คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ 409 /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงานมา
สืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงานที่มีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ
วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะชักจูงให้เด็กชาย
หญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ
ในการนี้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เขต ๓ จะดำเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง อาศั ย อำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางภานิชา อินทร์ช้าง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ 409 /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม
(สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. คณะกรรมการฝ่ า ยอำนวยการ มี ห น้ า ที่ วางแผนการดำเนิ น งาน ให้ ค ำปรึ ก ษา คำแนะนำ อำนวยการ
การดำเนิ น การประกวดและแข่งขั น จั ด ประชุ มคณะกรรมการทุ กฝ่ ายและคณะกรรมการตั ดสิ น เพื่ อ ชี้แจงเกณฑ์
การแข่ ง ขั น ฯและสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการประกวดแข่ ง ขั น จั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม วิ นิ จ ฉั ย และตั ด สิ น ผลการแข่ ง ขั น
ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในการจัดเตรียมห้องสอบ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ
รวบรวมข้อมูล ประเมิน ผล จั ดทำเกียรติบั ตร และรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานกรรมการ
1.2 นายสงวน ศาลางาม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.3 นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.4 นายสุมิตร ประสานรัตน์
ประธานเครือข่ายสังขะ1 พุทธรักา
รองประธานกรรมการ
รองประธานเครือข่ายสังขะ 2 กระเทียมสะกาดก้าวหน้า กรรมการ
1.5 นายทศพล สุดชมโฉม
1.6 นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
ประธานเครือข่ายสังขะ 3 ตาตุมจารย์
กรรมการ
1.7 นายเรวัติ แม่นผล
ประธานเครือข่ายสังขะ 4 ดมเทพรักษา
กรรมการ
1.8 นายศิวกร เจริญ
ประธานเครือข่ายสังขะ 5 ศรีบูรพา
กรรมการ
1.9 นายประสาร มีมาก
รองประธานเครือข่ายสังขะ 6 ทัพขอน
กรรมการ
1.10 นายสมศักดิ์ ลีแสน
ประธานเครือข่ายศรีณรงค์ 1
กรรมการ
1.11 นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
ประธานเครือข่ายศรีณรงค์ 2
กรรมการ
๑.1๒ นายประยง สันธิ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
กรรมการ
๑.1๓ นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
กรรมการ
๑.1๔ นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
กรรมการ
๑.1๕ นางนันทินี กงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
กรรมการ
1.16 นายอุทัย บุญมี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
1.17 นางปัทมา เขียวเจริญ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18 นายบรรจบ ศิริวฒ
ั น์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.19 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.20 นายธนทัต นามวัฒน์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดอาคารสถานที่การแข่งขัน มีหน้าที่ จัดเตรียมอาคาร ห้องสอบ เต็นท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
๒.๑ นายธนา ปรากฎรัตน์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายบุญคุม้ ภูบินบก
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายสุริยา คำทอง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๔ นายศุภชาติ ฟังวัฒนา
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๕ นายสมส่วน วินทะไชย
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๖ นายผ่าน พลศรี
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๗ นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๘ นางสุพิน เสนาพรหม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๙ นางสาวสันฤทัย หล้าล้ำ
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาววันวิสา ไพลพิทักษ์สกุล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๑ นายวินัย มั่งคัง้
ช่างไม้ 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๒ นายสุทัศน์ อินทร์นุช
ช่างไม้ 4 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๓ นายพรชัย ไตรรัตน์
คนสวนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวไอรัตดา วันชา
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๕ นางสาวอลิสา เชิดดี
พนักงานราชการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับ จัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่
คณะกรรมการ ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย
๓.๑ นางศุภวดี สุคันธรัตน์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวไอรัตดา วันชา
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๔ นางสาวภัทรญา รัชศิริธนา
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๕ นางศศิธร ธรรมบันเทิง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๖ นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๗ นางกชพร สุวรรณมณี
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๘ นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๙ นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ครูอตั ราจ้างโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวศิริลักษณ์ สุดใส
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๑ นางประภัสรา อุ่นเนื้อ
ธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวมิ่งขวัญ ธรรมดา
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๓ นางนงนภัส จันทร์ดา
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวรัชดา ตัวสะอาด
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๕ นางสาวกฤษนีนาถ ภิญโญสิริวัฒนา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๖ นางสาวชลลัดดา เอี่ยมสะอาด ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๗ นางสาววันวิสา ไพลพิทักษ์กุล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.๑๘ นางสาวกฤติมา สาลิวงศ์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้แก่
คณะครูและนักเรียนที่มาสอบแข่งขัน บันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย
๔.๑ นายประยง สันธิ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางจิรัชญา เกสรบัว
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.๔ นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.๕ นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.๖ นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.๗ นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.๘ นางสาวรุ่งนภา สลิน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๙ นางสาวเนตรชนก สิงห์ชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
๕. คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล มีหน้าที่ บันทึกรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการตัดสินในโปรแกรมฯ จัดทำบัตรประจำตัว เกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน พิมพ์เกณฑ์การแข่งขัน แบบลงทะเบียนนักเรียน แบบลงทะเบียนครู แบบลงทะเบียนคณะกรรมการ
ตัดสิน แบบบันทึกคะแนน แบบเอกสารเปลี่ยนแปลงตัว แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม รวบรวม ตรวจสอบผล
การแข่งขัน และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
๕.๑ นายธนทัต นามวัฒน์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางพจนา กงแก้ว
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๔ นายวิโชค พิศเพ็ง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๕ นางขวัญตา พิศเพ็ง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๖ นายอนุชา อรโมน
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๗ นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๘ นางสาวรุ่งนภา สลิน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๙ นางสาวสิตยานันท์ เสนาพรหม ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวสุทธณี รัตนิล
ธุรการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.๑๑ นางสาวธญานี ดียิ่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๕.๑๒ นางสาวชุตินันท์ ทองอ้ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๕.๑๓ นางสาวเสาวภา โคมชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๕.๑๔ นางสาวเนตรชนก สิงห์ชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๕.๑๕ นางสาวกิตติมา สาลิวงษ์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๑๖ นางสาวภัทรพร จิตต์สม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ชุดปฐมพยาบาล จัดระบบ
การจราจรและดูแลความปลอดภัย ประกอบด้วย
๖.๑ นางนงษ์ลักษณ์ จินดาวงศ์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๖.๓ นางปนัดดา โสวภาค
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ

๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔

นางศันสนีย์ เกิดโภค
นางพิมลพรรณ สันธิ
นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์
นางสาวอำนวย ไกรเกต
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
นางอำนวย ไกรเกต
นางศุภภานต์ มีศรี
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นางกัลยา สวรรค์จุติ
นางสาวภรกัญ รักดี
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด

ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ า ยการเงิ น มี ห น้ า ที่ เบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณ รวบรวมส่ งเอกสารล้ า งหนี้ เงิน ยื ม ราชการ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย
๗.๑ นางนันทินี กงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนฤมล แสงทอง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางสันทวดี พางาม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๗.๔ นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๗.๕ นางสาวกฤติยานี ยอดรักษ์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๖ นางจงจิต ทับทิมสำโรง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม มีหน้าที่ ประเมินการจัดกิจกรรมทั้งระบบและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประกอบด้วย
๘.๑ นายธนทัต นามวัฒน์
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายอนุชา อรโมน
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๘.๓ นางสาวรุ่งนภา สลิน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๘.๔ นางสาวธญานี ดียิ่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๘.๕ นายวุฒิชัย พิศโฉม
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
9. สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๔.๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓
๑. นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา
ผอ.รร.บ้านโนนเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่ม
ครู รร.บ้านโคกตะเคียน
กรรมการ
๓. นายธนวิชญ์ ดาทอง
ครู รร.บ้านเตาแดก
กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
๑. นายถาวร มีแสวง
ผอ.รร.บ้านปวงตึก
ประธานกรรมการ
๒. นายภาราดร ศรีรอง
ครู รร.บ้านตาวัง
กรรมการ
๓. นางสาวกมลนภา ปทุมแก้ว
ครู รร.บ้านตาวร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นายวิมาน บูรณ์เจริญ
ผอ.รร.บ้านอังกอล
ประธานกรรมการ
๒. นายฤทธิชัย บัลลังค์
ครู รร.บ้านพระแก้ว
กรรมการ
๓. นางสาวอรวรรณ หรบรรพ์
ครู รร.บ้านโนนทอง (อ.กาบเชิง) กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายทิศ ซ่อนจันทร์
ผอ.รร.ไพลอำนวยวิทย์
ประธานกรรมการ
๒. นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่
ครู รร.บ้านเสกกอง
กรรมการ
๓. นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ครู รร.สังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
ผอ.รร.บ้านเกาะแจนแวน
ประธานกรรมการ
๒. นายอภิสิทธิ์ สิงหนาถ
ครู รร.บ้านโคกกลาง
กรรมการ
๓. นางอรวรรณ พริ้งเพราะ
ครู รร.อมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายวินัย นาคแสง
ผอ.รร.บ้านตาโมม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญญา นุกูล
ครู รร.กลาโหมราชเสนา ๒
กรรมการ
๓. นางกุ้ง สีสด
ครู รร.บ้านตะโนน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายสมยศ บุญร่วม
ผอ.รร.บ้านตรวจ
ประธานกรรมการ
ครู รร.บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎ์)
๒. นางสาวกนกนาถ สุชาติสุนทร
กรรมการ
๓. นางสาวสุชาดา แก้วพิกุล
ครู รร.บ้านสน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขัน GSP ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายกิจติ ท่าทอง
ผอ.รร.บ้านกุง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมฤดี บุญคง
ครู รร.รุน
กรรมการ
๓. นายนัฐพงษ์ แสวงทรัพย์
ครู รร.บ้านออดราษฎร์สามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขัน GSP ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายยุทธนา ปักโคทานัง
ผอ.รร.บ้านสำเภาลูน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธิติมา ดวงดี
ครู รร.บ้านมะเมียง
กรรมการ
๓. นายสุริยา คำทอง
ครู รร.สังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ - ๓
๑. นายสมยศ ทองเต็ม
ผอ.รร.บ้านกระสัง
ประธานกรรมการ
๒. นางปทุมชาติ จุดาบุตร
ครู รร.บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
กรรมการ
๓. นางธัญญา ศูนย์อินทร์
ครู รร.บ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นางสาววรกร สิงห์ทอง
ผอ.รร.สหมิตรวิทยา
ประธานกรรมการ
ครู รร.บ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๒. นางพักตร์พิมล สุจินดา
เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙
๓. นางสาวปรมาภรณ์ นนทา
ครู รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน๑๑. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายนนทวัชร์ ทาทอง
ผอ.รร.สตรีวิทยาสมาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพล แหวนแก้ว
ครู รร.บ้านสะกาด
กรรมการ
๓. นายปัญญา พรหมศักดิ์
ครู รร.บ้านหนองโจงโลง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้น ป.๑ - ๖
๑. นายประสาร มีมาก
ผอ.รร.บ้านขอนแตก
ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน
ครู รร.บ้านตาลวก
กรรมการ
๓. นางสาวประภาพร โพธิ์แก้ว
ครู รร.เกษตรอีสานสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายสุนันท์ ผลรักษา
ผอ.รร.บ้านคูขาด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวลัดดารัตน์ สมปอง
ครู รร.บ้านสะเดา
กรรมการ
๓. นางสาวนัญญา ชมหมื่น
ครู รร.บ้านโชคนาสาม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ๖
๑. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
ผอ.รร.บ้านแดง
ประธานกรรมการ
๒. นายพินิจ โยธินรัตนกำจร
ครู รร.ดมวิทยาคาร
กรรมการ
๓. นางสาวณภัทร จันทะบุตร
ครู รร.บ้านสะแร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายศิวกร เจริญ
ผอ.รร.บ้านแสนกาง
ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ ควรคำนึง
ครู รร.บ้านหนองคันนา
กรรมการ
๓. นายสุพร วุฒิยา
ครู รร.บ้านจรัส
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๑ - ๓
๑. นายไชยวัฒน์ พุทธานุ
ผอ.รร.บ้านหนองหว้า
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชาดา แก้วพิกุล
ครู รร.บ้านสน
กรรมการ
๓. นางนฤมล แสงทอง
ครู รร.สังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๔ - ๖
๑. นายนภปภน กฤติยาวรรค์
ผอ.รร.บ้านโนนสังข์
ประธานกรรมการ
๒. นางวนัชพร เรืองแสน
ครู รร.บ้านตรวจ
กรรมการ
๓. นางสาวภูริอร โสพิน
ครู รร.บ้านยาง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ - ๓
๑. นายดำรง ศรพรม
ผอ.รร.บ้านเกาะตรวจ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริรัตน์ บูรณ์เจริญ
ครู รร.บ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓. นางสาวธนภร จันทร์หอม
ครู รร.บ้านเชื้อเพลิง
กรรมการและเลขานุการ

๔.๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๒.๑. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายอาคม เขียวสระคู
ผอ.รร.ราษฎร์พัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชญาน์นันท์ ตั้งชนะ
ครู รร.บ้านน้อย
กรรมการ
๓. นางนารี นรสาร
ครู รร.บ้านสะแร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายสุเทพ เกิดสมนึก
ผอ.รร.บ้านกระเทียม
ประธานกรรมการ
๒. นายพิมล บัวบาน
ครู รร.บ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓. นางสาวปรานอม เกษฎางศรี
