คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
ที่ ๗๘๗ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
.........................................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กาหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่
๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยกาหนดสถานที่จัดแข่งขันแบ่งเป็น ๔ เขตพื้นที่การศึกษาเดิม คือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (เขต ๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (เขต ๒) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (เขต ๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (เขต ๔)
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน (รายละเอียดดังแนบ)
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกิตติ บุญเชิด)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

๑

คณะกรรมการดาเนินการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(แนบท้ายคาสั่ง สพม. ๓๒ ที่ ๗๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายกิตติ บุญเชิด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
ประธานกรรมการ
๒. นางปติมา กาญจนากาศ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ รองประธานกรรมการ
๓. ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
๔. นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
ผู้อานวยการโรงเรียนนางรอง
กรรมการ
๖. นายชานาญ บุญวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๗. นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนพุทไธสง
กรรมการ
๘. นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๙. นายไพศาล สังกะเพศ
ผู้อานวยการโรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๑๐. นายสรายุทธ เสลารักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
กรรมการ
๑๑. นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
กรรมการ
๑๒. นายประชัย พรสง่ากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
กรรมการ
๑๓. ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ทุกโรง
กรรมการ
๑๔. นายสุรพล คาโส
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑๕. นายถิร บุญศักดาพร
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑๖. นายสัคสม พระภูจานงค์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๑๗. นางสุเนตร พรอมตตระกูล ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๑๘. นางญาณี อาจหาญ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๙. นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๒๐. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กรรมการ
๒๑. นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางวันพร นาคแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๒๓. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ให้การดาเนินงานจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

/๒.คณะ….

๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๒. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
๓. ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๕. นางมนัชยา หงษ์แก้ว
ศึกษานิเทศก์
๖. นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์
๗. นางเพ็ญพิมล เทพทอง
ศึกษานิเทศก์
๘. นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์
๙. นายปิยวัฒน์ เพชรศรี
ศึกษานิเทศก์
๑๐. นางกรุณา บุษบง
ศึกษานิเทศก์
๑๑. นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์
๑๒. นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์
๑๓. นายสถิต การเพียร
ศึกษานิเทศก์
๑๔. นางวันพร นาคแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๕. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์
๑๖. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์
ศึกษานิเทศก์
๑๗. นางดาวดี คีรี
ศึกษานิเทศก์
๑๘. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามจุดแข่งขันเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ๔ เขต ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา แก่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การแข่งขัน
๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นายทองคูณ หนองพร้าว
ศึกษานิเทศก์
๒. นางดาวดี คีรี
ศึกษานิเทศก์
๓. นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์
๔.นายประมาณ มีศิลป์
พนักงานราชการ
๕. นายภาคภูมิ พัชนี
พนักงานราชการ
๖. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๗. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรม เผยแพร่และรวบรวมผลการแข่งขัน
/๔.คณะ….

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นางสุเนตร พรอมตตระกูล
๒. นางวันพร นาคแก้ว
๓. นางสาวรับพร เหมือนถนอม
๔. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ
๕. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์
๖. นางสุภาพร ขจัดโรคา

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดาเนินการเบิก – จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๕. คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
๑. นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประธานกรรมการ
๒. นางวันพร นาคแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๔. นางดาวดี คีรี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๕. นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
๖. นายภาคภูมิ พัชนี
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นายทองคูณ หนองพร้าว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงาน ให้คาแนะนา ปรึกษา และอานวยความสะดวก ในการแข่งขัน โดยมีศูนย์
ประสานงาน ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๖. คณะกรรมการประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. นางวันพร นาคแก้ว
๒. นางมนัชยา หงษ์แก้ว
๓. นายทองคูณ หนองพร้าว
๔. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์
๕. นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์
๖. นายศรัทธา เหมือนถนอม
๗. นางเพ็ญพิมล เทพทอง
๘. นางดาวดี คีรี
๙. นางกรุณา บุษบง
๑๐. นายยศพัทธ์ แตงทองกุล
๑๑. นายปิยวัฒน์ เพชรศรี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๔ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๒ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๒ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๑ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๓ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๑ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๔ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๒ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๔ เดิม)
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๓ เดิม)

