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คณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  สพฐ.เกมส์  ครั้งที่ ๑ 
  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑   รุ่นอายไุม่เกิน ๑๒ ปี,อายุไม่เกิน ๑๕ ปี 

............................................................................................................................. ........................... 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านายการ 
๑. นายรังสฤษฏ์  บุญรอง    รองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๑    ประธาน 
๒. นายแสวง  พิทักษ์เมธากุล ประธานกลุ่มเครือข่ายฯทักษิณกันทรารมย์        รองประธาน 
๓. นายวิชิต  บุค า  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯฟากมูลกันทรารมย์        รองประธาน 
๔.  นายสมาน  ละเลิศ  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯมิตรภาพกันทรารมย์       รองประธาน 
๕.  นายส าเริง  สิมณี  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯกลางกันทรารมย์        รองประธาน 

          ๖.  นายสุทธิโรจน ์ พวงจ าปาพูนศิริ      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาน    กรรมการ 
          ๗.  นายสมชวน รายระยับ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาลัย   กรรมการ 

๘. นายภคิน  ธรรมนูญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา  กรรมการ 
          ๙. นายชวิศ  จิตด ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูรพา   กรรมการ 
          ๑๐. นายชาตรี  ระติเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง   กรรมการ 
          ๑๑. นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  กรรมการ 
          ๑๒. นายระพี  แก้วเนตร          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักแพรว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) กรรมการ 
          ๑๓  นางอาภรณ์  ตรีประเคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี    กรรมการ 
          ๑๔  นางสาวรัชฎา  ส่งเสริม รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ กรรมการ 
          ๑๕. นางอุไร  คงมิยา  รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจิกกะลา  กรรมการ 
          ๑๖. นายประดิษฐ์  ไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง  กรรมการ 
          ๑๗. นายไพรัช  ทองสุ           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  กรรมการ 

๑๘. นางทองจันทร์  ศิรินัย รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีถาน   กรรมการ 
๑๙. นายสุพงษ์  คงนิล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ   กรรมกา 
๒๐. นายปิยะ  ทาระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่    กรรมการ 
๒๑. นายบุญเกิด  ทองสุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพ ๒๒๖  กรรมการ 
๒๒. นางกัลยา  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละทาย    กรรมการ 
๒๓. นายนิกร  ผุดผ่อง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก    กรรมการ 
๒๔. นายกฤษณพงษ์  แก้วพิลา    รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา    กรรมการ 
๒๕. นายวรายุทธ  พันธ์ด ี รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ  กรรมการ 
๒๖. นายพิบูลย์  ประกอบศรี รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี   กรรมการ 
๒๗. นายศานิต  ค าวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย    กรรมการ 
๒๘. นายบพิตร  บุญเฉลียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กรรมการ 
๒๙. นายโกวิทย์  ดวงค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ ารุง)  กรรมการ 
๓๐. นายสุรพงษ์  อุทัยกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง   กรรมการ  
๓๑. นายจรูญ  เครือไชย  รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  กรรมการ  
๓๒.  นางระหงค์  นันตโลหิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา   กรรมการ 
๓๓.  นางวาสนา  ภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทาม    กรรมการ 
๓๔.  นายธีระวัฒน์  ทองใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  กรรมการ 
๓๕.  นางสาวกัญยุพา  สรรพศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)  กรรมการ 
๓๖.  นายสังเวียน  สูงโฮง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข  กรรมการ 
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๓๗.  นายเอกวิทย์  น้อยม่ิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน  กรรมการ 
๓๘.  นายทนงศักดิ์  พรมแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง    กรรมการ 
๓๙.  นายธนพจน์  จ าชาต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอิปาด    กรรมการ 
๔๐. ว่าที่ ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ    กรรมการ  
๔๑. นายชูสิทธิ  จิตรโชติ   รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง   กรรมการ 
๔๒. นายสมเดช  ห่อค า  รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านพันล า    กรรมการ 
๔๓  นายถนอม  บัวแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทิน    กรรมการ 
๔๔. นายบุญเริ่ม  ก้านเรือง รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ   กรรมการ 
๔๕. นายอาคม  คงเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม    กรรมการ 
๔๖. นายกรวัฒนา  นาคา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 
๔๗. นางโชติกา  อุ่นจิต  รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง   กรรมการ 
๔๘. นายศิลปชัย  นันตโลหิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว   กรรมการ 
๔๙. นายชัยณรงค์  อดทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม    กรรมการ 
๕๐. นางลัดดาวัลย์  ดลประสทิธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด    กรรมการ 
๕๑. นายศุภมงคล  บุญชู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่   กรรมการ 
๕๒. นายคงกะพัน  ภูมิวงศ์ รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก    กรรมการ 
๕๓. นายบัณฑิต  ดาประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา    กรรมการ 
๕๔. นายด ารงชัย  ประเสริฐทรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก    กรรมการ 
๕๕. นายวิทวัส  จันทะเสน รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาง    กรรมการ 
๕๖. นายสุรัตน์  สิงห์เทพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ี    กรรมการ 
๕๗. นางกิษรา  เทสันตะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง  กรรมการ 
๕๘. นายสุรชาติ  ทอนศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์   กรรมการ 
๕๙. พันจ่าตรีพิสิฐ  รักพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม    กรรมการ
๖๐. นายสุรศักดิ์  เจตนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนผึ้ง    กรรมการ 
๖๑. นางกาญจนา  ชมสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง       กรรมการ 
๖๒. นายอุทัย  สมใจเพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน   กรรมการ 
๖๓. นางกาญจนา  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง   กรรมการ 
๖๔. นายคมกฤช  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  กรรมการ 
๖๕. นายวรากร  สายเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง    กรรมการ 
๖๖. นายสมจิต  สงสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย    กรรมการ 
๖๗. นางอังคณา  พรหมศรี        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อส.พป.๔๐)  กรรมการ 
๖๘. นายสมสมัย  นาราษฎร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า  กรรมการ 
๖๙. นายนัฐฏ ์ พงษ์เกษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย     กรรมการ 
๗๐. นางสาวสุนัดดา  เสนสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง  กรรมการ 
๗๑  นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม      กรรมการและเลขานุการ 
๗๒  นายสุวัชร  สารสมัคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗๓. นายสมพร  อินทา       ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา 

มีหน้าที ่อ านวยการในการจัดงานและให้ค าปรึกษาคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วินิจฉัย
สั่งการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดปัญหาด้านต่าง ๆ 
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2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่/สนามแข่งขันพร้อมระบบแสงและเสียง 
  ๑)  นายแสวง  พิทักษ์เมธากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะ   ประธานกรรมการ 
  ๒)  นายวิชิต  บุค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย          รองประธาน 
  ๓)  นายส าเริง  สิมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม   กรรมการ 
  ๔)  นายสมาน  ละเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเนียม   กรรมการ 
  ๕). นายสมสมัย  นาราษฎร์         ผอ.โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า  กรรมการ 
  ๖)  นายสมพร  อินทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)   กรรมการ 
  ๗)  นายอุทัย  สมใจเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน  กรรมการ 
  ๘)  นายศานิต  ค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย   กรรมการ 
  ๙)  นายถนอม  บัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทิน    กรรมการ 

 ๑๐) นายสังเวียน  สูงโฮง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข กรรมการ 
  ๑๑) นายด ารงชัย  ประเสริฐทรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก   กรรมการ 

๙)  นายสุวัชร  สารสมัคร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย   กรรมการ 
๑๐) นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ๑) ติดต่อประสานงานการขอใช้สนามเพ่ือจัดการแข่งขัน  
  ๒)  จัดเตรียมสถานที่/เต็นท์ ที่พัก/จัดหาเครื่องขยายเสียงเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดการแข่งขัน 
  ๓) จัดประสานกับ สพป.ศก. ๑ ในการจัดท าป้ายไวนิล 

 ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการประชาสัมพันธ์ 
  ๑)  นายสุวัชร  สารสมัคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย       ประธาน 
  ๒)  นายสมพร  อินทา     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  รองประธาน  
  ๓)  นายสุพงษ์  คงนิล     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ       กรรมการ 
  ๔)  นายสนิท  แสวงผล    ครู โรงเรียนบ้านกอกหัวนา                  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  นายปรีชา  ประสานสอน  คร ูโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
       ๖)  นายชูสิทธิ  จิตรโชติ  รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง   กรรมการและผู้ช่วยฯ 
มีหน้าที่  -  จัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน/ประสานบุคคลที่เก่ียวข้องร่วมพิธี 
        -ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน/สื่อสารโดยช่องทางต่างๆกับผู้ควบคุมทีมให้สามารถน า
นักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทันตามก าหนด /ควบคุมให้การจัดแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 ๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายการจัดหารางวัล 
  ๑)  นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ประธาน 
  ๒)  นายภคิน  ธรรมนูญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา  กรรมการ 
  ๓)  นางสาวกัญยุพา  สรรพศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัด    กรรมการ 
  ๔)  นายคงกะพัน  ภูมิวงศ์ รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  - จัดหาถ้วยรางวัลเพื่อมอบให้ทีมท่ีชนะเลิศ  ทีมละ  ๑  ถ้วย (รวม ๒ ถ้วย)  โดยประสานกับ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   
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 ๒.๔  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  ๑) นางวาสนา  ภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทาม       ประธาน 
  ๒) นางอาภรณ์  ตรีประเคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี                    รองประธาน 
  ๓)  นางระหงค ์ นันตโลหิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา   กรรมการ 
  ๔)  นางสาวสุนัดดา  เสนสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง  กรรมการ 
  ๕)  นางกัลยา  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละทาย    กรรมการ 
  ๖)  นางทองจันทร์  ศิรินัย รษ.ผอ.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีถาน   กรรมการ 
  ๗)  นางกาญจนา  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง    กรรมการ 
  ๘)  นางอังคณา  พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อส.พป.๔๐)  กรรมการ 
  ๙)  นางกาญจนา  ชมสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง   กรรมการ 
  ๑๐)  นางอุไร  คงมิยา รษ.ผอ.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจิกกะลา   กรรมการ 
  ๑๑)  นางสาวรัชฎา  ส่งเสริม  รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้  กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๒)  นายเดชา  พรรษา จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหวาย        กรรมการและผู้ช่วย 
  ๑๓)  นายวีรภัทร จันทมาศ   จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กรรมการและผู้ช่วย
 มีหน้าที ่จัดเตรียมน้ าดื่ม/อาหาร ส าหรับ เจ้าหน้าที่ กรรมการตัดสินกีฬา และ ผู้มาเยี่ยมการจัดการแข่งขัน 

 ๒.๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
  ๑)  นายคมกฤช  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา ประธาน 
  ๒)  นางกาญจนา  ค าเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง รองประธานกรรมการ 
  ๓)  นางอังคณา  พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อส.พป.๔๐) กรรมการ 
  ๔)  นางกาญจนา  ชมสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง  กรรมการ 
  ๕)  นางกิษรา  เทสันตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง          กรรมการ 
  ๖)  นางกัลยา  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละทาย   กรรมการ 
 มีหน้าที่   ประสานงาน/ของบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 
หรือประสานกับกลุ่มเครือข่ายฯทั้ง ๔ กลุ่ม เพื่อให้ได้งบประมาณใช้จ่าย  ด้านต่างๆ เช่น  ค่ากรรมการผู้ตัดสิน/ค่า
บ ารุงสนามสถานที่/ค่าอาหาร/ค่าน้ าดื่ม/ค่าเครื่องเสียง/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

 ๒.๖  คณะกรรมการฝ่าย วัดผล ประเมินผล 
  ๑)  นายสุรชาติ  ทอนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  ประธาน 
  ๒)  นายสมจิต  สงสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย   กรรมการ 
  ๓)  นายนัฐฏ์  พงษ์เกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย  กรรมการ 
  ๔)  นายเอกวิทย์  น้อยมิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน กรรมการ 
  ๕)  นางสาวกัญยุพา   สรรพศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัด      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  วัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  บันทึกน าเสนอเพ่ือ
พัฒนาแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา  
  ๓.๑  คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒ ปี   
  ๑)  นายวิชิต  บุค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย    ประธาน 
  ๒)  นายแสวง  พิทักษ์เมธากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะ           รองประธาน 
  ๓)  นายระพี  แก้วเนตร     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักแพรว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)      กรรมการ
  ๔)  นายสังเวียน  สูงโฮง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข กรรมการ 
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  ๕)  นายปิยะ  ทาระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่              กรรมการ 
  ๖)  นายสุพงษ์  คงนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ  กรรมการ 
  ๗)  นายบุญเกิด  ทองสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพ ๒๒๖         กรรมการ 
  ๘)  นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง         กรรมการ 
  ๙)  นายโกวิท  ดวงค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ ารุง) กรรมการ 
  ๑๐)  นายศานิต  ค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย   กรรมการ 
  ๑๑) นายอาคม  คงเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขาม    กรรมการ 
  ๑๒) นายถนอม  บัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทิน    กรรมการ 
  ๑๓) นายกรวัฒนา  นาคา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา   กรรมการ 
  ๑๔)  นายสนิท  แสวงผล รษก.ผอ.โรงเรียนบ้านกอกหัวนา  กรรมการ 
  ๑๕)  นายกฤษณพงษ์  แก้วพิลา รษก.ผอ.โรงเรียนบ้านเขวา    กรรมการ 

 ๑๖) นายชูสิทธิ  จิตรโชติ   รษก. ผอ.โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  กรรมการ 
๑๗) นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน  จัดผู้ตัดสินกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม  พิจารณาตัดสินและ       
                         ชี้ขาด  ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจนแล้วเสร็จ 
 
 ๓.๒  คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๕ ปี  
  ๑) นายสมาน  ละเลิศ  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯมิตรภาพ กร./ผอ.โรงเรียนบ้านค าเนียม ประธาน 
  ๒) นายส าเริง  สิมณี   ประธานกลุ่มเครือข่ายฯกลาง กร. /ผอ.โรงเรียนบ้านหนองถ่ม  รองประธาน 
  ๓)  นายสมพร  อินทา               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กรรมการ   
  ๔)  นายอุทัย  สมใจเพ็ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน  กรรมการ 
  ๕)  นายวรากร  สายเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง   กรรมการ 
  ๖)  นายสมสมัย  นาราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลือชัยฯ   กรรมการ 
  ๗)  นายด ารงชัย  ประเสริฐทรง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก   กรรมการ 
  ๘)  นายศิลปชัย  นันตโลหิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว  กรรมการ 
  ๙)  นายชัยณรงค์  อดทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม   กรรมการ 
  ๑๐) นายศุภมงคล  บุญชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่  กรรมการ 
  ๑๑) นายบัณฑิต  ดาประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา   กรรมการ 
  ๑๒) นายสุรัตน์  สิงห์เทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ี   กรรมการ 

 ๑๓) นายคงกะพัน  ภูมิวงศ์ รษก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก   กรรมการ 
  ๑๔) นายสุวัชร  สารสมัคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕) นายนัฐฏ์  พงษ์เกษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที ่มีหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน  จัดผู้ตัดสินกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม  พิจารณาตัดสินและชี้ขาด  

ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจนแล้วเสร็จ 
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 ๕.คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล 
  ๑) นางอาภรณ์  ตรีประเคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี    ประธาน  

๒) นางอุไร  คงมิยา ครู รษก.ผอ.โรงเรียนบ้านจิกกะลา   กรรมการ 
  ๓) นางสาวรัชฎา  ส่งเสริม  ครู รษก.ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้  กรรมการ 
  ๔) นางอังคณา  พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อส.พป.๔๐) กรรมการ 
  ๕) นางกาญจนา  ชมสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง  กรรมการ  
   ๖) นางกิษรา  เทสันตะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   - เตรียมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักกีฬาและประชาชนที่มาร่วมการแข่งขัน  
  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เพ่ือให้บังเกิดผลแก่ 
วงการกีฬา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑  หากเกิดปัญหาและอุปสรรคใดในการ 
ด าเนินงาน  ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบแจ้งประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการทราบโดยด่วน 
 

............................................................................. 
 


