คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
ที่ 29๒๗๓/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “โครงกำรปั่น ปัน รักษ์ Bike for Ed. Surin3 ครั้งที่ ๑”
……………………………
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ร่วมกับชมรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน
ขนำดเล็ก ได้จัด “โครงกำรปั่น ปัน รักษ์ Bike for Ed. Surin3 ครั้งที่ ๑” ซึ่งเป็นกำรปั่นเพื่อระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำให้กับโรงเรียนบ้ำนพนม และ โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์
เขต 3 อีกทั้งยังส่งเสริมกำรออกกำลังกำยโดยใช้จักรยำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยใช้จักรยำนปั่น
ไปตำมเส้นทำงที่ผ่ำนสถำนที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้กำหนดกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 25 มีนำคม 2561 ถึง
วันที่ 20 เมษำยน 2561 โดยจะปั่นจักรยำนในวันที่ 19 พฤษภำคม 2561 โดยใช้เส้นทำงในกำรปั่น 62 กิโลเมตร
เพื่อให้กำรดำเนินกำรโครงกำร ปั่น ปัน รักษ์ Bike for Ed. Surin 3 ครั้งที่ ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ประกอบด้วย
๑.1 นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยพิชิต หอมนวล
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำยทวีสิทธิ์ มั่นจิต
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3
กรรมกำร
1.4 นำยฉลำด สำโยธำ
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3
กรรมกำร
1.5 นำยเสนอ แสนคำ
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3
กรรมกำร
1.6 นำยธรรมนูญ ขวัญรัมย์
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3
กรรมกำร
1.7 นำยนพพล พลอำสำ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร
1.8 นำงพิกุล ธงไชย
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์กรรมกำร
กรรมกำร
1.9 นำยมนตรี ประไวย์
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
1.10 นำงอรทัย ศรีฤทธิไกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
1.11 นำยวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
1.12 นำยเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
กรรมกำร
1.13 นำงสำวกำญจนำ ใบพลูทอง ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
1.14 นำยพิศำล ฉันท์ทอง
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
1.15 นำงสินีนำถ เกษแก้ว
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
๑.๑๖ นายสุทิตย์ ขิมทอง
ประธานเครือข่ายปราสาท ๑ ปราสาท
กรรมการ
๑.๑๗ นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายปราสาท ๒ ประทัดบุเพลิงไพล
กรรมการ
๑.๑๘ นายอุทัย ยอดเยี่ยม
ประธานเครือข่ายปราสาท ๓ ทุ่งมนสมุด
กรรมการ
๑.๑๙ นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานเครือข่ายปราสาท ๔ ตาเบากันตวจไทร
กรรมการ
๑.๒๐ นายศุภชัย ลวดเงิน
ประธานเครือข่ายปราสาท ๕ โคกยางทมอ
กรรมการ
๑.๒๑ นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
ประธานเครือข่ายปราสาท ๖ หนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการ
๑.๒๒ นายพินี กังวาฬ
ประธานเครือข่ายปราสาท ๗ ตานีปรือ
กรรมการ

-2๑.๒๓ นายสง่า พูลพรหม
๑.๒๔ นายสุนทร อินทร์นุช
๑.๒๕ นายวินัย ดาสัว่
๑.๒๖ นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
๑.๒๗ นายสิทธิชัย สมศรี
๑.๒๘ นายธรรมนูญ บุญงอก
๑.๒๙ นายสงวน ศาลางาม
๑.๓๐ นายอัมรินทร์ บุญเจียม
๑.๓๑ นายสุรพินท์ บัวสาย
๑.๓๒ นายภาสกร เรืองใหม่
๑.๓๓ นายนภปภน กฤติยาวรรค์
๑.๓๔ นายสงวน คาลอย
๑.๓๕ นายวีรพงษ์ จาปามูล
๑.๓๖ นายสุปัน วิชัย
๑.๓๗ นายสมศักดิ์ ลีแสน
๑.๓๘ นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
1.๓๙ นำยชำญชัย กะภูทิน
1.๔๐ นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ

ประธานเครือข่ายปราสาท ๘ โชคนาสาม
กรรมการ
ประธานเครือข่ายสังขะ ๑ พุทธรักษา
กรรมการ
ประธานเครือข่ายสังขะ ๒ กระเทียมสะกาดก้าวหน้า กรรมการ
ประธานเครือข่ายสังขะ ๓ ตาตุมจารย์
กรรมการ
ประธานเครือข่ายสังขะ ๔ ดมเทพรักษา
กรรมการ
ประธานเครือข่ายสังขะ ๕ ศรีบูรพา
กรรมการ
ประธานเครือข่ายสังขะ ๖ ทับขอน
กรรมการ
ประธานเครือข่ายกาบเชิง ๑ เขื่อนตาเกาว์
กรรมการ
ประธานเครือข่ายกาบเชิง ๒ ช่องจอม
กรรมการ
ประธานเครือข่ายกาบเชิง ๓ เขาแหลมพนมซอร์
กรรมการ
ประธานเครือข่ายบัวเชด ๑ ไตรคีรี
กรรมการ
ประธานเครือข่ายบัวเชด ๒ วังสะเภา
กรรมการ
ประธานเครือข่ายพนมดงรัก ๑ พนมดงรัก
กรรมการ
ประธานเครือข่ายพนมดงรัก ๒ โคกกลางจีกแดก
กรรมการ
ประธานเครือข่ายศรีณรงค์ ๑
กรรมการ
ประธานเครือข่ายศรีณรงค์ ๒
กรรมการ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน มีหน้ำที่ ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ใน
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 นำยฉลำด สำโยธำ
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต3
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยมนตรี ประไวย์
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยประจักษ์ สระแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวนพัฒนำ
กรรมกำร
2.4 นำยสุธี ศรีเครือดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
2.5 นำยนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำร
2.6 นำยชำญชัย กะภูทิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่ กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.7 นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรจัดขบวนจักรยำน มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแลขบวน แนะนำวิธีกำรปั่นจักรยำน กฎและกติกำ
มำรยำทในกำรปั่นจักรยำน จนตลอดเส้นทำง ประกอบด้วย
3.1 นำยชำญชัย กะภูทิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยประจักษ์ สระแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวนพัฒนำ รองประธำนกรรมกำร
3.3 นำยสุธี ศรีเครือดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
3.4 นำยนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำร
3.5 นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่ จุดเริ่มต้น และจุดพัก เวทีเปิดกิจกรรม รวมทั้ง
จัดเตรียม ควบคุม ติดตั้งเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 นำยสุทิตย์ ขิมทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปรำสำท
ประธำนกรรมกำร

-34.2 นำยวิรัตน์ ปัญญำคิด
4.3 นำยเสมำ ขวัญทอง
4.4 นำยประจบ กำเนิดสิงห์
4.5 นำยมิตรชัย สุชำติสุนทร
4.6 นำยนิติธร ผะงำตุนัตถุ์
4.7 นำยสมนึก สุรพล
4.8 นำยศตวุฒิ กำจัดภัย
4.9 นำยนิยม สุขทอง
4.10 นำยจักรำวุธ ถือคุณ
4.11 นำยสมพร กันสำ
4.12 นำยคำพุฒ เสำใย
4.13 นำยประดิษฐ์ จุดำบุตร
4.14 นำยชัยยะ รื่นกลิ่น
4.15 สอ.ภำณุมำศ ศรีรำม
4.16 นำยประวิม สังข์ต้อง
4.17 นำยประยุทธ อ่อนละมุน
4.18 นำยเรืองศักดิ์ ศุภผล

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรันเดง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำวร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอังกอล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะคร้อ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำบกระบือ
รอง ผอ.รร.อนุบำลปรำสำทศึกษำคำร
รอง ผอ.รร.ปรำสำท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร
รอง ผอ.รร.บ้ำนทะนงฯ
ครู รร.บ้ำนรันเดง
ครู รร.บ้ำนรันเดง
ครู รร.บ้ำนตำวร
ครู รร.บ้ำนตำวร
ครู รร.ปรำสำท
ครู รร.ปรำสำท
ช่ำงไฟฟ้ำ 4 รร.ปรำสำท
นักกำรภำรโรง รร.ปรำสำท