ครู รร.บ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายเรวัตร แม่นผล
ผอ.รร. ดมวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๒. นายคมสันต์ สืบสังข์
ครู รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓. นางศิราธร ตินานพ
ครู รร.บ้านจารย์ อ.กาบเชิง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
ผอ.รร.บ้านวังปลัด
ประธานกรรมการ
๒. นายอมร ชัยโย
ครู รร.บ้านลำหาด
กรรมการ
๓. นางกรรณิการ์ อ่อนน้อม
ครู รร. บ้านปราสาทเบง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายประจักษ์ สระแก้ว
ผอ.รร.วันเจริญสามัคคี
ประธานกรรมการ
๒. นายศิระกร พลภูเมือง
ครู รร.บ้านพระแก้ว
กรรมการ
๓. นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละ
ครู รร.บ้านสำเภาลูน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม ระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผอ.รร.บ้านบัวขุนจงฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางกำไลทอง กรองทอง
ครู รร.บ้านโพนทอง
กรรมการ
๓. นางบุษรากร คุมดี
ครู รร.หนองโสนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุเทพ จันทสุข
ผอ.รร.จตุคามวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางพิมพ์วรา สิริไสย
ครู รร.สังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสมบูรณ์ กำเนิดสิงห์
ครู รร.บ้านมะเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์
ผอ.รร.บ้านโคกสมอง
ประธานกรรมการ
๒. นางสุชาดา ประไวย์
ครู รร.บ้านหนองแวง
กรรมการ
๓. นายโสภณ ห้าวเหิม
ครู รร.บ้านกูน
กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นางสุพิชฌาย์ เทศทอง
ผอ.รร. สหราษฎร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายกณวรรธน์ พลสิม
ครู รร.บ้านเสกกอง
กรรมการ
๓. นายปิยะ ฉลาดเลิศ
ครู รร.บ้านโนนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. นายถนอม สมหวัง
ผอ.รร.บ้านถนน
ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ สายแสงจันทร์ ครู รร. แสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๓. นายจรูญ จงหาญ
ครู รร. บ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายวิรชัช บุญรับ
ผอ.รร. บ้านร่มเย็น
ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธศาสตร์ คูณสีขาว
ครู รร.บ้านขยูงทองยางภิรมย์
กรรมการ
๓. นางทัตยา สัตปานนท์
ครู รร.บ้านตาเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายชูชาติ คิดดี
ผอ.รร.บ้านโสน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทรา ศาลางาม
ครู รร.บ้านรุน
กรรมการ
๓. นางสาวศิริสุดา ปัญหา
ครู รร.บ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นางบัวย้อย กันนิดา
ผอ.รร. บ้านพรหมสะอาด
ประธานกรรมการ
๒. นายแสวง ยอดเกษ
ครู รร. จตุคามวิทยา
กรรมการ
๓. นายประวัติ ชนะไพร
ครู รร. บ้านหนองแวง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายวิชัย สารสุข
ผอ.รร. บ้านเสกกอง
ประธานกรรมการ
๒. นายก้องเทพ ตุ้มทอง
ครู รร.บ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓. นางจิรัญญา ศรีนาคา
ครู รร.บ้านเกษตรถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ ผอ.รร.บ้านสน
ประธานกรรมการ
๒. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภา
ครู รร.บ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๓.นางเฉลิมขวัญ จำปาตุม
ครู รร.บ้านโพนทอง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑. นายประยูร ใจซื่อ
ผอ.รร.บ้านสะแร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิราภรณ์ กิ่งแก้ว
ครู รร.บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
กรรมการ
๓. นางวราภรณ์ นาเมืองรักษ์
ครู รร.หนองโสนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑. นายอภิชาติ โกสีย์
ผอ.รร.บ้านโชค อำเภอบัวเชด
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพงศ์ วาสนาม
ครู รร.บ้านหนองคันนา
กรรมการ
๓. นายสีบู ป้องญาติ
ครู รร.บ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการและเลขานุการ

๔.๓. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๔.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ประกอบด้วย
๑. นายบุญสมชัย ฟองนวล
ผอ.รร.บ้านโพธิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทร์จิรา สำราญกาย
ครู รร.บ้านจบก
กรรมการ
๓. นางจรรยา สันติภพ
ครู รร.บ้านตาเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑. นายสุริยา ทองเพิ่ม
ผอ.รร.พระจันทร์ศรีสุข
ประธานกรรมการ
๒. นายเกรียงศักดิ์ ประดับศรี
ครู รร.บ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓. นายพงษ์ธร จันทร์เล
ครู รร.บ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑. นายกิจติ ชมดี
ผอ.รร. บ้านอาวอก
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวิทย์ สุขบท
ครู รร.บ้านโคกรัมย์
กรรมการ
๓. นายอนุรักษ์ พนารักษ์
ครู รร.บ้านตะเคียน
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกอบด้วย
๑. นางผกางาม บุญศรี
ผอ.รร.บ้านณรงค์
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรินทร์ ภูมิพัตร
ครู รร.บ้านเสรียง
กรรมการ
๓. นายกฤษดา จิตรแม้น
ครู รร.บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
๔.๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓
๑. นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
ผอ.รร.บ้านตะโนน
ประธานกรรมการ
๒. นายโสภณวิชญ์ คำปลิว
ครู รร.บ้านคูตัน
กรรมการ
๓. นายพิเชษฐ ขุมเงิน
ครู รร.บ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ

