รายชื่อผูประสานงานฝายจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๓๔ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแขงขันกีฬา เขตที่ ๓)
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดกีฬา
1.กรีฑา

ฝายจัดการแขงขัน

ร.ร.ศรีรัตนวิทยา
ประธาน นายทวีศักดิ์ บุญสรอย
นายวรเทพ บุญจันทร
เลขานุการ นายวิรัช กะตะศิลา
2.กอลฟ
สนง.ทกจ.อุบลราชธานี
ผูประสานงาน นายกูเกียรติ คํานิยม
นายอนันต อุดมศิลป
3.คาราเต โด
ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลฯ
ประธาน นายณรงคศักดิ์ คุรุพันธ
เลขานุการ นายสมศักดิ์ จันทราภรณ
4.จักรยาน
ร.ร.แวงแกววิทยา
ประธาน นายสมศักดิ์ มะเส
เลขานุการ นายศรีฟอง บุตทองทิม
5.เซปกตะกรอ ร.ร.เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
ประธาน นายชัยนะ ผลาพงศ
เลขานุการ นายเชิดทวี รัตนวงศ
ผูชวยเลขาฯ นายสถิต สมพร
6.เทควันโด
ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลฯ
ประธาน นายณรงคศักดิ์ คุรุพันธ
เลขานุการ นายศุภกิจ จันทรศรี
ผูตัดสิน นายนนทวัฒน สมุทรเวช
7.เทนนิส
ชมรมเทนนิสจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายโกมินทร ปานขาว
เลขานุการ นายกิตติศักดิ์ มครนันท
8.เทเบิลเทนนิส ร.ร.ราษีไศล
ประธาน นายณรงค โพธิบุตร
เลขานุการ นายสกุลวัฒน จันทรชัยภักดิ์
9.เนตบอล
ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายสมิทธิเดช โมงประณีต
เลขานุการ สิบเอกเสกสันต ชุมอภัย
10.บาสเกตบอล ร.ร.สตรีสิริเกศ
ประธาน นายสุธี ชินชัย
เลขานุการ นายชัยโรจน พิทักษธรรม
11.แบดมินตัน ร.ร.ไพรบึงวิทยาคม
ประธาน นายยุทธพงษ ภูมิพันธ
เลขานุการ นายสุจินต หลาคํา

เบอรโทรศัพท
ติดตอ
088-3593105
085-3023174
081-0749050
084-0350757
081-5641186
089-2843084

สนามแขงขัน
สพล.ศรีสะเกษ

มทบ.22
จ.อุบลราชธานี
ร.ร.กีฬาจังหวัด
อุบลฯ
ร.ร.แวงแกววิทยา
สพล.ศรีสะเกษ

089-845-0421

086-4607887
089-6273271

ร.ร.กีฬาจังหวัด
อุบลฯ
สพล.ศรีสะเกษ

ผูประสานงาน
เจาหนาที่ สนง.ทก.จ.ศก
นางสาวรุงรัศมี แสงเพ็ง
จพล.พยุห
086-8591772
นายชวการ จันสําโรง
จพล.จังหวัดศรีสะเกษ
084-9628863
นายชวการ จันสําโรง
จพล.จังหวัดศรีสะเกษ
084-9628863
นายจักรนะรินทร เสารชัย
จพล.โนนคูณ
085-7644136
นายวิฑูรย เครือชัย
จพล.เบญจลักษ
085-0975427
นายขวัญชัย อุทาวงค
จพล.บึงบรูพ
081-5487962

นายขวัญชัย อุทาวงค
จพล.บึงบรูพ
081-9990151
081-5487962
ม.ราชภัฎ
นายพิรุณ สมยิ่ง
ศรีสะเกษ
จพล.ภูสิงห
081-600-1985
085-3085240
ร.ร.กีฬาจังหวัด
นายอนิวัฒน ไขจันทร
081-2610089 ศรีสะเกษ
จพล.ขุขันธ
081-6698793
089-4240331
ม.ราชภัฎ
นางสาวนิศารัตน บุญธรรม
ศรีสะเกษ
จพล.เมืองศรีสะเกษ
081-789-9496
088-1152615
สนาม อบจ.ศรีสะ นายปราบ สุขคุณ
เกษ หนา ร.ร.
จพล.ไพรบึง
081-718-4812 ศรีสะเกษวิทยาลัย 081-6008745

หมาย
เหตุ

ประลอง

ชนิดกีฬา
12.เปตอง

13.ฟุตบอล
ชาย

ฝายจัดการแขงขัน
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม
ประธาน นายเยี่ยม ธรรมบุตร
เลขานุการ นายทวีศกดิ์ ศรีกุล

15.มวยสากล
สมัครเลน

ร.ร.กําแพง
ประธาน นายไพฑรูย พวงยอด
เลขานุการ นายชัยพรึก มีปด
ผูตัดสิน นายกิตติ คนรู
ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายสมิทธิเดช โมงประณีต
เลขานุการ นายสงคราม นากา
ผูตัดสิน นายกิตติ คนรู
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
ประธาน วาที่รอยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
เลขานุการ นายแสง ศรีโสม
สพล.ศรีสะเกษ
ผูประสานงาน นายวินัย รัตนะคํา

16.มวยไทย
สมัครเลน

สพล.ศรีสะเกษ
ผูประสานงาน นายวินัย รัตนะคํา

17.ยกน้ําหนัก

ร.ร.ละทายวิทยา
ประธาน นายบุญชวน วงศชา
เลขานุการ นายสมาน นาคา
ผูชวยเลขาฯ นายวินัย คําจีนศรี
สพล.ศรีสะเกษ
ผูประสานงาน วาที่รอยโท วทิต สายสุข

ฟุตบอล
หญิง
14.ฟุตซอล

18.ยิงปน
19.ยิมนาสติก
ลีลา
20.ยิมนาสติก
ศิลป
21.ยูโด

เบอรโทรศัพท
ติดตอ

สนามแขงขัน
ร.ร.ไกรภักดีฯ

090-0392893

089-4233190
081-5795711
081-2610089
086-6309469
081-5795711
081-8767248
081-0770592
081-0770592

ม.ราชภัฎ
ศรีสะเกษ
ร.ร.กีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ

นายวีรพงษ ไดเลิศ
จพล.ราษีไศล
087-7461830

ม.ราชภัฎ
ศรีสะเกษ

นายวสันต เรืองศรี
จพล.อุทุมพร
086-2572785
นายอิทธิพล รัตนะวัน
จพล.หวยทับทัน
086-7230485
นายบัญชา เพ็งเภา
จพล.เมืองจันทร
085-0175889
นายประดิษฐ สาริโย
จพล.กันทรารมย
085-1025850
082-1515330
นายสาคร ศรีศิลป
จพล.ศิลาลาด
088-3682650
-

สพล.ศรีสะเกษ
สพล.ศรีสะเกษ
ร.ร.ละทายวิทยา

086-0502512
081-7188272

ผูประสานงาน
เจาหนาที่ สนง.ทก.จ.ศก
นางสาวพัฒนุช โสพัฒน
จพล.วังหิน
089-8498354
089-7186426
นายเกียรติชัย ดําริมุงกิจ
จพล.ศรีรัตนะ
081-9775560

สพล.ศรีสะเกษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.รักบี้ฟุตบอล สนง.ทกจ.อุบลราชธานี
ผูประสานงาน นายอนุพงษ อัปการ
นายอนันต อุดมศิลป
23.ลีลาศ
-

080-7391287
084-0350757
-

ว.เทคนิคอุบลฯ
-

นายชวการ จันสําโรง
จพล.จังหวัดศรีสะเกษ
084-9628863
-

หมาย
เหตุ

ไมมี
แขงขัน
ไมมี
แขงขัน
ไมมี
แขงขัน
ประลอง
ไมมี
แขงขัน

ชนิดกีฬา

ฝายจัดการแขงขัน

24.วายน้ํา

ชมรมวายน้ําจังหวัดศรีสะเกษ
ผูประสานงาน นายประเวช บุญชูกุศล

25.
วอลเลยบอล

ร.ร.ไตรมิตร
ประธาน นายสมบัติ ไชยกันยา
เลขานุการ นายณรงคฤทธิ์ แขมคํา
ร.ร.สิริเกศนอมเกลา
ประธาน นายอุทัย สาคัมภีร
เลขานุการ นายสมพงษ คงกระพันธ
ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายสมิทธิเดช โมงประณีต
เลขานุการ นายมานพ โพธิ์พันธ
ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค
ประธาน นายอิทธิ ศรีมาธรณ
เลขานุการ นายภาสกร แสงโพธิ์แกว
-

26.
วอลเลยบอล
ชายหาด
27.แฮนดบอล
28.วูดบอล
29.วูซู
30.สนุกเกอร
31.ฮอกกี้

32.แฮนดบอล
ชายหาด
33.หมากลอม
34.มวยปล้ํา

ร.ร.คูซอดประชาสรรค
ประธาน นายดาวหยาด ขันธเพชร
เลขานุการ นายจรูญศักดิ์ ปชฌาบุตร
ร.ร.กันทรลักษวิทยาคม
ประธาน นพ.จาตุรงค เพ็งนรพัฒน
เลขานุการ นายสุนทร พันสวรรค
ผูชวยเลขาฯ นายบุญชวย จันทรประสิทธิ์
ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายสมิทธิเดช โมงประณีต
เลขานุการ นายมานพ โพธิ์พันธ
ร.ร.กันทรลักษวิทยา
ประธาน นายสมชัย เย็นสมุทร
เลขานุการ นายพิทักษ พงษวิเศษ
ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายสมิทธิเดช โมงประณีต
เลขานุการ นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

เบอรโทรศัพท
ติดตอ
081-9673065

089-283-0483
081-877-1360
081-2610089
086-4650095
089-7169003
-

081-9763803

082-1581871
081-2610089
086-4650095
085-7721771
081-2610089
081-7251340

สนามแขงขัน
สพล.ศรีสะเกษ
อาคารพลศึกษา
วีสมหมาย
ร.ร.สิริเกศนอม
เกลา
ร.ร.กีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ
ร.ร.ขุนหาญวิทยา
สรรค
โรงแรมพรหม
พิมาน
ร.ร.กันทรลักษ
วิทยาคม
ร.ร.กีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ
ร.ร.กันทรลักษ
วิทยา
ร.ร.กีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผูประสานงาน
เจาหนาที่ สนง.ทก.จ.ศก
นายชวการ จันสําโรง
จพล.จังหวัดศรีสะเกษ
084-9628863
นายพงษัยวัฒน ศรียงยศ
จพล.โพธิ์ศรีสุวรรณ
081-4597534
นางพิทยาภรณ หวยทราย
จพล.ยางชุมนอย
085-2012671
นายพล จันจํานงค
จพล.ขุนหาญ
086-4695280
นายพล จันจํานงค
จพล.ขุนหาญ
086-4695280
-

หมาย
เหตุ
ประลอง

ประลอง
ไมมี
แขงขัน

นายฐวิทย พูนภิรมย
จพล.น้ําเกลี้ยง
089-9494469
นางประจักษศรี เปานาเรียง ประลอง
จพล.กันทรลักษ
083-7373081
นายพล จันจํานงค
จพล.ขุนหาญ
086-4695280
นางประจักษศรี เปานาเรียง
จพล.กันทรลักษ
083-7373081
สิบเอกหญิงชัญญชนกรณ
ประลอง
โปรงจิตร
จพล.ปรางคกู
082-1405070

