คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ ๕๐๘ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
------------------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กาหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศ ในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานของสถานศึกษา ครูและผลงานการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายคาปุุน บุญเชิญ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ที่ ๕๐๘ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
........................................
คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. นายคาปุุน บุญเชิญ
๒. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
๓. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
๔. นายพิชิต หอมนวล
๕. นายฉลาด สาโยธา
๖. นายพัด หอมชื่น
๗. นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์
๘. นายเสนอ แสนคา
๙. นายนพพล พลอาสา
๑๐. นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
๑๑. นายมนตรี ประไวย์
๑๒. นางพิกุล ธงไชย
๑๓. นายพิศาล ฉันท์ทอง
๑๔. นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
๑๕. นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิ์ไกร
๑๖. นายอดิศักดิ์ ตรองจิตต์
๑๗. นายวานิช บูรณ์เจริญ
๑๘. นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา
๑๙. นางศิรนิ ธร วิภาคะ
๒๐. นายปรีชา กาบทอง
๒๑. นายกฤษดา เหลี่ยมดี
๒๒. นายอนุวัตร กมลเดช
๒๓. นายสิทธิรงณ์ จานงค์สุข
๒๔. นายสุทิตย์ ขิมทอง
๒๕. นายสมพร จันทร์ไทย
๒๖. นายพิศาล ลาดับจุด
๒๗. นายวิญญาณ บุญทวี
๒๘. นายกิตติพงศ์ มังกร
๒๙. นายมนตรี สายพญาศรี
๓๐. นายสุนทร อินทรนุช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อานวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ผู้อานวยการโรงเรียนปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาพุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
ผู้อานวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม

-๓๑. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านลาพุก
๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการปั้นดินน้ามัน ประกอบด้วย
๑.นายสมชาย ชมเมิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเบา
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวจันทร์เพ็ญ สุระอามาตย์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๓.นางอานวยพร ดวงใจ
ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๔.นางณัฐดาพร อ่อนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นางภาวะดี โพธิ์ขาว
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประกอบด้วย
๑.นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ
ประธานกรรมการ
๒.นางสิริยากร พุทธานุ
ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๓.นางพลอย สุภิษะ
ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๔.นางสาวบัวลิน นิลแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการ
๕.นางสกาวรัตน์ ชาญศรี
ครูโรงเรียนบ้านสน
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายสมศักดิ์ ชาติสม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลัด
ประธานกรรมการ
๒.นางอารมณ์ ศรีเมือง
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๓. นางสลิลยา บุญล้อม
ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖
กรรมการ
๔.นางทัศนา พึ่งตน
ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
กรรมการ
๕.นางฑิฆัมพร ทองแม้น
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นางรจนา ทองประดับ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาคง
ประธานกรรมการ
๒.นางประทิน บุญลือ
ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
๓.นายอภิสิทธิ์ สิงหนาท
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔.นางสาวจรรริยา บุญคง
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๕.นายบุญถึง แก้วดี
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นางนิศารัตน์ แขขุนทด
ครูโรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๓.นางสาวพรนิภา เงางาม
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๔.นายภาณุวัชร จันทินมาธร
ครูโรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการ
๕.นางดาเรศ ผ่องศรี
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ
ประธานกรรมการ
๒.นายประสพ แก้วหอม
ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการ
๓.นางกานติมา สุขนวล
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔.นางภาวนา เสนาะกลาง
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๕.นางสาวกานตนา ศิริกล้า
ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการและเลขานุการ

-๔๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวดวงพร แอกทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลา
ประธานกรรมการ
๒.นางพัฒยา พรหมคุณ
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๓.นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร ครูโรงเรียนบ้านณรงค์
กรรมการ
๔.นางสาวสารภี ยอดอินทร์
ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๕.นางจิตรา สายแสงจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนอ่านเอาเรื่องตามแนวPISA ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางกาญจน์นิต สาเภา
ผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นายถนอม สายเชื้อ
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๓.นางสาวพัชรีภรณ์ จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๔.นางสาวกฤตยา ชาญเชี่ยว
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕.นางสายรุ้ง เบญมาศ
ครูโรงเรียนบ้านสน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายตฤณ สุขนวล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรง(บางมด ๒๕๑๔) ประธานกรรม
๒.นางภาลิดา จันทร์สว่าง
ครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓.นางสิริพรรณ เผยศิริ
ครูโรงเรียนบ้านสกล
กรรมการ
๔.นางสาวยุพา ทองสีมา
ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๕.นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทอง ครูโรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางสิริพัชร ติราวรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาไสจาน
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวเตือนใจ ดอนโค
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓.นางรัชนีย์ เกษดี
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔.นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๕.นางกัญญารัตน์ หงษ์แก้ว
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางดวงแข ละม้ายศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอภิญญา จุงเลียก
ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓.นางรินดา กุศลสุวรรณเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็น
กรรมการ
๔.นางทิพวรรณ บุญพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านตาเบา
กรรมการ
๕.นางศิริมล ศรีสังวาลย์
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอาขยานทานองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวญาณี สืบสังข์
ผู้อานวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ ประธานกรรมการ
๒.นางพัชรินทร์ ภาประเวศ
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๓.นางสาวสุนันทา รองสาลี
ครูโรงเรียนบ้านโนนเจริญ
กรรมการ
๔.นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกร ครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
กรรมการ
๕.นางสาววรารัตน์ สุธารา
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการและเลขานุการ

-๕๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอาขยานทานองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางวิไล มูลศาสตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลันแต้
ประธานกรรมการ
๒.นางระเบียบกิจ ศรีแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๓.นางสาวอนุศรา หิงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔.นางรุ่งโรจน์ สังข์โกมล
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๕.นางนริศรา หอมหวล
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางอินทิรา พอใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนจารย์ อาเภอกาบเชิง ประธานกรรมการ
๒.นายบุญลือ ดาศรี
ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๓.นางรัชนีกร พูนทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านอาวอก
กรรมการ
๔.นายพรชิต สวัสดี
ครูโรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๕.นางนุชนาฎ ดีพูน
ครูโรงเรียนบ้านโคลด
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายจงรักษ์ อิ้วประโคน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
ประธานกรรมการ
๒.นางหทัยภัทร โสภาวนัส
ครูโรงเรียนบ้านณรงค์
กรรมการ
๓.นางสาวสุภาพ ยืนยง
ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔.นางยุวดี คาวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๕.นางชุติมา คานึงคง
ครูโรเรียนอมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุปัน วิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาลวก
ประธานกรรมการ
๒.นางรวงทอง เชื้อลี
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๓.นายสมหวัง ประทุมโสม
ครูโรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๔.นางรัชนีพร แสงศรี
ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการ
๕.นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านกล้วย
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายสนอง ดาทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา ประธานกรรมการ
๒.นายประยุทธ ดวงชัย
ครูโรงเรียนบ้านตาโมม
กรรมการ
๓.นางพิมพ์ศิริ ปุยะติ
ครูโรงเรียนมหาราช๔
กรรมการ
๔.นางสุธารา พิมพ์ทอง
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๕.นางอรุณศรี ประวาสุข
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี๑๑ (๘บท) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายสุรชิต เนื้อละออ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านราวนคร
ประธานกรรมการ
๒.นางวรรยา กล้วยทอง
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๓.ว่าที่ ร.ต.ไพรวัลย์ จันทยุง
ครูโรงเรียนบ้านอุโลก
กรรมการ
๔.นางสาวไฉไล กิ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนบ้านลังโกม
กรรมการ
๖.นายประจวบ จันทา
ครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ

-๖๓. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สนามแข่งขันโรงเรียนสังขะวิทยาคม
๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางพัชรินทร์ สามะณี ผู้อานวยการโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
๒.นางสาววรรณา คงสาราญ
ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง
กรรมการ
๓.นางจรูญรัตน์ คาไทย
ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๔.นางจิราภรณ์ คิดดีจริง
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๕.นางวิไล บุญสิทธิ์
ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายศิวกร เจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสนกาง
ประธานกรรมการ
๒.นางศุภรัตน์ มูลมั่งคั่ง
ครูโรงเรียนบ้านตาเบา
กรรมการ
๓.นายกิจติ ทาทอง
ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการ
๔.นางชลิตา เปรียบนาน
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๕.นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่. ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายดรุณ เจนจบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรหมสะอาด ประธานกรรมการ
๒.นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๓.นายสุนทร เครือวัลย์
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔.นางสุธีรา มีผล
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๕.นายบุญเพิ่ม หวังผล
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเบง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน ประธานกรรมการ
๒.นางพัสตราภรณ์ หอมขจร
ครูโรงเรียนบ้านทัพทัน
กรรมการ
๓.นางสาวเพ็ญนภา อัตะนัย
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๔.นางรุจิรา เชื้อลี
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๕.นางสาวณภัทร จันทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมกาและเลขานุการ
๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายฉลอง เติมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนบ
ประธานกรรมการ
๒.นางประดับ สมบูรณ์รัตน์
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓.นายปัญญา พรหมศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๔.นายณรงค์ ควรคานึง
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นางอรวรรณ พริ้งเพราะ
ครูโรงเรียนอมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายศิริชัย บุญเอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสมอง ประธานกรรมการ
๒.นางสาวกัญญา นุกูล
ครูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒
กรรมการ
๓.นางแสงจันทร์ วัฒนากุลยาวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๔.นางวิภารัตน์ คาเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕.นางสาวมะลิวรรณ บุตรดีขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการและเลขานุการ

-๗–
๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายวินัย นาคแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาโมม
ประธานกรรมการ
๒.นางศุภกานต์ มีศรี
ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๓.นางจุฬารัตน์ แบ้งกลา
ครูโรงเรียนบ้านแดง
กรรมการ
๔.นางกัญญภัส นนธิจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๕.นางสาวคณาวรรณ จงหาญ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายสมยศ ทองเต็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
๒.นางสุมลเทียน ประไวย์
ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
๓.นายสุริยา ทาทอง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.นางสุกัญญา หาประโคน
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ (กาบเชิง)
กรรมการ
๕.นางชัชฎาพร นิลทัย
ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายเสมา ขวัญทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาวร
ประธานกรรมการ
๒.นายหนึ่ง สุภิษะ
ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการ
๓.นายภคนันท์ กัญญาศรี
ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๔.นางสาวสุภาวณี พุฒวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นางวรางคณา พิมพ์ทอง
ครูโรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลัก
ประธานกรรมการ
๒.นายประจวบ ทองประดับ
ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๓.นางสาวทองคา รุ่งเรือง
ครูโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
กรรมการ
๔.นายนิคม ถูกคะเนย์
ครูโรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๕.นางนิลุบล บุตรโสม
ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายอนันตชัย เชาวฤทธิ์เดชา ผู้อานวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวนัญญา ชมหมื่น
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๓.นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทอง ครูโรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการ
๔.นางพิราวรรณ ไตรพรม
ครูโรงเรียนบ้านตอกตรา
กรรมการ
๕.นางสังวาลย์ หวลระลึก
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายุทธนา ปักโคทานัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาเภาลูน
ประธานกรรมการ
๒.นางศศิกานต์ จุดาบุตร
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๓.นางสาวธัญญาภรณ์ ม่วงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๔.นางสาวธัญญา ศูนย์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการ
๕.นายสายบุตร พันธ์เสน
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการและเลขานุการ

-๘–
๔. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาวัง
ประธานกรรมการ
๒.นายสุชาติ สุขสบาย
ครูโรงเรียนบ้านตาลวก
กรรมการ
๓.นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุช ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔.นางสาวทัศนียาภรณ์ สืบสุนทร ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๕. นายสุวัฒน์ จงใจงาม
ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๖. นายสมศักดิ์ อินเสก
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๗. นางสาวลาไยล์ วิเศษศรี
ครูโรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
๘. นางศิริขวัญ ศาลางาม
ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการ
๙. นางไฉทยา เสาร์ทอย
ครูโรงเรียนบ้านก็วล
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายภานุวัฒน์ แปูนจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสน
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวรัตติยา บุญเปล่ง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์
กรรมการ
๓.นางสาวพิไลพร พัฒนสระคู ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการ
๔.นางสุภาพร พิเนตรบูรณะ
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๕. นางสยุมพร ศรีวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการ
๖. นางพรทิพย์ คูรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๗. นางสุธาร จันทริย์วงษ์
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๘. นางสาวสมจิตร ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๙.นางพิมลพรรณ เพียรการ
ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิม
ประธานกรรมการ
๒.นางวิภาพร ศิริมาตรกูล
ครูโรงเรียนบ้านสาโรง
กรรมการ
๓.นางสาวพิราวรรณ ไกรเพชร ครูโรงเรียนบ้านตอกตรา
กรรมการ
๔.นายสุรพงษ์ พุดสี
ครูโรงเรียนบ้านอุโลก
กรรมการ
๕.นางอุทัย ประไวย์
ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๔.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นางธนานันท์ ดียิ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข
ประธานกรรมการ
๒.นางบุญตา ต่างประโคน
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นางกณวรรธน์ พลสิม
ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง
กรรมการ
๔.นางสาวกมลรัตน์ บรรเทิงใจ ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๕.นางมณีรัตน์ คงใจดี
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัน
ประธานกรรมการ
๒.นางนิชาภัทร กุลรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๓.นางสาวณภัทร สาราญใจ
ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๔.นางสาวจันทราวรรณ ลวดเงิน ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๕.นายภุมรินทร์ ปานแปลง
ครูโรงเรียนบ้านสาโรง(บางมด ๒๕๑๔) กรรมการและเลขานุการ

-๙–
๔.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายอุทัย ยอดเยี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่
ประธานกรรมการ
๒.นายสุวิด สิงห์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง
กรรมการ
๓.นายสามารถ ชื่นใจ
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๔.นางสุภาพร บุญกว้าง
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๕.นางพิชญานันท์ แก้วมารยา ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายขุนชิต ละราคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจังเอิล
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวกิตชญา เป็งทอง
ครูโรงเรียนบ้านวังปลัด
กรรมการ
๓.นายวรจักร โพธิ์แก้ว
ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๔.นางสาวอรอุมา ศาลางาม
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕.นางปุณชรัสมิ์ การะเกษ
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science Show) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายวีรพงษ์ จาปามูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา
ประธานกรรมการ
๒.นางคันธิชล นรสาร
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๓.นางสาวศุภัทรา ไตรโพธิ์
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
กรรมการ
๔.นางสาวเจนจิรา เพ็ชรธาราวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๕.นางพุทธพร นามพรหม
ครูโรงเรียนบ้านทนงฯ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๑.นายสมทรง นิสัยดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวนาจอนงค์ ธานิพูน ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการ
๓.นางลิลาวรรณ์ ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔.นางสาวสุธรรมมา ประพานศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นายสมหวัง ยิ่งดัง
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายธานินท์ ชินวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒.นางสุพัตรา พึ่งผล
ครูโรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการ
๓.นายชินาธิป เกษมสุข
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๔.นางดวงดาว กล้าเชี่ยว
ครูโรงเรียนบ้านเถกิง
กรรมการ
๕.นางบุบผา วาสนาม
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดนักบินน้อย สพฐ. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
๔.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจบก อาเภอปราสาท ประธานกรรมการ
๒.นายชัดชัย สติมั่น
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ แก้วดี
ครูโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
กรรมการ
๔.นายเทพศิริ บาสามแพรก
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔
กรรมการ
๕.นางนัยนา อนงค์ชัย
ครูโรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๐ –
๔.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ร่อนนาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายเทวัน พอใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแนงมุด
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวพัชราภรณ์ ทศพร
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓.นางสาวจินตวีร์ อิ่มใจ
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔.นายสมโภชน์ สมนิยาม
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๕.นายสาราญ อ่อนเรือง
ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการ
๖.นายยุทธนา ภูมิสูง
ครูโรงเรียนบ้านอุโลก
กรรมการ
๗.นายเพิ่มศักดิ์ อรโมน
ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อขึ้นจากพื้น) และการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายปรีญา เกษดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโจรก
ประธานกรรมการ
๒.นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจารย์อาเภอสังขะกรรมการ
๓.นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๔.นางสาววรรดี ไวเรียบ
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕.นายสมาน นาคนวล
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๖.นายเพิ่มศักดิ์ อรโมน
ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร
กรรมการ
๗.นายพันธวัช สมบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านสระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สนามแข่งขันโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
๕.๑. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ
ประธานกรรมการ
๒.นายวีรชัย คาไทย
ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๓.นายดาวรุ่ง สมบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔.นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕.นางนารี นรสาร
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการและเลขานุการ
๕.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นายประจักษ์ เงางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนน
ประธานกรรมการ
๒.นายพิมล บัวบาน
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓.นางลาดวน โภคมณี
ครูโรงเรียนบ้านคูตนั
กรรมการ
๔.นายประดิษฐ์ มีแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นายประจักษ์ สุดใสดี
ครูโรงเรียนบ้านสาโรง(บางมด ๒๕๑๔) กรรมการและเลขานุการ
๕.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายเรวัตร แม่นผล
ผู้อานวยการโรงเรียนดมวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๒.นายจิรศักดิ์ สุจินพรัหม
ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๓.นายนิติวรรณ แหวนอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านตะโนน
กรรมการ
๔.นางทรงศรี สมบูรณ์
ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๕.นางนภาลัย ธนาพร
ครูโรงเรียนบ้านกะดาด
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๑ –
๕.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุเทพ โกสีนาม
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
๒.นางสาววิมล ประดุจชนม์
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓.นางชญานันต์ กาบภิรมย์
ครูโรงเรียนบ้านโนนเจริญ
กรรมการ
๔.นางสาวจันทรา ศาลางาม
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๕.นายสิทธิชัย ดุมกลาง
ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นางผกางาม กะเวนกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านณรงค์
ประธานกรรมการ
๒.นายแสวง ยอดเกษ
ครูโรงเรียนจตุคามวิทยา
กรรมการ
๓.นางวรรณธนี ยังมี
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๔.นายสิทธิชัย พูลแสง
ครูโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
กรรมการ
๕.นายจิรวัฒน์ ประไวย์
ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
ผู้อานวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
ประธานกรรมการ
๒.นายก้องเทพ ตุ้มทอง
ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓.นางอุไร จุงเลียก
ครูโรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๔.นางศันศนีย์ หงษ์อนันต์
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๕.นางจิรัญญา ศรีนาคา
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๕.๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นายสุเทพ เกิดสมนึก