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำฯ

5. คณะกรรมกำรประจำจุด มีหน้ำที่ดูแล ต้อนรับ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ในกิจกรรม และอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ประกอบด้วย
5.1 จุดเริ่มต้น - เส้นชัย กิจกรรมที่ 3 ปำลูกดอก ณ สนำมโรงเรียนปรำสำท
5.1.1 นำยสุทิตย์ ขิมทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปรำสำท ประธำนกรรมกำร
5.1.2 นำงอรทัย ศรีฤทธิไกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำฯ
รองประธำนกรรมกำร
5.1.3 นำยภำณุมำศ ศรีรำม
ครู โรงเรียนปรำสำท
กรรมกำร
5.1.4 นำยประวิม สังข์ต้อง
ครู โรงเรียนปรำสำท
กรรมกำร
๕.๑.๕ น.ส.นิตยำ มำลัย
ครู โรงเรียนปรำสำท
กรรมกำร
๕.๑.๖ นำงสุนันทำ ถือคุณ
ครู โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
๕.๑.๗ น.ส.ปำรดำ ฤกษ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
๕.๑.๘ น.ส.ธนภร จันทร์หอม
ครู โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
๕.๑.๙ น.ส.กิติยำ ผิวจันทร์
ครู โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
๕.๑.๑๐ นำยประทีป ม่วงศรี
ครู โรงเรียนปรำสำท
กรรมกำร
๕.๑.๑๑ นำยสมพร กันสำ
ครู โรงเรียนบ้ำนรันเดง
กรรมกำร
๕.๑.๑๒ นำยประดิษฐ์ จุดำบุตร ครู โรงเรียนบ้ำนตำวร
กรรมกำร
๕.๑.๑๓ นำยคำพุฒ เสำใย
ครู โรงเรียนบ้ำนรันเดง
กรรมกำร
๕.๑.๑๔ นำยประยุทธ อ่อนละมุน ช่ำงไม้ ๔
กรรมกำร
๕.๑.๑๕ นำยเรืองศักดิ์ ศุภผล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๕.๑.๑๖ นำยศรำวุธ เกร็ดรัมย์
ครู โรงเรียนบ้ำนจรัส
กรรมกำร
๕.๑.๑๗ นำยศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนปรำสำท กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.1.๑๘ นำงชนิดำภำ เจริญท้ำว ครู โรงเรียนปรำสำท
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

-4๕.๑.๑๙ นำงสุพิชฌำย์ สวำยสมสีกุล ครู โรงเรียนปรำสำท
๕.๑.๒๐ น.ส.วำทศิลป์ บุญสูง
ครู โรงเรียนปรำสำท

