  บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ๑๖.  กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน 
๑) นำยโชติ  บุญทน รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยเสรี  กำหลง ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๗.  กลุ่มเครือข่ำยเทศบำลเมืองศรีสะเกษ 
๑) น.ส.รุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล รอง ผ.อ. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยส ำรำญ  วังนุรำช ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ๑. ประสำนงำนกับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร
จัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียน รอบคัดเลือกระดับกลุ่มฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  เป็นไปด้วย   
ควำมเรียบร้อย 
         ๒.  นิเทศ ติดตำม /... 



๕ 

 
 
  ๒.  นิเทศ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำแก่โรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขัน 
ระดับภำค   
  ๓. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
     ๑.  นำยบุญช่วย  รอดเนียม     นักประชำสัมพันธ์  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
     ๒.  น.ส.ปำริชำติ  อำจส ำแดง  นักประชำสัมพันธ์  ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
     ๓.  นำยทวีศักดิ์  ธรรมวนันำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
     ๔.  นำยณัฐวุฒิ  กรไกร  อัตรำจ้ำงธุรกำร    กรรมกำร 
     ๕.  นำยเสรี  กำหลง   ศน. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรโครงกำร 
            ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำและอุปสรรคให้รำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ 
เพ่ือหำทำงแก้ไขต่อไป 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่       เดือนสิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