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) ประธานกรรมการ

๒.นายสุพร สระแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการ
๓.นายอมร ชัยโย
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔.นายสังวรณ์ หาญพิทักษ์
ครูโรงเรียนบ้านห้วยปูน
กรรมการ
๕.นายบุญเลิศ สุขจิตร
ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ประธานกรรมการ
๒.นายศิระกร พลภูเมือง
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการ
๓.นายสุเทพ แข็งกล้า
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๔.นายศุภชัย ตาเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านแดง
กรรมการ
๕.นางสุนันทา กัญญาศรี
ครูโรงเรียนบ้านกาไสจาน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.นายคามี หอมเนียม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสีโค
ประธานกรรมการ
๒.นางบุญบาล สุวรรณา
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓.นายสนม คัชมา
ครูโรงเรียนบ้านวังปลัด
กรรมการ
๔.นายสุขชัย แสงดี
ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๕.นางจิระพันธ์ บัวกิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๒ –
๕.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจงฯ
ประธานกรรมการ
๒.นายสาเร็จ ทองนาค
ครูโรงเรียนเพียงหลวง๘
กรรมการ
๓.นายเชาวลิตร อินทร์ตา
ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๔.นายชูศักดิ์ ตนกลาย
ครูโรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๕.นายธีรภัทร นันทิโค
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นางศรีภูมิ เทียนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตราด
ประธานกรรมการ
๒.นางมนสิชา ปิยปาณานนท์ ครูโรงเรียนบ้านตอกตรา
กรรมการ
๓.นางอัมพรสรวง บุญภา
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๔.นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภา
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕.นางสุชาวลัญช์ ถือวัลย์
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นายประยูร ใจซื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะแร
ประธานกรรมการ
๒.นางประภาสิริ โถตะบุตร
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็น
กรรมการ
๔.นางเฉลิมขวัญ จาปาตุม
ครูโรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๕.นางสาวศิรินประภา สิงห์ชยั ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.นายอภิชาติ โกสีย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชค อาเภอบัวเชดประธานกรรมการ
๒.นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๓.นายปรีชา แขวงสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๔.นายสุรพงศ์ วาสนาม
ครูโรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๕.นายสีบู ปูองญาติ
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายนภปภณ กฤติยาวรรค์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์
ประธานกรรมการ
๒.นางพิมวรา สิริไสย
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.นางพินทร ศรีวิเศษ
ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๔.นางนิฤมล วิชัย
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕.นายไพบูลย์ หอมจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นายโสรีย์ ยอดเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ
ประธานกรรมการ
๒.นางสมบูรณ์ กาเนิดสิงห์
ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง
กรรมการ
๓.นางสุชาดา ประไวย์
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง
กรรมการ
๔.นางสุภา เกตุศรี
ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๕.นางดวงใจ คาทา
ครูโรงเรียนบ้านนา
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๓ –
๕.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแดง
ประธานกรรมการ
๒.นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการ
๓.นางสาววรัญญา ราชรักษ์
ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔.นางบุญธิดา สารถวิล
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๕.นายปิยะ ฉลาดเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๕.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.นายยุทธภู ภูผา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี ประธานกรรมการ
๒.นายยุทธศาสตร์ คุณสีขาว
ครูโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิมย์
กรรมการ
๓.นายพิชัยณรงค์ ดูงาม
ครูโรงเรียนบ้านโตงวน้อย
กรรมการ
๔.นายวัชรินทร์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการ
๕.นายจรูญ จงหาญ
ครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายณัฎฐ์ธเนศ สีน้าคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสน
ประธานกรรมการ
๒.นายสุภาพ อ่อนน้อม
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นายบุญคุ้ม ภูบินบก
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๔.นายเทอดทูล ดงรังศรี
ครูโรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการ
๕.นางสาวประจง ใบพลูทอง
ครูโรงเรียนบ้านบักดอก
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
๖.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ประกอบด้วย
๑.นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาปึลกง
ประธานกรรมการ
๒.นายอดิชัย ศรีปราชญ์
ครูโรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการ
๓.นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์
ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็น
กรรมการ
๔.นายอนุรักษ์ พนารักษ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๕.นางจรรยา สันติภพ
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายศุภชัย ลวดเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทม
ประธานกรรมการ
๒นายเกรียงศักดิ์ ประดับศรี
ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓.นางสิรภัทร เพ่งเล็งดี
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๔.นางสาวกนกกาญจน์ สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
กรรมการ
๕.นายญาณวิทย์ สร้อยจิตร
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖
๑.นายพงศ์ไท ไพรงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคลด
ประธานกรรมการ
๒.นายประธาน พิศงาม
ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๓.นายสุรินทร์ ภูมิพัตร
ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๔.นายวัฒนา งอกงาม
ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการ
๕.นายธัญญา กทิศาสตร์
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๔ ๖.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓
๑.นายปราการ รักพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลอง
ประธานกรรมการ
๒.นายจิรเมธ บุญร่วม
ครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓.นายโสภณวิชญ์ คาปลิว
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๔.นายวิทยา มีพร้อม
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๕.นางสาวพิริยา พรหมบุตร
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์) สนามแข่งขันโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
๗.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.นายอมรเดช ดีนาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์
ประธานกรรมการ
๒นายอรุณ วงษ์รัมย์
ครูโรงเรียนบ้านสระแก้ว
กรรมการ
๓.นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านถนนหักฯ
กรรมการ
๔.นายเสน่ห์ บุราคร
ครูโรงเรียนบ้านกุง
กรรมการ
๕.นางเกสรา ผลแม่น
ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายลาภ คงสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชค อาเภอปราสาท ประธานกรรมการ
๒.นางสนธยา พ่วงงามพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านสาโรง(บางมด ๒๕๑๔)
กรรมการ
๓.นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์
ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็น
กรรมการ
๔.นายประเสริฐ สุวรรสุข
ครูโรงเรียนบ้านอาวอก
กรรมการ
๕.นางภมรศรี จงสุข
ครูโรงเรียนบ้านสาเภาลูน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ คณะกรรมการตัดสินศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายประจบ กาเนิดสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอังกอล
ประธานกรรมการ
๒.นายสมร กะการดี
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นางดวงพร เดชดารงรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๔.นายธงชัย ว่องไว
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕.นางกนกนวล ชอบสวน
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.นายประเสริฐ แกล้วกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตายัวะ
ประธานกรรมการ
๒.นายณรงค์ จงพ่วงกลาง
ครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖
กรรมการ
๓.นายประเทือง ชัยงาม
ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการ
๔.นายศักดิ์ชัย สาพิมพา
ครูโรงเรียนบ้านตาเตียว
กรรมการ
๕.นางจุฬาลักษณ์ ทาแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอกาบเชิง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบักดอก
ประธานกรรมการ
๒.นางมยุรีย์ ใจมั่น
ครูโรงเรียนบ้านรันเดง
กรรมการ
๓.นายประวิทย์ นาถเหนือ
ครูโรงเรียนบ้านคูขาด
กรรมการ
๔.นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
กรรมการ
๕.นายเสถียน ยังมี
ครูโรงเรียนบ้านราวนคร
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๕ –
๗.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางวิจิตรา อุดมทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ประธานกรรมการ
๒.นายจานงค์ เสขะกุล
ครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
กรรมการ
๓.นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน
ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๔.นายเลิศมนัส อุปฌาย์
ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๕.นายลัดฟูา สาพันธ์
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายอาคม เขียวสระคู
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนา
ประธานกรรมการ
๒.นายสุมนตรี จุงเลียก
ครูโรงเรียนบ้านณรงค์
กรรมการ
๓.นางคนิตถา บุญรับ
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๔.นางพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อรัญ
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๕.นางปริญญา จงหาญ
ครูโรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการและเลขานุการ
๗.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ประธานกรรมการ
๒.นายจิตร์ เมียสพรม
ครูโรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๓.นางสุพิมล บูรณ์เจริญ
ครูโรงเรียนบ้านตานี
กรรมการ
๔.นายอุทัย อภัยพจน์
ครูโรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๕.นายธงไชย ว่องไว
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีมงคล
ประธานกรรมการ
๒.นางพรนภา วงศ์อ่อน
ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๓.นางยุพิน ตีคลี
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔.นางวนิดา ในพรมราช
ครูโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
กรรมการ
๕.นางศศิกานต์ ศักดิ์สุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายบุญเอิบ ทาทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคะนา
ประธานกรรมการ
๒.นายปุณมี วิโรจน์รัตน์
ครูโรงเรียนบ้านลาดวนพัฒนา
กรรมการ
๓.นางบุษรา กลับอาไพ
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๔.นางทัศนีย์ แม่นผล
ครูโรงเรียนบ้านคะนา
กรรมการ
๕.นางปารณีย์ โชติรัตนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ
ประธานกรรมการ
๒.นางประภัสสร อิ้วประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๓.นางบุรินทร์ คาโฮง
ครูโรงเรียนบ้านวังปลัด
กรรมการ
๔.นายอภิรักษ์ โสรเนตร
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นายปราโมทย์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๖ –
๗.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายชาลี กงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาโพน
ประธานกรรมการ
๒.นายพลากร ตุ้มทอง
ครูโรงเรียนบ้านมหาชัย
กรรมการ
๓.นายวรวงศ์ มั่นหมาย
ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการ
๔.นายศิราเมษฎ์ ภู่หมื่นไวย
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๕. นางสาวเข็มเพชร บุญปรอด ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายสังวาร หาญศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว
ประธานกรรมการ
๒.นายไพฑูรย์ บุดดาวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านจบก อาเภอบัวเชด
กรรมการ
๓.นายสอาด จรดรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔.นายสมบูรณ์ บุญใบ
ครูโรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
๕.นางสาวศิรินทิพย์ ดาทอง
ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายประสาน พิมพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะปู
ประธานกรรมการ
๒.นายจิตติ ยาวรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านกะปู
กรรมการ
๓.นายแสวง เหมหงษ์
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๔.นางมณฑา ปานแปลง
ครูโรงเรียนบ้านโชค อาเภอปราสาท
กรรมการ
๕.นายอานวย เจริญตาม
ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายสงวน ศาลางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
ประธานกรรมการ
๒.นางกัญญาณัฐ ดวนใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่
กรรมการ
๓.นายสมพร วรนุช
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๔.นางคณิตถา บุญรับ
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๕.นายประวัติ สงคราม
ครูโรงเรียนบ้านกะดาด
กรรมการและเลขานุการ
สาระดนตรี สนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท
๗.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ,ระนาดทุ้ม, ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายภักดิสัย ชูสงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตานี
ประธานกรรมการ
๒.นายธนวิชญ์ ดาทอง
ครูโรงเรียนบ้านเตาแดก
กรรมการ
๓.นางวาสนา ศรีเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านขอนแตก
กรรมการ
๔.นายประเสริฐ สุขแสก
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
กรรมการ
๕.นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๗.๑๗ .คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจรูญแขวะ
ประธานกรรมการ
๒.นายธนกฤต พวงอินทร์
ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
กรรมการ
๓.นายพิสิษฐ์ พลหินกอง
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔.นางอัมพร ผลเกิด
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๕.นางทัศนีย์ นวนแสง
ครูโรงเรียนบ้านณรงค์
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๗ –
๗.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง,ซออู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑.นายสุภาพ เสาะพบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสบาย
ประธานกรรมการ
๒.นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่ง
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓.นายโรต แต้มฉลาด
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๔.นายสุภัทร วงษาสนธ์
ครูโรงเรียนบ้านเถกิง
กรรมการ
๕.นายเด่น สอนแสง
ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้, ขิม ๗ หย่อง ,ขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และดนตรีประเภทเครื่องเปุาลม(Wind EnsembleX) ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย
๑.นายโชคชัย สาลิวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ประธานกรรมการ
๒.นายพจนาต โคพะทา
ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล
กรรมการ
๓.นายธนาธิป บุญสุยา
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๔.นางอรพรรณ กุดัน
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการ
๕.นางมัลลิกา รักษ์วงษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายพิรักษ์ ทวีงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกูน
ประธานกรรมการ
๒.นายภูมิ มั่งคั่ง
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) กรรมการ
๓.นางธารทิพย์ จูกระโทก
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔.นายบัญชา เป็นสมรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๕.นางวนาลิน สายบุตร
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก, วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเดี่ยว,
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่, วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนอมรินทราวรี
ประธานกรรมการ
๒.นายเคน อุตส่าห์ดี
ครูโรงเรียนไพลอานวยวิทย์
กรรมการ
๓.นายธามรงค์ โพนทะนา
ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๔.นายสมโภชน์ เจือจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านสน
กรรมการ
๕.นายอภิลักษณ์ โสภา
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายชาญชัย กะภูทิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ประธานกรรมการ
๒.นายนัคพล จงมั่งคั่ง
ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการ
๓.นายเทพพงษ์ ว่องไว
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๔.นายคาตา สร้อยจิตร
ครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
กรรมการ
๕.นายย้ง แสนโซ้ง
ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ

- ๑๘ –
๗.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“ชาย/หญิง”ระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖
๑.นางมะลิ คงทน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้อย
ประธานกรรมการ
๒.นายถนัด สมาธิกุล
ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
๓.นางกนิษฐา พินิจด้วง
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๔.นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) กรรมการ
๕.นายมานพ วิภาคะ
ครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๑.นายวิโรจน์ สุขวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลังโกม
ประธานกรรมการ
๒.นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๓.นายธงสยาม พลหล้า
ครูโรงเรียนบ้านละมงค์
กรรมการ
๔.นายสุชาติ โลกนิยม
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕.นายพรชัย เดชสงค์
ครูโรงเรียนบ้านสะกาด
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง “ชาย /หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
๑.นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละมงค์
ประธานกรรมการ
๒.นางพัฒนา แสงโพธิ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
กรรมการ
๓.ว่าที่ รต.วัชรพล บุตรศรี
ครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
กรรมการ
๔.นางสาววิลาสินี เหมหงษ์
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๕.นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ
ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง“ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓
๑.นายสมศักดิ์ ลีแสน
ผู้อานวยการโรงเรียนฉลีกหนองมะแซว ประธานกรรมการ
๒.สอ.ไกรสุเนตร์ ชินนาค
ครูโรงเรียนบ้านแดง
กรรมการ
๓.นายวิรัล คาสัตย์
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๔.นายนิพนธ์ ได้ทุกทาง
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) กรรมการ
๕.นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล “ชาย/หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖
ประกอบด้วย
๑.นายธรรมนูญ บุญงอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพระแก้ว
ประธานกรรมการ
๒.นายธวัชชัย หอมหวล
ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๓.นางรุ่งทิวา แสนสุข
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๔.นายศิริชัย ตระกูลวรรณา
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๕.นางชนิดาภา เจริญท้าว
ครูโรงเรียนปราสาท
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล “ชาย/หญิง”ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย
๑.นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนวน
ประธานกรรมการ
๒.นายประจักษ์ ทองม้วน
ครูโรงเรียนบ้านกะดาด
กรรมการ
๓.นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
๔.นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิด ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๕.นายสุรกิจ อาจศึก
ครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๙ –
๗.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชาย/หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑–๖
ประกอบด้วย
๑.นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระทอง
ประธานกรรมการ
๒.นางธัญญลักษณ์ บุญยอม
ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓.นายสุพจน์ หล้าล้า
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๔.นางอัมมณี กรองทอง
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
กรรมการ
๕.นางอนุทรา ปคุณาวรชิต
ครูโรงเรียนบ้านสวาย
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ประกอบด้วย
๑.นายสุวิทย์ ทวีโภค
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปวงตึก
ประธานกรรมการ
๒.นายสุชาติ โลกนิยม
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๓.ว่าที่ร.ต.เสมา ใจกล้า
ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๔.นางนารีรัตน์ ดวงชื่น
ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการ
๕.นางพลอยปภ้ส ทองทา
ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับขานประสานเสียง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน
ประธานกรรมการ
๒.นางอรุณนี ผลพูน
ครูโรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
๓.นายประเสริฐ งอกงาม
ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์) กรรมการ
๔.นายภัควัฒน์ รุ่งเรือง
ครูโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบารุง) กรรมการ
๕.นายภูมินทร์ จันครา
ครูโรงเรียนบ้านไทยเดิม
กรรมการและเลขานุการ
สาระนาฎศิลป์ สนามแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
๗.๓๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นางประดับ สุวลักษณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทานบ
ประธานกรรมการ
๒.นางอัษฎาพร ปลุกใจหาญ
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
กรรมการ
๓.นางราตรี ตปนียะ
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๔.นางกุหลาบ วงค์อุดม
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๕.นางสาวอรทัย สายแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางกัลยา สุบรรณาจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวาย
ประธานกรรมการ
๒.นางณัฐณิชา เหลือดี
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นางสาวฉัตรชนก ชะนุดรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านวังปลัด
กรรมการ
๔.ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนาน
ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบารุง) กรรมการ
๕.นางภัทรนันท์ เป็นสุข
ครูโรงเรียบ้านพะเนาว์
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓
๑.นางทวีลาภ เหล่าอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาครอง
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอ่อนศรีสุดา เครือเนียม ครูโรงเรียนบ้านโตงน้อย
กรรมการ
๓.นางสถาพร ศิลาอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
กรรมการ
๔.นางวิญนา ยังมี
ครูโรงเรียนบ้านปลัด
กรรมการ
๕.นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านไทยเดิม
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๐ –
๗.๓๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นางกันยณัฐ บัวสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
๒.นางภัทรมาศ ไชยชาญ
ครูโรงเรียนบ้านกะปู
กรรมการ
๓.นางสุภัคร์ สุขกฤษ
ครูโรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
๔.นางสาวเบญจพร พาเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๕.นางบุปผา ดัชถุยาวัตร
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายพินี กังวาฬ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ
ประธานกรรมการ
๒.นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิล
ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๓.นางกฤตพร เจริญ
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔.นางสาวบุญเติม โสภา
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๕.นางสาวไพลิน เดชกุญชร

รองผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ

๗.๓๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุเมธ บูรณะ
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ ประธานกรรมการ
๒.นางพิกุลวรรณ์ จุทาพรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๓.นางอัชราภรณ์ สุขแสวง
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๔.นางศิราธร ตินานพ
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอกาบเชิง
กรรมการ
๕.นางนัยนา โสมทอง
ครูโรงเรียนบ้านสตรีวิทยาสมาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗.๓๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
๑. นายคีรี สูตรสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชาเบง
ประธานกรรมการ
๒.นายรัศมี เสาะหายิ่ง
ครูโรงเรียนราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
๓.นายวีระศักดิ์ จันทริยวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๔.นางพรทิพย์ สิริปฐมโรจน์
ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการ
๕.นางอาภาภรณ์ ประไวย์
ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๘.คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายชาเนียน ลาภจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจีกแดก อาเภอปราสาท ประธานกรรมการ
๒.นายสมศักดิ์ แสงงาม
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
กรรมการ
๓.นายพิเชษฐ ทูลคารักษ์
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔
กรรมการ
๔.นายบุญปลูก รจนัย
ครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
กรรมการ
๕.นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองจูบ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายปราโมทย์ ประสานสุข

