๑

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ ๙๑๙ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กาหนดจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เป็นการสนองพระปณิธานของล้นเกล้า
รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนาชักจูงให้เด็กชาย หญิง ในสมัยนั้นได้เอาใจ
ใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลาย พากันนิยมในการเป็น
เสมียนหรือ เข้าทาราชการให้น้อยลง” รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงให้
สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่
เปลี่ยนไป ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ครูและผลงานนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
เพื่อให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔-๕ ตุลาคม
๒๕๖๑ ณ สนามแข่งขันที่กาหนด ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางภานิชา อินทร์ช้าง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

๒
บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ ๙๑๙ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------------------คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
นายฉลาด สาโยธา
รองผู้อานวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓
นายพิชิต หอมนวล
รองผู้อานวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
รองผู้อานวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓
นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์
รองผู้อานวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๓
นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นายมนตรี ประไวย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายพิศาล ฉันท์ทอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิกุล ธงไชย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิ์ไกร
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ
นายมนตรี สายพญาศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
นายเทวัญ พอใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแนงมุด
นายสงวน ศาลางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
นายวีรพงษ์ จาปามูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา
นายจาลอง จะมัวดี
ผู้อานวยการโรงเรียนปิติธรรมนุสรณ์
นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
ผู้อานวยการโรงเรียนรัฐราษฏร์พัฒนา
นายสุทิตย์ ขิมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนปราสาท
นายธีรพงษ์ บุญประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา
นายอุทัย ยอดเยี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่
นายศุภชัย ลวดเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทม
นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบันรันเดง
นายพินี กังวาฬ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ
นายสง่า พูลพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง
ผู้อานวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
นายสุนทร อินทร์นุช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะกาด
นายวินัย ดาสั่ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอังกอล
นายประจบ กาเนิดสิงห์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

นายสุทธิชัย
นายสมยศ ทองเต็ม
นายอัมรินทร์ บุญเจียม
นายสุรพินท์ บัวสาย
นายภาสกร เรืองใหม่

๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นายนภปภณ กฤติยาวรรค์
นายสงวน คาลอย
นายสุปัน วิชัย
นายสมศักดิ์ ลีแสน
นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
นายธรรมนูญ บุญงอก
นายสมนาถ นาคเกี้ยว
นายสมทรง นิสัยดี
นายวานิช บูรณ์เจริญ
นายประจักษ์ สระแก้ว
นายสมพร จันทร์ไทย
นายวิญญาณ บุญทวี
นายกฤษดา เหลี่ยมดี
นายถวิล บุญเจียม
นายสุธี ศรีเครือดา
นายมนตรี สายพญาศรี
นายนพพล พลอาสา
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
นางสาววาริสา ดวงใจ
นายศิริมงคล ทนทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระสัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์
อนุสรณ์ ๙)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะเดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาลาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละมงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฏร์วิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
ผู้อานวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรนิ ทร์ เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรนิ ทร์ เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรนิ ทร์ เขต ๓

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔
๒. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุง
ราษฎร์)
๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ ชาติสม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลัด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเมทินี ยอดเสาวดี ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
๓. นางวงเดือน ทองดี
ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔. นางทัศนา พึ่งตน
ครู โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
กรรมการ
๕. นายบุญถึง แก้วดี
ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นายอาคม เขียวสระคู ผู้อานวยการโรงเรียนราษฏร์พัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกานตนา ศิริกล้า ครู โรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๓. นางรุ้งนภา ใจกล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๔. นางอริญชยา เสนปัญญา ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา
กรรมการ
๕. นางฑิฆัมพร ทองแม้น ครู โรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายสุเทียบ จันทสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนจตุคามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายบุญลือ ดาศรี
ครู โรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๔. นางรัชนีพร แสงศรี
ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการ
๕. นางหทัยรัตน์ ตรองจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางศิรินธร วิภาคะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนง
ประธานกรรมการ
๒. นายประสพ แก้วหอม ครู โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการ
๓. นางกานติมา สุขนวล
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔. นางภาวนา เสนาะกลาง ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๕. นายภูวนาท ระบือนาม ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวดวงพร แอกทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลา
ประธานกรรมการ
๒. นายสิริภูมิ ประสานดี
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๓. นางลลิตภัทร ตรงใจ
ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
กรรมการ
๔. นางสาวสารภี ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๕. นางจิตรา สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการและเลขานุการ

๕
๒.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางกาญจน์นิต สาเภา ผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
๒. นายถนอม สายเชื้อ
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๓. นางสาวพัชรีภรณ์ จินดาศรี ครู โรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๔. นางสาวกฤตยา ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕. นางสาวสังเวียน แก้วดี
ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูน
ประธานกรรมการ
๒. นางอานวย มาศรักษา ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓. นางรัชนีกร พูนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านอาวอก
กรรมการ
๔. นายพรชิต สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๕. นางนุชนาฎ ดีพูน
ครู โรงเรียนบ้านโคลด
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายจงรักษ์ อิ้วประโคน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุโลก
ประธานกรรมการ
๒. นายศตวรรษ ภาวิสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓. นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการ
๔. นางศิริพร แสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
กรรมการ
๕. นางชุติมา คานึงคง
ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายวขาน บัวบาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย
ประธานกรรมการ
๒. นางรวงทอง เชื้อลี
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๓. นายสมหวัง ประทุมโสม ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๔. นายภาณุวัชร จันทินมาธร ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการ
๕. นางสาวสุภาพ ยืนยง ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ ประกอบด้วย
๑. นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนวน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนภัสสร ต่อดอก ครู โรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
๓. นายเที่ยง เกตุโสระ
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๔. นางเอี่ยม โยธินรัตนกาธร ครู โรงเรียนบ้านชาเบง
กรรมการ
๕. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
กรรมการและเลขานุการ

๖
๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ประกอบด้วย
๑. นายปรีชา สุทธิโฉม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนนชัย
ประธานกรรมการ
๒. นางภาลิดา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓. นางสิริพรรณ เผยศิริ
ครู โรงเรียนบ้านสกล
กรรมการ
๔. นางผลาผล จันทร์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านสนบ
กรรมการ
๕. นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทอง ครู โรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ประกอบด้วย
๑. นายสมุห์ รักงาม รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเตือนใจ ดอนโค ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓. นางรัชนีย์ เกษดี
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔. นางชนัญธิดา พากเพียร ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการ
๕. นายจิรายุตม์ มีเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายโสรินทร์ ห้วยทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาวร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอภิญญา จุงเลียก ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓. นายธนพล พาเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านชาเบง
กรรมการ
๔. นางไพฑูรย์ มีพรหมดี
ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บารุง) กรรมการ
๕. นางศิริมล ศรีสังวาลย์
ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นางสาวญาณี สืบสังข์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเดือนเพ็ญ ทองก้อนเบ้า ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๓. นางสาวสุนันทา รองสาลี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
กรรมการ
๔. นายชิต ตาติยะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
กรรมการ
๕. นายศตวรรษ ศาลางาม
ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายศิริชัย บุญเอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสมอง
ประธานกรรมการ
๒. นางระเบียบกิจ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๓. นางสาวญานี สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
กรรมการ
๔. นางสาวรุ่งนภา ช่างต่อ ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๕. นางนริศรา หอมหวล
ครู โรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ กรรมการและเลขานุการ

๗
๒.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับประถมศึกษาปีที่
๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายวิโรจน์ สุขวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลังโกม
ประธานกรรมการ
๒. นายประยุทธ ดวงชัย
ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๓. นายวุฒชิ ัย ดวงพร
ครู โรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
๔. นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกร ครู โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
กรรมการ
๕. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑. นายประจบ กาเนิดสิงห์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอังกอล
ประธานกรรมการ
๒. นางวรรยา กล้วยทอง ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๓. นางพิมพ์ศิริ ปุยะติ
ครู โรงเรียนมหาราช ๔
กรรมการ
๔. นางสุธารา พิมพ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๖. ว่าที่ ร.ต.ไพรวัลย์ จันทยุง ครู โรงเรียนบ้านอุโลก
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑. นางกนกพร สร้อยจิต ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.ศรีณรงค์ ประธานกรรมการ
๒. นายสงวน คาดี
ครู โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
๓. นางจันทร์เพ็ญ สมศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๔. นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๕. นายสุธินี สอาดเอี่ยม
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑. นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาปึลกง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกมลกานต์ ศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๓. นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๔. นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด
ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๕. นางสมศิลป์ กุมภาว์
ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการและเลขานุการ

๘
๓. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม
๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓
๑. นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา
ผอ.รร.บ้านโนนเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัชสิรินทร์ ศรีจันทร์แจ่ม ครู รร.บ้านโคกตะเคียน
กรรมการ
๓. นางพนารัตน์ แสงพยัพ
ครู รร.บ้านหนองขี้เหล็ก
กรรมการ
๔. นายธนวิชญ์ ดาทอง
ครู รร.บ้านเตาแดก
กรรมการ
๕. นางชลิตา เปรียบนาน
ครู รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
๑. นายถาวร มีแสวง
ผอ.รร.บ้านปวงตึก
ประธานกรรมการ
๒. นายภราดร ศรีรอง
ครู รร.บ้านตาวัง
กรรมการ
๓. นางสุมลเทียน ประไวย์
ครู รร.รัฐราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
๔. นายประจวบ ทองประดับ
ครู รร.บ้านบักจรัง
กรรมการ
๕. นางสาวกมลนภา ปทุมแก้ว
ครู รร.บ้านปราสาท
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
ผอ.รร.บ้านกาบกระบือ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอรวรรณ หรบรรพ์
ครู รร.บ้านโนนทอง (อ.กาบเชิง)
กรรมการ
๓. นางสาวธัญญารัตน์ จิตรภักดี
ครู รร.บ้านไทยเดิม
กรรมการ
๔. นายฤทธิชัย บัลลังค์
ครู รร.บ้านพระแก้ว
กรรมการ
๕. นายกิจติ ท่าทอง
ครู รร.วิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายทิศ ซ่อนจันทร์
ผอ.รร.ไพลอานวยวิทย์
ประธานกรรมการ
๒. นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่
ครู รร.บ้านเสกกอง
กรรมการ
๓. นางสาวธัญญา สิงห์โตทอง
ครู รร.บ้านโจรก
กรรมการ
๔. นายจรูญ จงหาญ
ครู รร.บ้านโนนสังข์
กรรมการ
๕. นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ครู รร.บ้านศาลาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
ผอ.รร.บ้านเกาะแจนแวน
ประธานกรรมการ
๒. นางแสงจันทร์ วัฒนากุลยาวัฒน์ ครู รร.บ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๓. นายนาโชค มณีเขียว
ครู รร.ราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
๔. นายอภิสิทธิ์ สิงหนาถ
ครู รร.บ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕. นางอรวรรณ พริ้งเพราะ
ครู รร.อมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายสมยศ บุญร่วม
ผอ.รร.บ้านตรวจ
ประธานกรรมการ
๒. นายวิชิต ยืนหาญ
ครู รร.บ้านโคกโบสถ์
กรรมการ
๓. นางกุ้ง สีสด
ครู รร.บ้านตะโนน
กรรมการ
๔. นางสาวกัญญา นุกูล
ครู รร.กลาโหมราชเสนา ๒
กรรมการ
๕. นายธนาคาร ธนสินวงศ์ชัย
ครู รร. กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการและเลขานุการ

๙
๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายวินัย นาคแสง
ผอ.รร.บ้านตาโมม
ประธานกรรมการ
๒. นายศิรสิทธิ์ ปรินแคน
ครู รร.วันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๓. นางกัญญภัส นนธิจันทร์
ครู รร.บ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๔. นางสาวจุรีพร บุญมั่น
ครู รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๕. นางสาวสุชาดา แก้วพิกุล
ครู รร.บ้านสน
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขัน GSP ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายชุมพร หงษ์แก้ว
รอง ผอ.รร.บ้านสังขะ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุรีมาศ จันทร์แก้ว
ครู รร.บ้านตรวจ
กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวณี พุฒวงศ์
ครู รร.บ้านหนองคันนา
กรรมการ
๔. นายประมวล ไพบูรณ์
ครู รร.บ้านคูตัน
กรรมการ
๕. นายสุริเยนต์ ปุติมาล
ครู รร.บ้านสมุด
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขัน GSP ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายยุทธนา ปักโคทานัง
ผอ.รร.บ้านสาเภาลูน
ประธานกรรมการ
๒. นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ์
ครู รร.บ้านละมงค์
กรรมการ
๓. นางกรรณิการ์ เนียมงาม
ครู รร.บ้านสาโรง(บางมด 2514) กรรมการ
๔. นายบุญเพิ่ม หวังผล
ครู รร.บ้านปราสาทเบง
กรรมการ
๕. นายสุริยา คาทอง
ครู รร.สังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ - ๓
๑. นายสมยศ ทองเต็ม
ผอ.รร.บ้านกระสัง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรรณวรท บุญครอง
ครู รร.บ้านกู่
กรรมการ
๓. นายสงคราม รื่นเริง
ครู รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา
กรรมการ
๔. นางปทุมชาติ จุดาบุตร
ครู รร.บ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
กรรมการ
๓. นางธัญญา ศูนย์อินทร์
ครู รร.บ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
ผอ.รร.สหมิตรวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทอง
ครู รร.บ้านตะโนน
กรรมการ
๓. นางสาวปรมาภรณ์ นนทา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑
กรรมการ
๔. นางพักตร์พิมล สุจินดา
ครู รร.บ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)
๕. นางรุจิรา เชื้อลี
ครู รร.บ้านระมาดค้อ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน๑๑. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายวินัย เหมือนแก้ว
ผอ.รร.บ้านสกล
ประธานกรรมการ
๒. นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ์
ครู รร.บ้านละมงค์
กรรมการ
๓. นางสุนทรี ลิ้มประไพพงษ์
ครู รร.บ้านลังโกม
กรรมการ
๔. นายณัฐพล แหวนแก้ว
ครู รร.บ้านสะกาด
กรรมการ
๕. นายปัญญา พรหมศักดิ์
ครู รร.บ้านหนองโจงโลง
กรรมการและเลขานุการ

๑๐
๓.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้น ป.๑ - ๖
๑. นายประสาร มีมาก
ผอ.รร.บ้านขอนแตก
๒. นางสาวธีมาพร เปียนประโคน ครู รร.บ้านจรัส
๓. นางสาวบุษบง คงนุรัตน์
ครู รร.บ้านกาไสจาน
๔. นางสาวสมฤดี บุญคง
ครู รร.บ้านรุน
๕. นางสาวประภาพร โพธิ์แก้ว
ครู รร.เกษตรอีสานสามัคคี
๓.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายนิยม สุขทอง
ผอ.รร.ไพลศึกษาคาร
๒. นางรวิษฎา ชาญเชี่ยว
ครู รร.บ้านลันแต้
๓. นางสาวลัดดารัตน์ สมปอง
ครู รร.บ้านสะเดา
๔. นายมานะศักดิ์ คาบุญ
ครู รร.บ้านโพนทอง
๕. นางสาวนัญญา ชมหมื่น
ครู รร.บ้านโชคนาสาม
๓.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ๖
๑. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
ผอ.รร.บ้านแดง
๒. นายพินิจ โยธินรัตนกาธร
ครู รร.ดมวิทยาคาร
๓. นางสาวณภัทร จันทะบุตร
ครู รร.บ้านสะแร
๔. นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์
ครู รร.บ้านศรีนวล
๕. นางสาวขนิษฐา ใจมั่น
ครู รร.ประชาสามัคคี
๓.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายศิวกร เจริญ
ผอ.รร.บ้านแสนกาง
๒. นายณรงค์ ควรคานึง
ครู รร.บ้านหนองคันนา
๓. นางวัสสุมล สีหา
ครู รร.บ้านตรวจ
๔. นางสาวธิติมา ดวงดี
ครู รร.บ้านมะเมียง
๕. นายสุพร วุฒิยา
ครู รร.บ้านจรัส
๓.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๑ - ๓
๑. นายไชยวัฒน์ พุทธานุ
ผอ.รร.บ้านหนองหว้า
๒. นางจรัญญา ศรีนาคา
ครู รร.บ้านเกษตรถาวร
๓. นางสาวสุทธาสินี ธรรมเจริญ
ครู รร.บ้านโดง
๔. นายธนนต์ นาครินทร์
ครู รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว
๕. นางสาวธีมาพร เปียนประโคน ครู รร.บ้านจรัส
๓.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายนภปภน กฤติยาวรรค์
ผอ.รร.บ้านโนนสังข์
๒. ว่าที่ ร.ต.เสนอศักดิ์ อยู่ดี
ครู รร.บ้านคูตัน
๓. นางสาวสุกัญญา ธีระบุตร
ครู รร.บ้านเถกิง
๔. นายภานุวัฒน์ อินทร์สา
ครู รร.บ้านโสน
๕. นางฐิฆัมพร มิ่งขวัญ
ครู รร.บ้านปราสาท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๓.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายณัฏฐวี สุขแสวง
ผอ.รร.บ้านเกาะตรวจ
๒. นางสาวศิริรัตน์ บูรณ์เจริญ
ครู รร.บ้านเลิศอรุณ
๓. นายนัฐพงษ์ แสวงทรัพย์
ครู รร.บ้านออดราษฎร์สามัคคี
๔. นางสาววิยดา พอกสนิท
ครู รร.กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
๕. นางสาวธนภร จันทร์หอม
ครู รร.บ้านเชื้อเพลิง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สนามแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ปราสาท
๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
๑. นายขุนชิต ละราคี
ผอ.รร.บ้านจังเอิล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุช
ครู รร.บ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔. นางสาวเกศรินทร์ กระมลเลิศ
ครู รร.บ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๕. นางศิริขวัญ ศาลางาม
ครู รร.บ้านกาบกระบือ
กรรมการ
๖. นางดวงดาว กล้าเชี่ยว
ครู รร.บ้านเถกิง
กรรมการ
๗. นางปุญชรัสมิ์ การะเกษ
ครู รร.บ้านจรัส
กรรมการ
๘. นางรัตนา เลี่ยมดี
ครู รร.บ้านจบก อ.บัวเชด
กรรมการ
๙. นายเสถียร มูลแก่น
ครู รร.บ้านโคกเพชรฯ
กรรมการ
๑๐. นางบุบผา วาสนาม
ครู รร.บ้านหนองคันนา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายภานุวัฒน์ แปูนจันทร์
ผอ.รร.บ้านสน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัตติยา บุญเปล่ง
ครู รร.บ้านโคกรัมย์
กรรมการ
๓. นางสาวพิไลพร พัฒนสระคู
ครู รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางสุภาพร พิเนตรบูรณะ
ครู รร.บ้านด่าน
กรรมการ
๕. นางสยุมพร ศรีวรรณ
ครู รร.บ้านตะโนน
กรรมการ
๖. นายวรจักร โพธิ์แก้ว
ครู รร.แสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๗. นางสาวกรรณิการ์ เทพโภชน์
ครู รร.บ้านตาวร
กรรมการ
๘. นางเพ็ญประภา รุ่งแก้ว กุมวิจิตร ครู รร.บ้านสะเดา
กรรมการ
๙. นายนฤเบศร์ ถังขอนนอก
ครู รร.บ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๑๐. นางอุทัย ประไวย์
ครู รร.บ้านหนองใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ ผอ. รร.บ้านตาวัง
ประธานกรรมการ
๒. นางวิภาพร ศิริมาตรกูล
ครู รร.บ้านสาโรง
กรรมการ
๓. นางบุรินทร์ คาโฮง
ครู รร.บ้านสนบ
กรรมการ
๔. นายปรีชา สังข์ศรี
ครู รร.บ้านพนมดิน
กรรมการ
๕. นางสาวสมจิตร ดวงเนตร
ครู รร.บ้านกูน
กรรมการและเลขานุการ

๑๒
๔.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นางสาวสุภาวดี ขุมทอง
รอง ผอ.รร.บ้านจรัส
ประธานกรรมการ
๒. นางวิลาวัณย์ สมหมาย
ครู รร.บ้านสะกาด
กรรมการ
๓. นางประภัสสร ศรรัตน์
ครู รร.บ้านตรวจ
กรรมการ
๔. นางกมลรัตน์ สวันทอง
ครู รร.บ้านตะเคียน
กรรมการ
๕. นายภูมรินทร์ ปานแปลง
ครู รร.บ้านสาโรง(บางมด ๒๕๑๔) กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายโชคชัย สาลิวงศ์
ผอ.รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณภัทร สาราญใจ
ครู รร.บ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๓. นายประเสริฐ สายแก้ว
ครู รร.บ้านจารย์ (อ.สังขะ)
กรรมการ
๔. นางขวัญตา เหมือนแก้ว
ครู รร.บ้านละลมระไซ
กรรมการ
๕. นางมณีรัตน์ คงใจดี
ครู รร.บ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายวีรพงษ์ จาปามูล
ผอ. รร.บ้านรุน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชรินทร์ ขบวนกล้า
ครู รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓. นางพิชญานันท์ แก้วมารยา
ครู รร.หนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔. นางสุภาพร บุญกว้าง
ครู รร.บ้านคูตัน
กรรมการ
๕. นางพุทธพร นามพรหม
ครู รร.บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
๔.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายสุเมธ บูรณะ
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ประธานกรรมการ
๒. นางพรทิพย์ คูรัตน์
ครู รร.บ้านสระทอง
กรรมการ
๓. นางสาวอรอุมา ศาลางาม
ครู รร.บ้านอาปึล
กรรมการ
๔. นางกิตติพร เทียมทัด
ครู รร.บ้านกาไสจาน
กรรมการ
๕. นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
ครู รร.บ้านหนองแวง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
ครู รร.บ้านเตาแดก
ประธานกรรมการ
๒. นางคันธิชล นรสาร
ครู รร.บ้านสะแร
กรรมการ
๓. นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน์ ครู รร.บ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๔. นางสาวจันทราวรรณ ลวดเงิน ครู รร.บ้านตาเมียง
กรรมการ
๕. นางสาวกนกกาญจน์ อดกล้า
ครู รร.บ้านศาลาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑ - ๖
๑. นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
ผอ.รร.บ้านไทยเดิม
ประธานกรรมการ
๒. นายสมาน นาคนวล
ครู รร.บ้านโจรก
กรรมการ
๓. นางสาวสุธรรมา ประพานศรี
ครู รร.บ้านหนองคันนา
กรรมการ
๔. นางจิฬาภัณฑ์ แก้วกาหนัน
ครู รร.บ้านลาหาด
กรรมการ
๕. นายชินาธิป เกษมสุข
ครู รร.บ้านเลิศอรุณ
กรรมการและเลขานุการ

๑๓
๔.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายธานินท์ ชินวงษ์
ผอ.รร.เรืองเจริญพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. นางพิชญาดา จรัสใส
ครู รร.บ้านอาปึลกง
กรรมการ
๓. นายสาราญ ภูปุย
ครู รร.บ้านรุน
กรรมการ
๔. นางสุพัตรา พึ่งผล
ครู รร.บ้านตะโนน
กรรมการ
๕. นายเวชยันต์ ภิญโญภาพ
ครู รร.บ้านเจ้าคุณ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดนักบินน้อย สพฐ. สนามโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์
วิทยา)
๔.๑๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓
๑. นายสังวาร หาญศึกษา
ผอ.รร.บ้านปราสาท
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ สุขสบาย
ครู รร.บ้านตาลวก
กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ โสภากุ
ครู รร.บ้านหนองเหล็ก
กรรมการ
๔. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน
ครู รร.บ้านตาเสาะ
กรรมการ
๕. นายเสนาะ ประชุมฉลาด
ครู รร.บ้านจรูกแขวะ
กรรมการ
๖. นางนัยนา อนงค์ชัย
ครู รร.บ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเครื่องร่อน ป.๔ – ๖
๑. นายเทวัน พอใจ
ผอ.รร.บ้านแนงมุด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพร
ครู รร.บ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓. นายนพรุจ โนนทิง
ครู รร.บ้านสมุด
กรรมการ
๔. นายจตุรวิทย์ ปาโมกข์
ครู รร.บ้านเจริญสุข
กรรมการ
๕. นายถนอม สมหวัง
ครู รร.บ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖
กรรมการ
๖. นายวาทิน เพียรศิริ
ครู รร.บ้านรุน
กรรมการ
๗. นายสมาน นาคนวล
ครู รร.บ้านโจรก
กรรมการ
๘. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมน
ครู รร.ดมวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
๑. นายปรีญา เกษดี
ผอ.รร.บ้านโจรก
ประธานกรรมการ
๒. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์
ครู รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ
๓. นางสาววรรณดี ไวเรียบ
ครู รร.บ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๔. นางสาวรัชดา ลาเลิศ
ครู รร.บ้านโคกทม
กรรมการ
๕. นางสาวจินตรา พาพิมพ์
ครู รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ
๖. นายสาธิต อ่อนสลวย
ครู รร.บ้านสระทอง
กรรมการ
๗. นายพันธวัช สมบูรณ์
ครู รร.บ้านสระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
๕. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สนามแข่งขันโรงเรียนวัน
เจริญสามัคคี
๕.๑. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุรชัย งามชื่น ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฏร์บารุง) ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชญาน์นันท์ ตั้งชนะ ครู โรงเรียนบ้านน้อย
กรรมการ
๓. นายดาวรุ่ง สมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔. นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕. นางนารี นรสาร
ครู โรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการและเลขานุการ
๕.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแยลาพุก
ประธานกรรมการ
๒. นายพิมล บัวบาน
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓. นางลาดวน โภคมณี
ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๔. นายประดิษฐ์ มีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕. นางสาวกนกวรรณ สุขบันเทิง ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๕.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายเรวัตร แม่นผล
ผู้อานวยการโรงเรียนดมวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๒. นายคมสันต์ สืบสังข์
ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓. นางศิราธร ตินานพ
ครู โรงเรียนบ้านจารย์ อ.กาบเชิง
กรรมการ
๔. นางทรงศรี สมบูรณ์
ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๕. นายสันติ ทูลธรรม
ครูโ รงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ
๕.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทร
ประธานกรรมการ
๒. นางกรรณิการ์ อ่อนน้อม
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
กรรมการ
๓. นายอมร ชัยโย
ครู โรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔. นายภัคนันท์ กัญญาศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๕ .นายบุญเลิศ สุขจิตร
ครู โรงเรียนบ้านกูน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายประจักษ์ สระแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
ประธานกรรมการ
๒. นายศิระกร พลภูเมือง
ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการ
๓. นายสุเทพ แข็งกล้า
ครู โรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๔. นายศุภชัย ตาเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านแดง
กรรมการ
๕. นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละ
ครู โรงเรียนบ้านสาเภาลูน กรรมการและเลขานุการ

๑๕
๕.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม ระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจงฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๓. นางบุษรากร คุมดี
ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สุวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านไทร
กรรมการ
๕. นายธีรภัทร นันทิโค
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายปรีชา เกตุชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านก็วล
ประธานกรรมการ
๒. นางพิมพ์วรา สิริไสย
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายกรีฑา หวังมั่น
ครู โรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๔. นางนิฤมล วิชัย
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕. นายไพบูลย์ หอมจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการและเลขานุการ
๕.๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายโสรีย์ ยอดเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ
ประธานกรรมการ
๒. นางสมบูรณ์ กาเนิดสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง
กรรมการ
๓. นางสุชาดา ประไวย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
กรรมการ
๔. นางดวงใจ คาทา
ครู โรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
๕. นางสาวนภัสกร ดวงดี
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการและเลขานุการ
๕.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวศาธิรัตน์ รัตน์ชยากร รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฏร์วิทยาคม) ประธานกรรมการ
๒. นายกณวรรธน์ พลสิม
ครู โรงเรียนบ้านเสกกอง
กรรมการ
๓. นางสาววรัญญา ราชรักษ์
ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔. นายกิตติศักดิ์ พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง
กรรมการ
๕ .นายปิยะ ฉลาดเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.นายยุทธภู ภูผา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
ประธานกรรมการ
๒. นายถนอม สมหวัง
ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖
กรรมการ
๓. นายพิชัยณรงค์ ดูงาม
ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔. นายวัชรินทร์ สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๕. นายจรูญ จงหาญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายณัฎฐ์ธเนศ สีน้าคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา
ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธศาสตร์ คูณสีขาว
ครู โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์
กรรมการ
๓. นายบุญคุ้ม ภูบินบก
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางทัตยา สัตปานนท์
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๕. นางสาวบังอร นันทรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการและเลขานุการ

๑๖
แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
๕.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุเทพ โกสีนาม ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิมล ประดุจชนม์
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓. นายคมกริช นุราช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๔. นางสาวจันทรา ศาลางาม ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๕. นางสาวศิริสุดา ปัญหา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นางประดับ สอดศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทานบ
ประธานกรรมการ
๒. นายแสวง ยอดเกษ
ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา
กรรมการ
๓. นายประวัติ ชนะไพร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
กรรมการ
๔. นายสิทธิชัย พูลแสง
ครู โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
กรรมการ
๕. นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายวิชัย สารสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสกกอง
ประธานกรรมการ
๒. นายก้องเทพ ตุ้มทอง
ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓. นางอุไร จุงเลียก
ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๔. นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๕. นางจิรัญญา ศรีนาคา
ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นางกันยณัฐ บัวสาย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
บ้านลาดวน(เมยราษฏร์นุสรณ์)
๒. นางบุญบาล สุวรรณา
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓. นางอัมพรสรวง บุญภา
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๔. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภา
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕.นางสุชาวลัญช์ ถือวัลย์
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายประยูร ใจซื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะแร
ประธานกรรมการ
๒. นางประภาสิริ โถตะบุตร
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓. นางวราภรณ์ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔. นายอรรถชัย ไหมน้าคา
ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๕. นางธนาทิพย์ ลอแก้ว
ครูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑. นายอภิชาติ โกสีย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชค อาเภอบัวเชด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
กรรมการ
๓. นางสาวกาไลทอง กรองทอง
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๔. นายสุรพงศ์ วาสนาม
ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๕. นายสีบู ปูองญาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการและเลขานุการ

๑๗

๖. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจ
ราษฎร์วิทยา)
๖.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ประกอบด้วย
๑. นายจักราวุธ ถือคุณ
รอง.ผอ.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตานี ประธานกรรมการ
๒. นายอดิชัย ศรีปราชญ์
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการ
๓. นายเพิ่มพูล ผ่องศรี
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๔. นางจันทร์จิรา สาราญกาย ครู โรงเรียนบ้านโคกทม
กรรมการ
๕. นางจรรยา สันติภพ
ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุริยา ทองเพิ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
ประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงศักดิ์ ประดับศรี ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓. นางสิรภัทร เพ่งเล็งดี
ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวกนกกาญจน์ สมหวัง ครู โรงเรียนบ้านถนน
กรรมการ
๕. นายพงษ์ธร จันทร์เล
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่
๑-๓ ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายประจักษ์ เงางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนน
ประธานกรรมการ
๒. นายทองหล่อ นามวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง อาเภอกาบเชิง กรรมการ
๓. นายสุคนธ์ สาราญใจ
ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๔. นายสุวิทย์ สุขบท
ครู โรงเรียนบ้านโคกรัมย์
กรรมการ
๕. นายอนุรักษ์ พนารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการและเลขานุการ
๖.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกอบด้วย
๑. นายพงศ์ไท ไพรงาม
ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ
ประธานกรรมการ
๒. นายประธาน พิศงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๓. นายสุรินทร์ ภูมิพัตร
ครู โรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๔. นายวัฒนา งอกงาม
ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการ
๕. นายธัญญา กทิศาสตร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการและเลขานุการ
๖.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓
๑. นายปราการ รักพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลอง
ประธานกรรมการ
๒. นายจิรเมธ บุญร่วม
ครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓. นายโสภณวิชญ์ คาปลิว
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๔. นายภักดิ์ควัฒน์ ทองรัตนวรรณ ครูโรงเรียนบ้านก็วล
กรรมการ
๕. นายพิเชษฐ ขุมเงิน
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ

๑๘
๗. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์) สนามแข่งขันโรงเรียนกันทราราม(นุ่น
ศึกษาคาร)
๗.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑. นายบุญสมชัย ฟองนวล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์
ประธานกรรมการ
๒. นายอรุณ วงษ์รัมย์
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว
กรรมการ
๓. นางสนธยา พ่วงงามพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสาโรง(บางมด ๒๕๑๔)
กรรมการ
๔. นายเสน่ห์ บุราคร
ครู โรงเรียนบ้านกุง
กรรมการ
๕. นางเกสรา ผลแม่น
ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายสุริยา ดอนเหลือม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ประธานกรรมการ
๒. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บารุง)
กรรมการ
๓. นายประเสริฐ สุวรรสุข
ครู โรงเรียนบ้านอาวอก
กรรมการ
๔. นายณรงค์ จงพ่วงกลาง
ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖
กรรมการ
๕. นางภมรศรี จงสุข
ครู โรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ คณะกรรมการตัดสินศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายประเทือง กลีบบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ประธานกรรมการ
๒. นายอานันท์ ปรักเจริญ ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓. นายพรนภา วงศ์อ่อน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๔. นางสาวเข็มเพชร บุญปรอด ครู โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา
กรรมการ
๕. นางกนกนวล ชอบสวน ครู โรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑. นายประเสริฐ แกล้วกล้า ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตายัวะ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน ครู โรงเรียนบ้านถนน
กรรมการ
๓. นายประเทือง ชัยงาม
ครู โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการ
๔. นายศักดิ์ชัย สาพิมพา
ครู โรงเรียนบ้านตาเตียว
กรรมการ
๕. นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้า ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบักดอก
ประธานกรรมการ
๒. นางมยุรีย์ ใจมั่น
ครู โรงเรียนบ้านรันเดง
กรรมการ
๓. นายประวิทย์ นาถเหนือ ครู โรงเรียนบ้านคูขาด
กรรมการ
๔. นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
กรรมการ
๕. นายลัดฟูา สาพันธ์
ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ
ประธานกรรมการ
๒. นายจานงค์ เสขะกุล
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
กรรมการ
๓. นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน
ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔. นายเลิศมนัส อุปฌาย์
ครู โรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๕ .นายเสถียน ยังมี
ครู โรงเรียนบ้านราวนคร
กรรมการและเลขานุการ
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๗.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ประธานกรรมการ
๒. นายสุมนตรี จุงเลียก
ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
กรรมการ
๓. นางสาริน พรหมชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
กรรมการ
๔. นางพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อรัญ
ครู โรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๕. นางปริญญา จงหาญ
ครู โรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ
๗.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑. นายสุเทพ เกิดสมนึก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฏร์วิทยาคม)ประธานกรรมการ
๒. นายจิตร์ เมียสพรม
ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๓. นางสุพิมล บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านตานี
กรรมการ
๔. นายอุทัย อภัยพจน์
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๕. นายธงไชย ว่องไว
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑. นายภูมิศักดิ์ จิตบุญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาราษฏร์นุกูล ประธานกรรมการ
๒. นายอุทัย รัตนธิวัฒ
ครู โรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการ
๓. นางสุรัตน์ ธนาบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๔. นางวนิดา ในพรมราช
ครู โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
กรรมการ
๕. นางศศิกานต์ ศักดิ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายนนทวัชร์ ทาทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านสระเดา
กรรมการ
๓. นางบุษรา กลับอาไพ
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๔. นางทัศนีย์ แม่นผล
ครู โรงเรียนบ้านคะนา
กรรมการ
๕. นางปารณีย์ โชติรัตนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุนัน พลรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคูขาด
ประธานกรรมการ
๒. นางประภัสสร อิ้วประโคน ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๓. นางปริญญา จงหาญ
ครู โรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการ
๔. นายอภิรักษ์ โสรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕. นางสรัสวดี ประดับประดา ครู โรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายชาลี กงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาโพน
ประธานกรรมการ
๒. นายชาติชาย พลคา
ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓. นายวรวงศ์ มั่นหมาย
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการ
๔. นายศิราเมษฎ์ ภู่หมื่นไวย
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๕. นายสมพร วรนุช
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการและเลขานุการ

๒๐

๗.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีนวล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววริศนันท์ หนุนชู
ครู โรงเรียนบ้านจบก อาเภอบัวเชด
กรรมการ
๓. นายสอาด จรดรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔. นางสาวดวงสมร เดชดารงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
กรรมการ
๕. นางสาวศิรินทิพย์ ดาทอง ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายสมชาย ชมเมิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเบา
ประธานกรรมการ
๒. นายจิตติ ยาวรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านกะปู
กรรมการ
๓. นางกาญจนา พริ้งเพราะ
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒
กรรมการ
๔. นางมณฑา ปานแปลง
ครู โรงเรียนบ้านโชค อ.ปราสาท
กรรมการ
๕. นายคณิตถา บุญรับ
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายประสาน พิมพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะปู
ประธานกรรมการ.
๒. นางกัญญาณัฐ ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๓. นายธีระวัฒน์ ศรีวชิ ัย
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒
กรรมการ
๔. นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน
ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๕. นางศิรินทิพย์ ดาทอง
ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
สาระดนตรี สนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท
๗.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ,ระนาดทุ้ม, ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , มัธยมศึกษาปีที่
๑-๓
๑. นายฉลอง เติมทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนบ
ประธานกรรมการ
๒. นายธนวิชญ์ ดาทอง
ครูโรงเรียนบ้านเตาแดก
กรรมการ
๓. นายประจวบ บูรณ์เจริญ
ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๔. นายประเสริฐ สุขแสก
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
กรรมการ
๕. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๗.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายบุตรสี หมื่นสุข ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาพราม
ประธานกรรมการ
๒. นายธนกฤต พวงอินทร์
ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการ
๓. นายพิสิษฐ์ พลหินกอง
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔. นายธราพงษ์ สุกแสก
ครูโรงเรียนบ้านโคกทม
กรรมการ
๕. นางทัศนีย์ นวนแสง
ครูโรงเรียนบ้านณรงค์ กรรมการและเลขานุการ

๒๑
๗.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง,ซออู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุภาพ เสาะพบดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
ประธานกรรมการ
๒. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่ง
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓. นายโรต แต้มฉลาด
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๔. นางประทิน บุญลือ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฏร์นุสรณ์)
กรรมการ
๕. นางบังอร ภูรุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้, ขิม ๗ หย่อง ,ขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และดนตรีประเภทเครื่องเปุาลม(Wind EnsembleX) ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑. นายนิยม สอนงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจบก อ.บัวเชด
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.พจนาต โคพะทา ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล
กรรมการ
๓. นายภัควัฒน์ รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบารุง)
กรรมการ
๔. นายวิเชียร ดวงแสง
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการ
๕. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแสนกาง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่
๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุมิตร ประสานรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโดง
ประธานกรรมการ
๒. นายภูมิ มั่งคั่ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
กรรมการ
๓. นางธารทิพย์ จูกระโทก
ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔. นายบัญชา เป็นสมรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๕. นายสาธิน กะการดี
ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก, วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเดี่ยว
, วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่, วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑. นายไพบูลย์ แก้วใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
ประธานกรรมการ
๒. นายเคน อุตส่าห์ดี
ครู โรงเรียนไพลอานวยวิทย์
กรรมการ
๓. นายธามรงค์ โพนทะนา
ครู โรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๔ นายสมโภชน์ เจือจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านสน
กรรมการ
๕. นายอภิลักษณ์ โสภา
ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายชาญชัย กะภูทิน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ประธานกรรมการ
๒. นายนัคพล จงมั่งคั่ง
ครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการ
๓. นายสุพร สระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการ
๔. นายสุภัทร วงษาสนธ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง
กรรมการ
๕. นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ

๒๒
๗.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“ชาย/หญิง”ระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖
๑. นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรันเดง
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย เดชสงค์
ครู โรงเรียนบ้านสะกาด
กรรมการ
๓. นางกนิษฐา พินิจด้วง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
กรรมการ
๕. นายมานพ วิภาคะ
ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๑.นายสานิตย์ หาชา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชาสมิง
ประธานกรรมการ
๒.นางกวินญา ตอบกลาง
ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บารุง)
กรรมการ
๓.นายธงสยาม พลหล้า
ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๔.นายสุชาติ โลกนิยม
ครู โรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕.นายจักรพงษ์ สัจจา
ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง “ชาย /หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
ประกอบด้วย
๑. นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละมงค์
ประธานกรรมการ
๒. นางพัฒนา แสงโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
กรรมการ
๓. นายชนาธิป บุญสุยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๔. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๕ .นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง“ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓
ประกอบด้วย
๑. นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา ผู้อานวยการโรงเรียนฉลีกหนองมะแซว ประธานกรรมการ
๒. ส.อ.ไกรสุเนตร์ ชินนาค
ครู โรงเรียนบ้านแดง
กรรมการ
๓. นายวิรัล คาสัตย์
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๔. นางเบญจลักษณ์ จาปามูล ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๕. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล “ชาย/หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
ประกอบด้วย
๑. นายสนอง ดาทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
ประธานกรรมการ
๒. นางรุ่งทิวา แสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๓. นายศิริชัย ตระกูลวรรณา ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๔. นายคาตา สร้อยจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
กรรมการ
๔. นางอรุณนี ผลพูน
ครู โรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการและเลขานุการ

๒๓
๗.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล “ชาย/หญิง”ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓
ประกอบด้วย
๑. ว่าทีพ่ ันตรีอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ ผู้อานวยการ โรงเรียนโอทะลัน
ประธานกรรมการ
๒. นายถนัด สมาธิกุล
ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
กรรมการ
๓. นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
๔. นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิด ครู โรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๕. นายสุรกิจ อาจศึก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชาย/หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑–๖
ประกอบด้วย
๑. นายสง่า พูลพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญญลักษณ์ บุญยอม ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓. นายสมร กะการดี
ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๔. นางสาวไอรัตตา วันชา
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางนัณธณา ปคุณาวรชิต ครู โรงเรียนบ้านสวาย
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายสิทธิชัย สมศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม ประธานกรรมการ
๒. นายสุพจน์ หล้าล้า
ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓. ว่าที่ ร.ต. เสมา ใจกล้า
ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๔. นางอัมมณี กรองทอง
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
กรรมการ
๕. นางพัฒนา แสงโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับขานประสานเสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายศุภชัย ลวดเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทม
ประธานกรรมการ
๒. นายมนัส รัตนวรรณ
ครู โรงเรียนสหราษฏร์วิทยา
กรรมการ
๓. นายประเสริฐ งอกงาม
ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
กรรมการ
๔. นายธวัชชัย หอมหวน
ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๕. นายภูมินทร์ จันครา
ครู โรงเรียนบ้านไทยเดิม
กรรมการและเลขานุการ
สาระนาฏศิลป์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตาเสาะ
๗.๓๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางสิริพัชร ติราวรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฏร์นุสรณ์) ประธานกรรมการ
๒. นางวีรดา ลาธุลี
ครูโรงเรียนอมรินทราวารี
กรรมการ
๓. นางณัฐสิมา ศรีชัย
ครูโรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการ
๔. นางน้าเพชร พลอยพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านถนนชัย
กรรมการ
๕. นางสาวจุฑามาศ ทนสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านโสน
กรรมการและเลขานุการ

๒๔
๗.๓๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระบามาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางนวลฉวี สุขตาม
ครูรักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม ประธานกรรมการ
๒. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนาน ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบารุง)
กรรมการ
๓. นางเบญจมาศ ใยแดง
ครูโรงเรียนบ้านไทยเดิม
กรรมการ
๔. นางสหพร เพชรล้วน
ครูโรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๕. นางสาวอรทัย สายแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๓ คณะกรรมการตั ด สิ น การแข่ ง ขั น นาฏศิ ล ป์ ไ ทยอนุ รั ก ษ์ ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย (14 ทีม)
๑. นางสาลี โททอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสมุด
ประธานกรรมการ
๒. นางบุปผา ดัชถุยาวัตร
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการ
๓. นายเชาวลิต อินทร์ตา
ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๔. นางสมหวัง ทองแผ่น
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕. นางณัฐนิชา เหลือดี ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ๑๙๐
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๔ คณะกรรมการตั ด สิ น การแข่ ง ขั น นาฎศิ ล ป์ ไ ทยสร้ า งสรรค์ ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวไพรินทร์ หน่อสีหา ผู้อานวยการโรงเรียนประชาสามัคคี
ประธานกรรมการ
๒. นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิล
ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๓. นางกฤตพร เจริญ
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔. นายณัฐกร อินทร์ตา
ครูโรงเรียนบ้านคูขาด
กรรมการ
๕. นางสาวอ่อนศรีสุดา เครือเนียม ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มายากลระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. นายประเสริฐ บุญคล้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาไสจาน ประธานกรรมการ
๒. นางอัชราภรณ์ สุขแสวง
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๓. นางพิกุลวรรณ์ ถุนาพรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๔. นางนัยนา โสมทอง
ครูโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
กรรมการ
๖. นางจาเนียร พันธ์เลิศ
ครูโรงเรียนบ้านแดง
กรรมการและเลขานุการ

๒๕
๗.๓๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท้องถิ่น สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตาเสาะ
๗.๓๖..๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง,เดี่ยวโหวด,เดี่ยวพิณ,เดี่ยว
แคน) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสัจภาส สาราญสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพนมดิน
ประธานกรรมการ
๒. นายอดิเทพ สมบูรณ์
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
๓. นายประจวบ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนสหราษฏร์วิทยา
กรรมการ
๔. นายสมโภชน์ เจือจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านสน
กรรมการ
๕. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ
กรรมกลางประจาสนามการแข่งขันนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านตาเสาะ
1. นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
2. นางพงค์ศรี สายรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสวาย
3. นางสาวอัจฉรา แซ่ลิ้ม ครู โรงเรียนบ้านกาไสจาน
4. นางสุนิชนันท์ พันธุมัย ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง
๘. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) สนามแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับประถมศึกษาปีที่
๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๓ ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ แสงงาม
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
กรรมการ
๓. นางสาวนิตยา พ่อค้า
ครู โรงเรียนบ้านสวาท
กรรมการ
๔. นายสาธิต อ่อนสลวย
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๕. นายนิลพันธ์ จันทร์เกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายทองหลาง ไตรปาน

รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโนน

ประธานกรรมการ

๒. นายบุญปลูก รจนัย
ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
กรรมการ
๓. นางมะลิวรรณ รักงาม
ครู โรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๔. นายภูมิ หวังสม
ครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการ
๕. นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูบ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
ประธานกรรมการ
๒. นายวัฒนะ เติมมี
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓. นายจิรฐา แกมกล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๔. นายสุพจน์ ลักษวุธ
ครู โรงเรียนบ้านโชค อาเภอบัวเชด
กรรมการ
๕. นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร ครู โรงเรียนบ้านรันเดง
กรรมการและเลขานุการ

๒๖
๘.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
และ ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางวิไล มูลศาสตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลันแต้
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริรัตน์ แนบทางดี ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๓. นางสาววรรณภา นพวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๔. นางจงกล สายสินธุ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕. นางสาวจารุตา พรหมมานนท์ ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
กรรมการ
๖. นางอรชร เอี่ยมสะอาด
ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒
กรรมการ
๗. นางอารีย์ สาลิวงษ์
ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
๘.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายวสันต์ ลาดศิลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน
ประธานกรรมการ
๒. นายปลามอญ คนซื่อ
ครูโรงเรียนบ้านเตาแดก
กรรมการ
๓. นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๔. นางสาวมยุรี ทวีโภค
ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๕. นางฉวีวรรณ บุญคง
ครูโรงเรียนบ้านปลัด
กรรมการและเลขานุการ
๘.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายชัยยุทธ หรัญวิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนอมรินทราวารี
ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชาติ สวัสดิ์สุข
ครู โรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
กรรมการ
๓. นางสังวาล หวลระลึก
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๔. นางอาไพ พุทธกรณ์
ครู โรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๕. นายปิยะพงษ์ ประไว
ครู โรงเรียนบ้านเสกกอง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายวินัย ดาสั่ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะกาด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพนิตสุภา ขาวงาม
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๓. นายสมส่วน วินทะไชย
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวหทัยกาญจน์ พวงอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๕. นายพนม จันทร์แสน
ครู โรงเรียนบ้านสะกาด
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายเพชร อึงชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง
ประธานกรรมการ
๒. นายยงยุทธ จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา
กรรมการ
๓. นายบุญรื่น เบ็ญเจิด
ครู โรงเรียนบ้านอุโลก
กรรมการ
๔. นางขวัญตา เหมือนแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านละลมระไซ
กรรมการ
๕. นายวินัย เผือกสวัสดิ์
ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจบก
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)
กรรมการ
๓. นางธนาวรรณ มีภูงา
ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการ

๒๗
๔. นางสุเพียร อุราฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านสวาท
กรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา โสธรพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเถกิง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
ประธานกรรมการ
๒. นางกาญจนา แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูบ
กรรมการ
๓. นางทวีรัตน์ เสริมทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
กรรมการ
๔. นายสายรุ้ง ทางดี
ครู โรงเรียนบ้านตราด
กรรมการ
๕. นางฐิติกา แก้วเด่น
ครู โรงเรียนบ้านสีโค
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย ผู้อานวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวโสภา เจริญเตีย
ครูโรงเรียนไพลอานวยวิทย์
กรรมการ
๓. นางสุรีรัตน์ คล่องดี
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๔. นางอัจฉรา หมื่นสุข
ครูโรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการ
๕. นางวิทยา เมินดี
ครูโรงเรียนบ้านจบก
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางรจนา ทองประดับ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาคง ประธานกรรมการ
๒. นางกมลวดี เผือกสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสมอง
กรรมการ
๓. นางสาวปวีณา ยวนจิต
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๔. นางกัลยา ภูละอินทร์
ครูโรงเรียนบ้านหลัก
กรรมการ
๕. นางพินทร ศรีวิเศษ
ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๖. นางสาวรัศมี พรหมบุตร
ครูโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
กรรมการ
๗. นางภัสนันท์ รุ่งเรือง
ครูโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฏร์บารุง) กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายถนัด แสนกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเถกิง
ประธานกรรมการ
๒. นางยุพิน เหลี่ยมดี
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๓. นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
กรรมการ
๔. นางอนงค์นิตย์ เนื้อแก้วงาม ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒
กรรมการ
๕. นางสุภัทรา สุรินทร
ครู โรงเรียนบ้านตานี
กรรมการ
๖. นางอรอุมา สระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการและเลขานุการ

๒๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
๘.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางทวีลาภา เหล่าอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาครอง
ประธานกรรมการ
๒. นายณธน ปล้องทอง
ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
กรรมการ
๓. นางอรทัย เปนนาม
ครู โรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๔. นางสาวสุภาพร พุ่มเพ็ชร
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๕. นางสุชาดา มุมทอง
ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับประถมศึกษาปีที่
๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนพนม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิภาดา ชอบเสร็จ
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการ
๓. นางสาวฐรดา ไกรเพชร
ครู โรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
๔. นางสุนันทา กัญญาศรี
ครู โรงเรียนบ้านกาไสจาน
กรรมการ
๕. นางฉันทนา จามิกรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนมหาราช ๔
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวละอองดาว ชฎาทอง
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓. นายเธียรพัชร แปูนทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกรม
กรรมการ
๔. นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการ
๕. นายจานงค์ ขันตี
ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animaton) ระดับมัธยมศึกษาปีที่
๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑. นายบุญรัตน์ คาเลิศ ครูรักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาปึล
ประธานกรรมการ
๒. นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๓. นายธนพล ทิมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโดง
กรรมการ
๔. นายภานุกิจ อินทร์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านคลอง
กรรมการ
๕. นายประกิจ เอิบทวี
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ประธานกรรมการ
๒. นายสรศักดิ์ เจตนาดี
ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๓. นางจินตนา ชินพันธ์
ครู โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
๔. นายมหัทธยุทธิ์ จันดาเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๕. นางทิตธยา สีหล้า
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ

๒๙
๘.๒๔ คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรี ครูรักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ประธานกรรมการ
๒. นายอาชานัย จิตรดี
ครูโรงเรียนบ้านเถกิง
กรรมการ
๓. นายไพโรจน์ คุณภาที
ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวเมทินี แปูนเงิน
ครูโรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๕. นายยุทธการ อัครชัยมงคล
ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๕ คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓
ประกอบด้วย
๑. นายสมาน ขุมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
ประธานกรรมการ
๒. นายพนม รัสมิงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
กรรมการ
๓. นายอิสระ ปุยะติ
ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๔. นางสาวพรทิพย์ ภูนา
ครู โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
กรรมการ
๕. นายบัญชา หินผา
ครู โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นางทาริณีย์ บุญคล้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
ประธานกรรมการ
๒. นายกรวิทย์ นามสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก อ.พนมดงรัก
กรรมการ
๓. นายพชรกฤต สฤษฎ์เศรษฐการ ครู โรงเรียนบ้านสน
กรรมการ
๔. นายไชยา จักกัติ
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการ
๕. นายแสงจันทร์ โถน้อย ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองจูบ
ประธานกรรมการ
๒. นายพีราวัฒน์ ช่อลาดวน
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ ชุ่มชาลี
ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาที่ ๑๔๖
กรรมการ
๔. นายอิทธิฤทธิ์ มหิสยา
ครู โรงเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
๕. นายวชิรธุ พลชัย
ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกันตพร สกุลวรวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๓. นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางภาสภรณ์ รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวธัญภา ดาทอง
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการและเลขานุการ

๓๐
๘.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม
ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธนา แม่นผล
ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
กรรมการ
๓. นายประเทือง หงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการ
๔. นายพัชรพล บุญแจ้ง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕. นายทวีป ศรีตะวัน
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ
๘.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑. นายดารง ดีมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพนมดิน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอมรรัตน์ วงเวียน
ครู โรงเรียนบ้านวังปลัด
กรรมการ
๓. นายวิชัย โต๊ะงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๔. นางสาวสุธีรา เกรียงสมร
ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๕. นางสาวจินตหรา ตินานพ
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. สนามแข่งขันหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
๘.๓๑ คณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน, หุ่นยนต์ระดับกลาง, หุ่นยนต์ระดับสูง,
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายเดโชพล ชลธี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
ประธานกรรมการ
๒. นายประกิจ พึ่งตน
ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๓. นายวีรชน เอี่ยมสะอาด
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔
กรรมการ
๔. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมน
ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร
กรรมการ
๕ ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุ ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการ
๖. นายอาณัติ สายกระสุน
ครูโรงเรียนบ้านตาเสาะ
กรรมการ
๗. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูง
ครูโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
กรรมการ
๘. นายประกอบ หาสุข
ครูโรงเรียนปราสาท
กรรมการและเลขานุการ
๙. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนามแข่งขันโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
๒. นายฐาปนพงศ์ แก้วงาม
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓. นางรัตติยา ชายทอง
ครูโรงเรียนบ้านชาสมิง
กรรมการ
๔. นายเฉลิม ทะเกิงลาภ
ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.ศรีณรงค์
กรรมการ
๕. นายสนม จันทร์ภา
ครูโรงเรียนบ้านลันแต้
กรรมการ
๖. นางวรภา ดลเสมอ
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการ
๗. นายกมล กางโสภา
ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการ
๘. นางบัวย้อย กันนิดา ครูโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ

๓๑
๙.๒ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง
ประธานกรรมการ
๒. นางฉวีวรรณ ตินานพ
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๓. นางสาเนียง ศรีระอุดม
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔. นายชาลี แก้วหล้า
ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๕. นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์
ครูโรงเรียนบ้านจีกแดก อ.ปราสาท
กรรมการ
๖. นายวิชัย ศิริบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล
กรรมการ
๗. นายศักดิ์ดา นรสาร
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๘. นางเยาวนาฎ เลิศสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
๙.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดค่ายพักแรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจรัส
ประธานกรรมการ
๒. นายสาคเรศ เครือเนียม
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๓. นายสมพร กันสา
ครูโรงเรียนบ้านรันเดง
กรรมการ
๔. นายประดิษฐ์ จุดาบุตร
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๕. นายเสนอ เจือจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านไพลอานวยวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
๙.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโนน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนาจอนงค์ ธานีพูน ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๓. นายณัฐพงศ์ ตรองจิตร
ครูโรงเรียนบ้านกู่
กรรมการ
๔. นางวนิดา ราจวน
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
กรรมการ
๕. นายชูชัย ทองดี
ครูโรงเรียนแดง
กรรมการและเลขานุการ
๙.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่
๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุธรรม สุบรรณาจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดาริกา เพชรชื่นสกุล ครู โรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
๓. นายณัฐภน ทองแย้ม
ครูโรงเรียนบ้านออดราษฏร์สามัคคี
กรรมการ
๔. นางรภัสสรณ์ อินทะยาตร ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
กรรมการ
๕. นายภูมิชาติ สาลีโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
กรรมการและเลขานุการ
๙.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโตงน้อย
ประธานกรรมการ
๒. นายกัญระญา ยืนยิ่ง
ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการ
๓. นางสาวกนกรัตน์ ตุ้มวัด
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๔. นางอรนุช เรืองเกษม
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๕. นางสมศิลป์ กุมภาว์
ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล
กรรมการ
๖. นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ

๓๒
๙.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายวิบูลย์ เปรมผล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร
(เภคประชารัฐบารุง)
ประธานกรรมการ
๒. นางรุจิรา สมเป็น
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๓. นางปราณี วงษ์เกิด
ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
กรรมการ
๔. นายวุฒิชัย การะเกษ
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๕. นางสาวรวยรินทร์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนจตุคามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๙.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายเติมพงษ์ แก้วม่วง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมนัสรินทร์ เนาวิรตั น์ ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๓. นางดวงจันทร์ ใจกล้า
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔. นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิง
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕. นางกมลโรจน์ ยางงาม
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการและเลขานุการ
๙.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นางธัญญารัตน์ ชมดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. นางประยูร ชลธี
ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง
กรรมการ
๓. นางเกสรี ทองมอง
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๔. นางปนัดดา โสวภาค
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางนุชชิตา บุตรงาม
ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปราสาท
ศึกษาคาร
๑๐.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speed) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นางธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววลัยลักษณ์ คงดี
ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการ
๓. นางพัชรี นามบุตร
ครู โรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๔. นางสาวกิตติวรา พันธุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๕. นางสาววารุทัย ทาหาญ
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speed) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นางสาวภัทรพร บันลือทรัพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา ประธานกรรมการ
๒. นางทักษอร คาดี
ครู โรงเรียนบ้านตอกตรา
กรรมการ
๓. นางสาวกนกพร เสามั่น
ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๔. นางรุ่งทิวา แสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๕. นางสาวณัฏฐ์นลิน ศรีกาลบุตร ครู โรงเรียนบ้านละมงค์ กรรมการและเลขานุการ

๓๓
๑๐.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speed) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓๖
ประกอบด้วย
๑. นางดาวแข ละม้ายศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประธานกรรมการ
๒. นายวิเชษฐ์ หมายกลิ่น
ครู โรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการ
๓. นางสาวสุนทรี วิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔. นางรุ่งทิวา แสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๕. นางสาววิภาดา บุญปลอด ครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการเล่านิทาน (Story telling) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นายกิตติ ชมดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณิชาภัทร บุญชารี ครู โรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๓. นายวันชัย รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๔. นางสาวพักตร์สุดา อุ่นศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการ
๕. นางสาวทิพวรรณ สุหงสา ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการเล่านิทาน (Story telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายทศพล สุดชมโฉม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 ประธานกรรมการ
๒. นายสุรกิจ อาจศึก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการ
๓. นางสาวภริญา ผลเกิด
ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๔. นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ
ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก
กรรมการ
๕. นายประยง สันธิ
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ประกอบด้วย
๑. นางสมหทัย ตรองจิตต์ ผู้อานวยการโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)
กรรมการ
๓. นางสาวจริญญา ดีสม
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๔. นายธีรศักดิ์ สินชัย
ครู โรงเรียนบ้านหลัก
กรรมการ
๕. นางจันทร์เพ็ญ บารุง
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายสงวน ศาลางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธนาพร วายประโคน ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
กรรมการ
๓. นางสาวสุนทรี วิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔. นางสาวสุพรรณ มณีศรี
ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๕. นางสาวสุภาวดี คุ้มหินลาด ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ

๓๔
๑๐.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังฤกษ (Cross Word) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกอบด้วย
๑. นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระทอง
ประธานกรรมการ
๒. นางนิศารัตน์ แขขุดทด
ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๓. นายชรัณ สารประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
กรรมการ
๔. นางสาวมินตรา กวาดนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๕. นายสุทัศน์ คิดประโคน
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังฤกษ (Cross Word) ระดับมัธยมปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสน
ประธานกรรมการ
๒. นายปิยะพงษ์ ธรรมพร
ครู โรงเรียนบ้านชาเบง
กรรมการ
๓. นางสาวจิราวรรณ ปันทรส ครู โรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
๔. นางสาวปวีนา เพ็งแจ่ม
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๕. นายธนาทิพย์ ลอแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังฤกษ (Cross Word) ระดับมัธยมปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑. นายบุญเจือ โฉมใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวาท
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชลาทร ฮุนอยู่
ครู โรงเรียนบ้านหนองจูบ
กรรมการ
๓. นางสาวภริญา ผลเกิด
ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๔. นายคาอ่อน วงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านราวนคร
กรรมการ
๕. นางภิชญาภรณ์ ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านตาเบา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑. นายอดิศร พิชญอัครกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกรัมย์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมะลิวัลย์ หะวัน
ครูโรงเรียนเทศบาลสังขะ
กรรมการ
๓. นางสาวสุวิมล คามี
ครูโรงเรียนเทศบาลสังขะ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
๑๐.๑ คณะกรรมการตัดสินการปั้นดินน้ามัน ประกอบด้วย
๑. นางอินทิรา พอใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ประธานกรรมการ
๒. นางณิฐยา นามสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ บัวศรี
ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการ
๔. นางพลอยปภัส ทองทา ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๕. นางมณีวรรณ เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการและเลขาฯ

๑๐.๒ คณะกรรมการตัดสินการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประกอบด้วย

๓๕
๑. นางมะลิ คงทน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ๆ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอุมาพร ชัยธิสาร ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔ กรรมการ
๓. นางอรวรรณ เพ็งพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๔. นางสาวแสงระวี คนยืน ครู โรงเรียนบ้านห้วยปูน
กรรมการ
๕. นางอรทัย แหวนอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) สนามแข่งขันโรงเรียนกาบเชิง
มิตรภาพที่ ๑๙๐
๑๒.๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
๑๒.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา, บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายบุญเกิด กองสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญมี กระแสเทพ
ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านละเอาะ กรรมการ
๓. นางวิภาดา สายเสมา
ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัน
กรรมการ
๔. นางสารวย รื่นรมย์
ครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
กรรมการ
๕. นางลาใย สุขวงค์
ครู โรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น, บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางร่างกายฯ,บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายสุรพินท์ บัวสาย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ประธานกรรมการ
๒. นางอานวย มาศรักษา
ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓. นางจารุพร กงจักร
ครู โรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๔. นายเอกชัย ประเสริฐสังข์
ครู โรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๕. นายสุริยา ภูกัลป์
ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์ศักดิ์ พางาม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังปลัด
ประธานกรรมการ
๒. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๓. นายสิทธิโชค โพธิ์เลิง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
กรรมการ
๔. นางสมปอง ปลั่งกลาง
ครู โรงเรียนบ้านจบก อาเภอบัวเชด
กรรมการ
๕. นางยุพิน ดอกคา
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๖
๑๒.๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน, บกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายสุพจน์ บุญแย้ม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกัญธชรัสม์ นาดี ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๓. นายอุทัย ควรอาจ
ครู โรงเรียนบ้านกระวัน
กรรมการ
๔. นางวรุณี พลแสน
ครู โรงเรียนดมวิทยาคาร
กรรมการ
๕. นางสาวพรทิพภา ยุทธรัมย์ ครู โรงเรียนอาปืล
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๒.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายภราดร ดีพูน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกู่
ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา มัญจกาเพศ
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓. นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
ครู โรงเรียนบ้านปวงตึก
กรรมการ
๔. นางประภา ใจเสงี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการ
๕. นางประนอม นุกูล
ครู โรงเรียนบ้านสวาท
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกอบด้วย
๑. นายไพบูลย์ เทพบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบักจรัง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาเนียง กิมาวะหา
ครู โรงเรียนสหมิตรวิทยา
กรรมการ
๓. นายธนากร กิมานันท์
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
กรรมการ
๔.นางชุติกานต์ ไพรงาม
ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บารุง)
กรรมการ
๕. นางณัฐธิยาพร หงส์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการและเสขานุการ
๑๒.๓.๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, ทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายคาพอง ลาพา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.กาบเชิง ประธานกรรมการ
๒. นางพัฒนา สุนทรดี
ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐ)
กรรมการ
๓. นางอมรา วิชาชัย
ครู โรงเรียนบ้านจตุคามวิทยา
กรรมการ
๔. นายอาทิตย์ แสนเสนา ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๕. นางลักษณะพร ประกอบดี ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, บกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายธนง ไหวดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
ประธานกรรมการ
๒. นางศุภกาญจน์ เอื้อเฟื้อกลาง
ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
๔. นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล
ครู โรงเรียนบ้านละลมระไซ
กรรมการ
๕. นางสาวอรวรรณ สมกล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ

๓๗
๑๒.๓.๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทความบกพร่องทาง
สติปัญญา,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย.
๑. นายชรินทร์ หงษ์ทอง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่าน
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทิมา นามสว่าง ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๓. นางวราภรณ์ รัตนวรรณ ครูโรงเรียนบ้านตาเบา
กรรมการ
๔. นางปัทมานิภา ชื่นรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๕. นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑. นายกิตติพงศ์ มังกร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
ประธานกรรมการ
๒. นางพจนา กงแก้ว
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางรัตนา เรืองใหม่
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง อาเภอกาบเชิง กรรมการ
๔. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่อง
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง
กรรมการ
๕. นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๓.๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดถาดแบบชื้น และการจัดถาดแบบแห้ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายอานวย ฉิมกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีสวาย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสน
กรรมการ
๓. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญ
ครูโรงเรียนบ้านคลอง
กรรมการ
๔. นายเอกภพ โพธิจักร
ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการ
๕. นางประสพ เสนาไชย
ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๒.๔.๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินบกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ,ออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายธีรยุทธ์ กิง่ แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพงษ์ ผลแม่น
ครู โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม กรรมการ
๓. นางสาวภควรรณ จันทร์ดา
ครู โรงเรียนบ้านโชค
กรรมการ
๔.นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นางสมพงษ์ อาโยวงษ์
ครู โรงเรียนดมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔.๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายอาคม แสนคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ
๒. นางนิชนัย ตันไธสง
ครู โรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๓. นางนฎกร โภคทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๔. นางประภัย ผดุงแคน ครู โรงเรียนบ้านตานี
กรรมการ
๕.นายธวัช ต่างประโคน ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการและเลขานุการ

๓๘
๑๒.๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินบกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุนธพร กระจ่างจิตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
ประธานกรรมการ
๒. นายอาทิตย์ นามวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง อาเภอศรีณรงค์
กรรมการ
๓. นางสุนิชนันท์ พันธุมัย ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๔. นางราตรี ตปนียะ
ครู โรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์ ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินบกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ รต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม รองผู้อานวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ ประธานกรรมการ
๒. นางณิฐิกานต์ ไม่ย่อท้อ
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการ
๓. นางนัยนา โสมทอง
ครู โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
กรรมการ
๔. นางสหพร เพชรล้วน
ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๕. นางกฤตยา พูลทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านตานี
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๔.๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายอัมรินทร์ บุญเจียม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปนัดดา บางแก้ว
ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๓. นางสาวศรีสกุล สุขสมาน
ครู โรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๔. นางณัฐระพี พงศ์ภัทรวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านลาดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
กรรมการ
๕. นางณัฐพร บุญทวี
ครูโรงเรียนอมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการแข่งขันโดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ควบคุม
กากับการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ เครื่องมือการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เต็มความรู้
ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