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

5.2 จุดกิจกรรมโรงเรียนบ้ำนพนม มอบทุน จุดให้น้ำ และ กิจกรรมที่ 1
5.2.1 นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม ประธำนกรรมกำร
5.2.2 นำยพิภพ ผลเกิด
ครู โรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำร
5.2.3 นำงลัลน์ลีลวดี วงศ์นิโลบล ครู โรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำร
5.2.4 นำงประคอง ดลเสมอ ครู โรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำร
5.2.5 นำงสำวอภิญญำ เจริญศิริ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำร
๕.๒.๖ นำงสำวพรทิพย์ รักงำม ธุรกำรโรงเรียนปรำสำท
กรรมกำร
๕.๒.๗ นำงสำวสุรำงค์ สมดอก ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนพลวงฯ
กรรมกำร
๕.๒.๘ นำงสำวทิพรัตน์ เชื้อบัณฑิต ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนตำเสำะฯ
กรรมกำร
๕.๒.๙ นำงสำวพัชรีกรณ์ บุญมั่น ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนทะนงฯ
กรรมกำร
๕.๒.๑๐ นำงสำวปรำรถนำ สหัสชำติ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบุอันโนง
กรรมกำร
5.2.๑๑ นำยสุพจน์ สุทธะ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.3 บริเวณวนอุทยำนพนมสวำย จุดกิจกรรมสำหรับผู้สมัคร VIP ปลูกป่ำ และ กรำบหลวงปู่
5.3.1 นำยนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร ประธำนกรรมกำร
5.3.2 นำยจำนง เจริญศิริ
รก.ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
5.3.3 นำงนวลฉวี สุขตำม
รก.ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสองสะโกม กรรมกำร
5.3.4 นำงมำรศรี พรหมนิมิตร์ ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๕ นำงพฤกษชำติ แสวงสุข ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๖ นำงสถำพร ศิลำอ่อน
ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๗ นำงรัตนำ อินทยุง
ครู โรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำร
๕.๓.๘ นำงสำวอัจฉรำ สำคเรศ ครู โรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำร
๕.๓.๙ นำงวันทนีย์ เต็งรัมย์ ครู โรงเรียนบ้ำนสองสะโกม
กรรมกำร
๕.๓.๑๐ นำงจุลณี สุรสอน
ครู โรงเรียนบ้ำนสองสะโกม
กรรมกำร
๕.๓.๑๑ นำงนันทิดำ ขันนอก ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๑๒ นำงสำววำทินี ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิก์ อง
กรรมกำร
๕.๓.๑๓ นำงสุดำรัตน์ สำยกลิ่น ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๑๔ นำงสำวกนกพร แหวนวิเศษ ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๑๕ นำงสำวสุชำดำ ดำเนินงำม ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
๕.๓.๑๖ ว่ำที่ร้อยตรีบุญเสริม เรืองเกษม ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
5.4 จุดให้น้ำ และ Control Point ในโรงเรียนบ้ำนโคกเมือง
5.4.1 นำงรจนำ ทองประดับ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำคง ประธำนกรรมกำร
5.4.2 น.ส.พิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำวัง
กรรมกำร
5.4.3 นำงธำริณีย์ บุญคล้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำ
กรรมกำร
5.4.4 นำยประเสริฐ บุญคล้อย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำไสจำน
กรรมกำร
5.4.๕ นำงกิตติพร เทียมทัด
ครู โรงเรียนบ้ำนกำไสจำน
กรรมกำร

-5๕.๔.๖ นำงสำวจุฑำมำศ พองนวล ธุรกำรโรงเรียนกันทรำรำมฯ
กรรมกำร
๕.๔.๗ นำยวัฒนชัย จำลอง
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนทมอ
กรรมกำร
๕.๔.๘ นำงสำวบุญญำภร ใจกล้ำ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนกะดำด
กรรมกำร
๕.๔.๙ นำงสำวคัทลียำ ใจเย็น
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโคกบุ
กรรมกำร
๕.๔.๑๐ นำงสำวจินดำ เฉลียวฉลำด ธุรกำรโรงเรียนอมรินทรำวำรี
กรรมกำร
๕.๔.๑๑ นำยฐำกร อินทยุง
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโคกทม
กรรมกำร
5.4.๑๒ นำงสุนันทำ กัญญำศรี ครู โรงเรียนบ้ำนกำไสจำน กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.4.๑๓ นำยชัยยงค์ จะมัวดี ครู โรงเรียนบ้ำนกำไสจำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5.5 จุดให้น้ำและ กิจกรรมที่ 2 สุสำนหลวงปู่หงส์
5.5.1 นำงสิริพัชร ติรำวรัมย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งมนฯ
5.5.2 นำยจงรักษ์ อิ้วประโคน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอู่โลก
5.5.3 นำงกำญฐิมำ แจ่มแสง ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
5.5.4 น.ส.เพ็ญนิตย์ จินันทุยำ ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๕. นำยสุรศักดิ์ แร่ทอง
ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๖ นำยธวัชชัย สุภำพันธ์
ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๗ น.ส.จีรนันท์ จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๘ นำงสมพักตร์ อินวันนำ ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๙ นำงประทิน บุญลือ
ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๑๐ น.ส.เฉลิมศรี ปำนทอง ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ
๕.๕.๑๑ นำยพิชำกร กองกำร ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งมนฯ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

6. คณะกรรมกำรรับสมัคร มีหน้ำที่รับสมัคร รับเงินค่ำสมัคร และตรวจสอบใบสมัครพร้อมทั้งทำบัญชีสรุปจำนวนผู้สมัคร
ที่ส่งเข้ำมำในระบบกำรสมัคร ประกอบด้วย
6.1 นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงอรุณี ไชยสุวรรณ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
6.3 นำงสุภัค สำรสุข
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
6.4 นำงสำวชมศรัณย์ ขบวนฉลำด
ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.5 นำงสำวศศิธร ห่อทอง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสองสะโกม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
6.6 นำงสำวอภิญญำ ปัญญำดี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหน้ำที่รับลงทะเบียนนักปั่นจักรยำนที่สมัคร พร้อมทั้งมอบเสื้อและแผ่นป้ำย
คะแนน สำหรับกำรร่วมกิจกรรม ในวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00 – 19.30 น. และ วันที่ 19 พฤษภำคม
2561 เวลำ 05.00 – 06.30 น. ช่วงก่อนกำรปล่อยตัวนักปั่น ประกอบด้วย
7.1 นำยสุธี ศรีเครือดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
ประธำนกรรมกำร
7.2 นำยประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวนพัฒนำ รองประธำนกรรมกำร
7.3 นำงสำวประดับ สอดศรีจันทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทำนบ
กรรมกำร
7.4 นำงลักษณำวดี กระจ่ำงจิต ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมหำรำช 4
กรรมกำร
๗.๕ นำงสำวศศิธร ห่อทอง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสองสะโกม
กรรมกำร
๗.๖ นำยธีรศักดิ์ ซื่อสัตย์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนทำนบ
กรรมกำร

-6๗.๗ น.ส.เครือวัลย์ ไชยประโคน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์วิทยำ
กรรมกำร
๗.๘ น.ส.วชิรญำ ดียิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโชค
กรรมกำร
๗.๙ น.ส.มำลินี ดียิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนกู่
กรรมกำร
๗.๑๐ นำยธิติวัฒน์ ปำนิธิกุลเศรษฐ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนตำเบำ
กรรมกำร
๗.๑๑ นำงนวลจันทร์ สมจิต เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนตะคร้อ
กรรมกำร
๗.๑๒ นำงพันธกำนต์ เชื้อจันทร์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำร
7.๑๒ นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7.๑๓ นำงสำวชมศรัณย์ ขบวนฉลำด ครู รร.บ้ำนโพธิ์กอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
7.๑๔ นำงสำวอภิญญำ ปัญญำดี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ จัดทำแผ่นประชำสัมพันธ์ ถ่ำยภำพ บันทึกภำพกิจกรรม ประสำนงำนกับ
ผู้สื่อข่ำว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประชำสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อรวบรวมสรุปรำยงำน ประกอบด้วย
8.๑ นำยชำญชัย กะภูทิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
ประธำนกรรมกำร
8.๒ นำยสุธี ศรีเครือดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
8.๓ ดร.ธนำนันต์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข
กรรมกำร
8.4 นำยภัคนันท์ กัญญำศรี ครู โรงเรียนบ้ำนหนองหรี่
กรรมกำร
๘.๕ นำยพงศกร ดีมำก
ครู โรงเรียนบ้ำนเกำะตรวจ
กรรมกำร
๘.๖ นำยเฉลิมชัย ถึงดี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
8.๗ นำงสิริภัทร ติรำวรัมย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งมน(ริมรำษฎร์นุสรณ์)
กรรมกำร
๘.๘ นำยสมทรง นิสสัยดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพลวง(พรหมบำรุงรำษฎร์)
กรรมกำร
๘.๙ นำยจำรัตน์ ลวดเงิน
ครู โรงเรียนบ้ำนพลวง(พรหมบำรุงรำษฎร์)
กรรมกำร
๘.๑๐ นำยวิรุฬห์ ลุมำตย์
ครู โรงเรียนเจริญรำษฎร์วิทยำ
กรรมกำร
8.๑๑ นำยนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8.๑๒ นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผล มีหน้ำที่รวบรวมผลคะแนนกำรแข่งขัน พร้อมทั้งสรุป จัดทำรำยงำนกำรแข่งขัน
ประกอบด้วย
๙.๑ นำงธนำนันต์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข
9.๒ นำยสุธี ศรีเครือดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
9.๓ นำยประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวนพัฒนำ
9.๔ นำงสำวประดับ สอดศรีจันทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทำนบ
9.๕ นำงลักษณำวดี กระจ่ำงจิต ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมหำรำช 4
9.๖ นำงทวีลำภำ เหล่ำอุดม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำครอง
9.๗ นำยเสมำ ขวัญทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำวร
๙.๘ นำยภรำดร ดีพูน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกู่
๙.๙ นำยประจักษ์ เงำงำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถนน
๙.๑๐ นำยจักรำวุธ ถือคุณ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทนงฯ
9.๑๑ นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
๙.๑๒ นำยเติมพงศ์ แก้วม่วง รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโตงน้อย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

-79.๑๓ นำงสำวชมศรัณย์ ขบวนฉลำด ครู รร.บ้ำนโพธิ์กอง
9.๑๔ นำงสำวอภิญญำ ปัญญำดี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้ำที่เป็นพิธีกรดูแลขั้นตอนของพิธีกำร กำรดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ประกอบด้วย
10.1 นำยชำญชัย กะภูทิน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
ประธำนกรรมกำร
10.2 นำงธนำนันต์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข
รองประธำนกรรมกำร
10.3 นำยสุธี ศรีเครือดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
10.4 นำยประจักษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวนพัฒนำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10.5 นำยนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรรักษำพยำบำล ประกอบด้วย มีหน้ำที่ ในกำรปฐมพยำบำลผู้เข้ำร่วมงำน/จัดรถพยำบำล/
รถฉุกเฉิน/รถกู้ภัย กู้ภัย บริกำรตลอดเส้นทำงและ/หรือจุดที่กำหนด
11.1 นำยเสมำ ขวัญทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำวร
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำยศตวุฒิ กำจัดภัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนปรำสำท
กรรมกำร
๑๑.๓ นำงอุไร หมำยจันทร์ ครู โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงประภำ ใจเสงี่ยม ครู โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงสำวอภิญญำ เจริญศิริ พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำร
๑๑.๖ นำงสิรภัทร เพ่งเล็งดี ครู โรงเรียนบ้ำนสองสะโกม
กรรมกำร
๑๑.๗ นำงสุนันทำ กัญญำศรี ครู โรงเรียนบ้ำนกำไสจำน
กรรมกำร
๑๑.๘ นำงชนิดำภำ เจริญท้ำว ครู โรงเรียนปรำสำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑.๙ นำยประทีป รัตนกำญจน์ ช่ำงไม้ ๓
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่ ประสำนกำรเบิก-จ่ำย งบประมำณตำมโครงกำร และจัดเก็บหลักฐำน
ประกอบกำรเบิก จ่ำย และนับ เก็บรวบรวมเงินที่ได้จำกกำรรับสมัคร ประกอบด้วย
12.1 นำงพิกุล ธงไชย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
12.2 นำยชำญชัย กะภูทิน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
รองประธำนกรรมกำร
12.3 นำยนิยม สุขทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไพลศึกษำคำร
กรรมกำร
12.4 นำงสำวณัฐชุดำ มะคุ้มใจ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพนม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมันตั้งใจ
เพื่อให้ “โครงกำร ปั่น ปัน รักษ์ Bike for Ed. Surin 3 ครั้งที่ ๑” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำง
รำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. 2561

( นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ )
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓