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐ) ประธานกรรมการ

๒.นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล
๓.นางมะลิวรรณ รักงาม
๔.นายภูมิ หวังสม
๕.นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล

ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน
ครูโรงเรียนบ้านโจรก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๑ –
๘.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายอดิศร พิชญอัครกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกรัมย์
ประธานกรรมการ
๒.นายวัฒนะ เติมมี
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการ
๓.นายชานิ พยุงสุข
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์
กรรมการ
๔.นายสุพจน์ ลักษวุธ
ครูโรงเรียนบ้านโชค อาเภอบัวเชด
กรรมการ
๕.นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านรันเดง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายสมนาถ นาคเกี้ยว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ
ประธานกรรมการ
๒.นายวิเชียร เกตุชยันต์
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๓.นายสมจินต์ คิดดีจริง
ครูโรงเรียนบ้านโจรก
กรรมการ
๔.นายจิรฐา แกมกล้า
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๕.นายกิตติคุณ ดวงพร
ครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
กรรมการและเลขานุการ
๘.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายวิชัย สารสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสกกอง
ประธานกรรมการ
๒.นางปิยรัตน์ หอมเนียม
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓.นางสาววรรณภา นพวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๔.นางจงกล สายสินธุ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕.นางอารีย์ สาลิวงษ์
ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๘.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายบุตรสี หมื่นสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาพราม
ประธานกรรมการ
๒.นางธนาวรรณ มีภูงา
ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการ
๓.นางสาวศิริรัตน์ แนบทางดี
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๔.นางสาวจารุตา พรหมมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
๕.นางจันทิมา นามสว่าง
ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายสมชาย หอมหวล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ ประธานกรรมการ
๒.นายปลามอญ คนซื่อ
ครูโรงเรียนบ้านเตาแดก
กรรมการ
๓.นายธรรมนูญ รัตโนภาส
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๔.นางสาวมยุรี ทวีโภค
ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๕.นางฉวีวรรณ บุญคง
ครูโรงเรียนบ้านปลัด
กรรมการและเลขานุการ
๘.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายอภินันท์ ประพานศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรุน
ประธานกรรมการ
๒.นายวีระชาติ สวัสดิ์สุข
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
กรรมการ
๓.นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๔.นายมิตรภาพ บุญพร้อม
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๕.นางสุดารัตน์ เจียวรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๒ –
๘.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายวิเชียร ศรีพรมสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกไทร
ประธานกรรมการ
๒.นายยงยุทธ จันทร์สว่าง
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๓.นายสุรพงษ์ พุดสี
ครูโรงเรียนบ้านอุโลก
กรรมการ
๔.นายสายเพชร คูณวัฒนาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านก็วล
กรรมการ
๕.นายวินัย เผือกสวัสดิ์
ครูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายเพชร อึงชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง
ประธานกรรมการ
๒.นางสายชล บุญเจียม
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการ
๓.นายสิทธิ์ศักดิ์ สายยศ
ครูโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) กรรมการ
๔.นางสาวหทัยกาญจน์ พวงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
๕.นายพนม จันทร์แสน
ครูโรงเรียนบ้านสะกาด
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายพรสันต์ โมคศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ
๒.นางกมลพร เกกสันเทียะ
ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการ
๓.นางสุขใจ วันทุมมา
ครูโรงเรียนบ้านปวงตึก
กรรมการ
๔.นางพนอจิตร ดุจจานุทัศน์
ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๕.นางมาลี คุมสุข
ครูโรงเรียนบ้านโชค อาเภอบัวเชด
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
ประธานกรรมการ
๒.นางอาราวรรณ ฉัตรทัน
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการ
๓.นางลาไย พุทสีเสน
ครูโรงเรียนบ้านแดง
กรรมการ
๔.นางสาวสีผกา ไชยสิงห์
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๕.นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา
ครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นางสมหทัย ตรองจิตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ประธานกรรมการ
๒.นางกาญจนา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองจูบ
กรรมการ
๓.นางสุภาพร อุดมเดช
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๔.นางสายรุ้ง ทางดี
ครูโรงเรียนบ้านตราด
กรรมการ
๕.นายวิรัตน์ สุมรัมย์
ครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายชู จุดโต
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการ
๒.นางสาวโสภา เจริญเตีย
ครูโรงเรียนไพลอานวยวิทย์
กรรมการ
๓.นางชุติกาญจน์ คาฝอย
ครูโรงเรียนบ้านตอกตรา
กรรมการ
๔.นางอัจฉรา หมื่นสุข
ครูโรงเรียนบ้านตาพราม
กรรมการ
๕.นางเพียรสิน เสนาบูรณ์
ครูโรงเรียนอัมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๓ –
๘.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นางกลิ่น ภาสดา
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ ประธานกรรมการ
๒.นางกมลวดี เผือกสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกสมอง
กรรมการ
๓.นางสาวปวีณา ยวนจิต
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๔.นางเดือนนภา โพนทะนา
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๓ กรรมการ
๕.นางสุพร บุญประสิทธิ์
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายถวิล บุญเจียม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
ประธานกรรมการ
๒.นางมาลี ชุมนุม
ครูโรงเรียนบ้านกระสัง
กรรมการ
๓.นางอาไพ พุทธกรณ์
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๔.นางสาวรัศมี พรหมบุตร
ครูโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
กรรมการ
๕.นางจีราภรณ์ ภาสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์) ประธานกรรมการ
๒.นางยุพิน เหลี่ยมดี
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๓.นางธัญญารัตน์ รักษาวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านกล้วย
กรรมการ
๔.นางอนงค์นิตย์ เนื้อแก้วงาม ครูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒
กรรมการ
๕.นางอรอุมา สระแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านละเอาะ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายประทีป คงวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรวจ
ประธานกรรมการ
๒.นางบุญเจือ ไชยแสนท้าว
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๓.นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔.นายบัญชา สง่าประโคน
ครูโรงเรียนบ้านคลอง
กรรมการ
๕.นางสาวขวัญรดา ทาทอง
ครูโรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
๘.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นางทาริณีย์ บุญคล้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
ประธานกรรมการ
๒.นายชวลิต พรมทา
ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บารุง) กรรมการ
๓.นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านสาโรง
กรรมการ
๔.นางสาวเมทินี แปูนเงิน
ครูโรงเรียนบ้านพนมดิน
กรรมการ
๕.นางสาวดวงเนตร จันทร์ภา ครูโรงเรียนบ้านอังกอล
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒D Animaton) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายสุมิตร ประสานรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโดง
ประธานกรรมการ
๒.นายบุญรัตน์ คาเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๓.นายธรรมนูญ จันผกา
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๔.นายประเทือง หงษ์แก้ว
ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการ
๕.นางณภากนก สมบัติวงค์
ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๔ –
๘.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนภูมนิ ิยมพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒.นายสุทธิเกียรติ นกพรม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๓.นางสาวจินตหรา ตินานพ
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๔.นายประกิจ เอิบทวี
ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการ
๕.นางละอองดาว ชฎาทอง
ครูโรงเรียนบ้านตะเคียน
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๒ คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ประกอบด้วย
๑.นายฉายศิริ ทองอ้ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรง
ประธานกรรมการ
๒.นางรุจาภา พลชัย
ครูโรงเรียนบ้านนา
กรรมการ
๓.นายสรศักดิ์ เจตนาดี
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๔.นางสุเพียร ทันวัน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
กรรมการ
๕.นางสาวสุวิมล บูรณ์เจริญ
ครูโรงเรียนบ้านตานี
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๓ คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ประกอบด้วย
๑.นายทิศ ซ่อนจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนไพลอานวยวิทย์
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวฐรดา ไกรเพ็ชร
ครูโรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
๓.นางสาวญาณิศา ถิ่นทอง
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๔.นายวชิรุธ พลชัย
ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว
กรรมการ
๕.นางสาวจินตนา ชินพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖
๑.นายสุนัน ผลรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคูขาด
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวกัลย์ปภาภัทร์ เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
๓.นางสาวสุภาพร พุ่มเพชร
ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๔.นางสาววริศนันท์ หนุนชู
ครูโรงเรียนบ้านจบก อาภอบัวเชด
กรรมการ
๕.นางสาวพัชรี วงค์กนก
ครูโรงเรียนบ้านหนองจูบ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายณัฏฐวี สุขแสวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
ประธานกรรมการ
๒.นายจานงค์ ขันตี
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๓.นายวีรุ อุดมเดช
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๔.นางฉันทนา จามิกรณ์
ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
กรรมการ
๕.นางจามรี จุดพิมาย
ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑.นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาวอก
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวสุธีรา เกรียงสมร
ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
กรรมการ
๓.นางสาวกานต์ศรันต์ ผิวหอม ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
กรรมการ
๔.นายสุนทร ภาละจ่า
ครูโรงเรียนบ้านอาปึล
กรรมการ
๕.นายชัยวัฒน์ ชุมชาลี
ครูโรงเรียนบ้านคะนา
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๕ ๘.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม
ประธานกรรมการ
๒.นายวิชัย โต๊ะงาม
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๓.นางสาวนุชนาฏ สง่างาม
ครูโรงเรียนบ้านลาหาด
กรรมการ
๔.นายอาชาไนย จิตรดี
ครูโรงเรียนบ้านเถกิง
กรรมการ
๕.นายอิสระ ปุยะติ
ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย
๑.นายประจักษ์ สระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดวนพัฒนา ประธานกรรมการ
๒.นายประมวน นามโสม
ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๓.นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ
กรรมการ
๔.นางสุดารัตน์ กงรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์
กรรมการ
๕.นายยุทธภูมิ โพธิศรี
ครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายไสว สายยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว
ประธานกรรมการ
๒.นางสาววีนา นาคเขียว
ครูโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
กรรมการ
๓.นายฐานันดร์ สุระมาศ
ครูโรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๔.นางกรรณิการ์ อ่อนน้อม
ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเบง
กรรมการ
๕.นายชัชชัย พุกมาลี
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการและเลขานุการ
๘.๓๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายพีรวัตร สีลินลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
ประธานกรรมการ
๒.นายปรีชา ประเสริฐโส
ครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๓.นายคติศักดิ์ กลดี
ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๔.นางขวัญตา พิศเพ็ง
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๕.นางสาวจิรัฐยา สังข์โกมล
ครูโรงเรียนบ้านลังโกม
กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
๘.๓๑ คณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ, หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ, หุ่นยนต์บังคับมือ ,โครงงานหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑. นายเดโชพล ชลธี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
ประธานกรรมการ
๒. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจารย์ อาเภอสังขะ กรรมการ
๓. นายประกอบ หาสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการ
๓. นายสุชาติ ใจกล้า
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
กรรมการ
๔. นายพนม รัสมิงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโคกโบสภ์
กรรมการ
๕. นายประกิจ พึ่งตน
ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการ
๖. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคน ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๖ –
๙. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนามแข่งขันโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
๙.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๑.นายวิบูลย์ เปรมผล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯ
ประธานกรรมการ
๒.นายฐาปนพงศ์ แก้วงาม
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓.นางรัตติยา ชายทอง
ครูโรงเรียนบ้านชาสมิง
กรรมการ
๔.นายเฉลิม ทะเกิงลาภ
ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อาเภอศรีณรงค์ กรรมการ
๕.นายธานี สุทธิชี
ครูโรงเรียนบ้านถนนชัย
กรรมการ
๖.นายสนม จันทร์ภา
ครูโรงเรียนบ้านลันแต้
กรรมการ
๗. นางวรภา ดลเสมอ
ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการ
๘. นางรวิวรรณ การะพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
กรรมการและเลขานุการ
๙.๒ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๑.ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง
ประธานกรรมการ
๒.นายกิตติพัฒน์ ดาทอง
ครูโรงเรียนบ้านด่าน
กรรมการ
๓.นางสาเนียง ศรีระอุดม
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการ
๔.นายชาลี แก้วหล้า
ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
กรรมการ
๕.นายศราวุธ เกร็ดรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านจรัส
กรรมการ
๖.นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์
ครูโรงเรียนบ้านจีกแดก อาเภอปราสาท กรรมการ
๗. นายศักดิ์ดา นรสาร
ครูโรงเรียนบ้านสะแร
กรรมการ
๘. นางเยาวนาฎ เลิศสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
๙.๓ คณะกรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นายภาสกร เรืองใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ประธานกรรมการ
๒.นายสมพร กันสา
ครูโรงเรียนบ้านรันเดง
กรรมการ
๓.นายประดิษฐ์ จุดาบุตร
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการ
๔.นายเสนอ เจือจันทร์
ครูโรงเรียนไพลอานวยวิทย์
กรรมการ
๕.นายสุคนธ์ สาราญใจ
ครูโรงเรียนบ้านแนงมุด
กรรมการ
๖.นายชัชชัย ยั่งยืน
ครูโรงเรียนบ้านสะพานหัน
กรรมการ
๗.นายกมล กางโสภา
ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการและเลขานุการ
๙.๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นายสุธรรม สุบรรณาจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเตียว
ประธานกรรมการ
๒.นายรัชพล เทศแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บารุง) กรรมการ
๓.นายณัฐพงศ์ ตรองจิตร
ครูโรงเรียนบ้านกู่
กรรมการ
๔.นายพรสวรรค์ บุญปลอด
ครูโรงเรียนบ้านลังโกม
กรรมการ
๕.นายญาติ เขมรัฐ
ครูโรงเรียนบ้านถนน
กรรมการและเลขานุการ
๙.๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.ว่าที่ พ.อ.อนุศิษฐ์ เอกยีรัมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโอทะลัน
ประธานกรรมการ
๒.นายสาธิน กะการดี
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๓.นายกมล นิ่วน้อย
ครูโรงเรียนบ้านกะดาด
กรรมการ
๔.นายมนัส รัตนวรรณ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๕.นายภูมิชาย สาลีโภชน์
ครูโรงเรียนบ้านบักดอก
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๗ –
๙.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counseolr) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓
๑.นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
๒.นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๓.นางอรนุช เรืองเกษม
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
กรรมการ
๔.นางสมศิลป์ กุมภาว์
ครูโรงเรียนบ้านศรีนวล
กรรมการ
๕.นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการและเลขานุการ
๙.๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๑.นายเอกพงษ์ วรโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม
ประธานกรรมการ
๒.นางพัฒนา พรหมคุณ
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
กรรมการ
๓.นางลัดดาวรรณ์ แต้มทอง
ครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
กรรมการ
๔.นายวุฒิชัย การะเกษ
ครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
กรรมการ
๕.นางสาวรวยรินทร์ สุขประเสริฐ์ ครูโรงเรียนจตุคามวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๙.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพนม
ประธานกรรมการ
๒.นางสุวรรณี เต็งรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๓.นางรัชฎาพร ปรึกษาตน
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๔.นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิง
ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
กรรมการ
๕.นางกมลโรจน์ ยางงาม
ครูโรงเรียนบ้านสระทอง
กรรมการ
๙.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๑.นายสุธี ศรีเครือดา
ผู้อานวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวเกสรา สร้อยจิตร
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นางเกสรี ทองมาก
ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง
กรรมการ
๔.นางมณี สัจจา
ครูโรงเรียนบ้านพะเนาว์
กรรมการ
๕.นางทัศนีย์ ฤาชา
ครูโรงเรียนบ้านโคกทม
กรรมการและเลขานุการ
๙.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๑.นายทองพูน สัจจา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุง
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวลดาวัลย์ วรรณคา ครูโรงเรียนบ้านตรวจ
กรรมการ
๓.นางอาไพ ประยงค์หอม
ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
กรรมการ
๔.นางสาวนิตยา บุญมี
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการ
๕.นางรุ่งนภา ราจวน
ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท้องถิ่น สนามแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
๑๐.๑ คณะกรรมการกิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(เดี่ยวโปงลาง, เดี่ยวโหลด, เดี่ยวพิณ,
เดี่ยวแคน) และการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ประกอบด้วย
๑.นายดารง ดีมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพนมดิน
ประธานกรรมการ
๒.นายอดิเทพ สมบูรณ์
ครูโรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
๓.นางทานอง คุ้มวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
กรรมการ
๔.นายธีรพงษ์ ดังคนึก
ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์) กรรมการ
๕.นางสาววิภาวรรณ ชัยพัน
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๘–

๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
๑๑.๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย สนามแข่งขันโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
๑๑.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, บกพร่อง
ทางกาสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกาย , บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายบุญเกิด กองสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นางลักษณะพร ประกอบดี ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นางวิภาดา สายเสมา
ครูโรงเรียนบ้านสะพานหัน
กรรมการ
๔.นางสารวย รื่นรมย์
ครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
กรรมการ
๕.นางลาใย สุขวงค์
ครูโรงเรียนบ้านตาวร
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น,
บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางร่างกายฯ,บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ประกอบด้วย
๑.นายอัมรินทร์ บุญเจียม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน
ประธานกรรมการ
๒.นางอานวย มาศรักษา
ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ
กรรมการ
๓.นางจารุพร กงจักร
ครูโรงเรียนบ้านเสรียง
กรรมการ
๔.นายเอกชัย ประเสริฐสังข์
ครูโรงเรียนบ้านกูน
กรรมการ
๕.นายสุริยา ภูกัลป์
ครูโรงเรียนบ้านคูตัน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายถนอม คาเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๘ฯ
ประธานกรรมการ
๒.นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญ
ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กรรมการ
๓.นายสิทธิโชค โพธิ์เลิง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
กรรมการ
๔.นางสมปอง ปลั่งกลาง
ครูโรงเรียนบ้านจบก อาเภอบัวเชด
กรรมการ
๕.นางยุพิน ดอกคา
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนามแข่งขันโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
๑๑.๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน,
บกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายสุรพินท์ บัวสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ประธานกรรมการ
๒.นางสาวกัญธชรัสม์ นาดี
ครูโรงเรียนบ้านโคกไทร
กรรมการ
๓.นายอุทัย ควรอาจ
ครูโรงเรียนบ้านกระวัน
กรรมการ
๔.นางอุรณี พลแสน
ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน
กรรมการ
๕.นางสมถวิล บุญมี
ครูโรงเรียนบ้านรุน
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๙ –
๑๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
๑๑.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายภราดร ดีพูน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกู่
ประธานกรรมการ
๒.นางสุกัญญา มัญจกาเพศ
ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐
กรรมการ
๓.นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
ครูโรงเรียนบ้านปวงตึก
กรรมการ
๔.นางประภา ใจเสงี่ยม
ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
กรรมการ
๕.นางประนอม นุกูล
ครูโรงเรียนบ้านสวาท
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายประทีป สงกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคูตัน
ประธานกรรมการ
๒.นางสาเนียง กิมาวะหา
ครูโรงเรียนสหมิตรวิทยา
กรรมการ
๓.นายธนากร กิมานันท์
ครูโรงเรียนบ้านตะคร้อ
กรรมการ
๔.นางชุติกานต์ ไพรงาม
ครูโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บารุง) กรรมการ
๕.นางกรรณิการ์ ขันงาม
ครูโรงเรียนบ้านถนนชัย
กรรมการและเสขานุการ
๑๑.๓.๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้, ทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายคาพอง ลาภา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) ประธานกรรมการ
๒.นางพัฒนา สุนทรดี
ครูโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐ)
กรรมการ
๓.นางอมรา วิชาชัย
ครูโรงเรียนบ้านจตุคามวิทยา
กรรมการ
๔.นายอาทิตย์ แสนเสนา
ครูโรงเรียนบ้านอาโพน
กรรมการ
๕.นางมุกดา เลี่ยมดี
ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้, บกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายวิชัย มหามาตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่าน
ประธานกรรมการ
๒.นางปาจรีย์ ดนเสมอ
ครูโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กรรมการ
๓.นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
๔.นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล
ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ
กรรมการ
๕.นางกิริยา จิตรประโมทย์
ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓.๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา,
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายประมวล ต้องถือดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาปึล
ประธานกรรมการ
๒.นางผลาผล จันทร์ขาว
ครูโรงเรียนบ้านสนบ
กรรมการ
๓.นางวราภรณ์ รัตนวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านตาเบา
กรรมการ
๔.นางปัทมานิภา ชื่นรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
๕.นางมณฑา เกษฎา
ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ

- ๓๐ –
๑๑.๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๑.นายปรีชา สุทธิโฉม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนนชัย
ประธานกรรมการ
๒.นางพจนา กงแก้ว
ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการ
๓.นางรัตนา เรืองใหม่
ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อาเภอกาบเชิง กรรมการ
๔.นายพงษ์ศักดิ์ สาคัญยิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
กรรมการ
๕.นางสาวนันทิกานต์ พันธเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓.๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดถาดแบบชื้น และการจัดถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายประเสริฐ บุญคล้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองจูบ
ประธานกรรมการ
๒.นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสน
กรรมการ
๓.นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญ ครูโรงเรียนบ้านคลอง
กรรมการ
๔.นายบรรพต หาญบาง
ครูโรงเรียนบ้านกล้วย
กรรมการ
๕.นางประสพ เสนาไชย
ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
๑๑.๔.๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายดุสิต คงเสมอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ประธานกรรมการ
๒.นายณัฐพงษ์ ผลแม่น
ครูโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
กรรมการ
๓.นางบุษรากร คุมดี
ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยา
กรรมการ
๔.นางประภัย ผดุงแคน
ครูโรงเรียนบ้านตานี
กรรมการ
๕.นางสมพงษ์ อาโยวงษ์
ครูโรงเรียนดมวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินบกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย
๑.นายสุนธพร กระจ่างจิตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีสวาย
ประธานกรรมการ
๒.นายอาทิตย์ นามวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อาเภอศรีณรงค์ กรรมการ
๓.นายปรางค์ ชาติสันติกุล
ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล
กรรมการ
๔.นางสุดารัตน์ ดียิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านโคกทม
กรรมการ
๕.นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๔.๓.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย
๑.นายจิรฐา สุทธิมูล
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔ ประธานกรรมการ
๒.นางสาวปนัดดา บางแก้ว ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
กรรมการ
๓.นางวันทนีย์ เต็งรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
กรรมการ
๔.นางณัฐระพี พงศ์ภัทรวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านลาดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการ
๕.นางณัฐพร บุญทวี
ครูโรงเรียนอมรินทราวารี
กรรมการและเลขานุการ

- ๓๑ มีหน้าที่ ดาเนินการแข่งขันโดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ควบคุม
กากับการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ เครื่องมือการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เต็มความรู้ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