โทร. ๐๘๙-๗๑๗๑๐๘๙
โทร. ๐๘๙๘๔๔๘๗๓๑
โทร. ๐๘๖-๒๔๔๑๖๖๗
โทร. ๐๘๑-๗๑๘๔๓๖๖
โทร. ๐๘๙-๔๒๗๖๕๗๔
โทร. ๐๙๖-๗๕๑๑๙๒๘
โทร. ๐๘๑-๕๔๙๖๒๑๘
โทร. ๐๘๑-๘๗๘๑๒๓๕
โทร. ๐๘๖-๖๔๘๐๕๓๙
โทร. ๐๘๗-๒๔๐๐๕๖๒
โทร. ๐๘๙-๘๔๖๐๖๐๕
/๑๒.นางสาว….

๑๒. นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๓ เดิม) โทร. ๐๘๑-๖๑๑๘๓๘๙
๑๓. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๓ เดิม) โทร. ๐๘๑-๒๖๖๒๕๐๔
๑๔. นายสถิต การเพียร
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒ (เขตพื้นที่ เขต ๓ เดิม) โทร. ๐๙๘-๑๓๖๐๓๙๑
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา การดาเนินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นายทองคูณ หนองพร้าว
ศึกษานิเทศก์
๒. นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์
๓. นายยศพัทธ์ แตงทองกุล
ศึกษานิเทศก์
๔. นายสถิต การเพียร
ศึกษานิเทศก์
๕. นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์
๖. นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม และสรุปรายงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (เขตพื้นที่เดิม เขต ๒)
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓
นายยศินทร์ กุลหลี
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นายโกวิทย์ ปักกระโทก
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงวันนิสา วินประโคน ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการ
นายประทีป คล่องจิต
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖
นางนิธนันท์ เครือคา
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ประธาน
นายพรภิรมย์ ปัดทุมฝาง
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นายนิพนธ์ เกลียรัมย์
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
นายรัชวัฒน์ นัยรัตน์
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.๑ – ม. ๓
นางราตรี น้อยพลี
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ประธาน
นางสาวมยุรี เกือกรัมย์
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
นายคมสรร บุญประโคน
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการ
นางจารุวรรณ ษมากิตติ
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
นางบุษณีย์ อันพิมพา
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
/คณะ….

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม. ๖
๑. นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ประธาน
๒. นางสาวศิริพร ระดมสุข
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๓. นางรวิวรรณ กุสันเทียะ
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสุเทพ บุญเลิศ
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสุรางคณา พนิตพงศา
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม. ๑ – ม ๓
๑. นางจันทร์ทิพย์ ประสารดี
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
ประธาน
๒. นางนิชดา กรองทอง
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสุวรรณา ชัยศรี
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๕. นายเชิดพงศ์ คงประโคน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม. ๑ – ม ๓
๑. นางสาวครองขวัญ มมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ประธาน
๒. นายสาธิต จันทร์แดง
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายไกรวิชญ์ สีนิล
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวอภิษฎา ชาญประโคน ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
๑. นายรณชัย ชาญประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
ประธาน
๒. นายราชันย์ ทองจันดา
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายทนง ดุมเกษม
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอินทร์เพชร หายทุกข์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
๑. นายรณชัย ชาญประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
ประธาน
๒. นายราชันย์ ทองจันดา
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายทนง ดุมเกษม
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอินทร์เพชร หายทุกข์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น
๑. นายรณชัย ชาญประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
ประธาน
๒. นายราชันย์ ทองจันดา
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายทนง ดุมเกษม
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
/๔.นาย….

๔. นายอินทร์เพชร หายทุกข์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี
๑. นางสุวคนธ์ โรปรัมย์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
๒. นายมาโนช แน่ประโคน
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์ ไตรสะอม
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นายลิขิต แก่นอินทร์
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
๑. นางสุวคนธ์ โรปรัมย์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
๒. นายมาโนช แน่ประโคน
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์ ไตรสะอม
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นายลิขิต แก่นอินทร์
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
๑. นายโชลม ตึกประโคน
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
ประธาน
๒. นายถนัด สุขแก้ว
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางภาวิณี ไวยารัตน์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายไสว แสงจันทร์
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๖. นายมนัสพงษ์ อนาถเนตร
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม
๑. นายโชลม ตึกประโคน
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
ประธาน
๒. นายถนัด สุขแก้ว
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางภาวิณี ไวยารัตน์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายไสว แสงจันทร์
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๖. นายมนัสพงษ์ อนาถเนตร
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สาระศิลปะ – ดนตรี (ประเภทวงดนตรีสตริง)
๑. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ประธาน
๒. นายวีระพล เหล่าชัย
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายอมรชัย มาแก้ว
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอารุณ เจริญรัมย์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
/คณะ….

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สาระศิลปะ – ดนตรี (ประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง)
นายอารุณ เจริญรัมย์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
นายไพทูล ถาวร
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นายพิพัฒน์ แหลมประโคน
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
นายนิติกร เปลี่ยนศิริ
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคน ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สาระศิลปะ – ดนตรี (ประเภทดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย)
นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ประธาน
นายวีระ สุพลัง
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวอรทัย สิงหาระโท
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สาระศิลปะ – ดนตรี (ประเภทขับร้องและขับขานประสานเสียง)
นางสุภาพ เจริญรัมย์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
นายจรินทร์ ขันประโคน
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืด
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการ
นายราชินทร์ เรืองรอบ
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
นายพิพัฒน์ แหลมประโคน
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน สาระศิลปะ – นาฏศิลป์ และ การแข่งขันการแสดงตลก
นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจ ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นายพิทยา ตรวจมรรคา
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวสุนิสา กองทอง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
นางกัลยา สายชมภู
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
นายประโมทย์ เมียวประโคน ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
นางยุพิน จักรสาน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
นางสาวธีราภรณ์ โสมศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
นางสาวนันทิยา ธาสถาน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการ
นางยุคนธร สรวลสันต์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
/คณะ….
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คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ประธาน
นายวุฒิชัย เชื้อนิล
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นายสุรพล เทวัญรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นางสุตานันท์ เพียวพงศ์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
นางชลารัตน์ แต้มโคกสูง
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ม.๓
นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
นางปาณิสรา ปามุทา
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
นายจรรยา บุญเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจ
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔ – ม.๖
นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
นางปาณิสรา ปามุทา
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
นายจรรยา บุญเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจ
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
ประธาน
นางศลิษา คาบุตดา
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุข ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
นายสุติยะ สธนโสภณ
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นางณัฐยา คายิ่ง
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ – ม.๓
นายธัชพงศ์ ทรงประโคน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ประธาน
นางสาวสุนันท์ จันพวก
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
นายอภิวิชญ์ กุลบุญญา
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการ
นายภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
นายพินิจนันท์ วรนุช
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.๔ – ม.๖
นายวรภัทร นนท์ศิริ
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
ประธาน
นายพูนศิริ บารุงธรรม
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวพรนภา เทียมเลิศ
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
/๔.นาง….

๔. นางวารี กาสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๕. ว่าที่ พ.ต.เจษฎาพงศ์ ภัณฑะประทีป ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร
๑. นางทัศนีย์ แก้วไธสง
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาววนิดา มูลเค้า
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
๓. นางรวิวรรณ คงประโคน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสุณีรัตน์ วังนุราช
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
๑. นางทัศนีย์ แก้วไธสง
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาววนิดา มูลเค้า
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
๓. นางรวิวรรณ คงประโคน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสุณีรัตน์ วังนุราช
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
๑. นางทัศนีย์ แก้วไธสง
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาววนิดา มูลเค้า
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
๓. นางรวิวรรณ คงประโคน
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสุณีรัตน์ วังนุราช
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
๑. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ประธาน
๒. นางกนกวรรณ ผลเจริญ
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางณัฐญาดา ภู่ระย้า
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางธารินี วงศ์ศิริศักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
๑. นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ประธาน
๒. นายวีระ สุพลัง
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวอรทัย สิงหาระโท
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ กรรรมการและเลขานุการ
/คณะ….
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คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)
นางรษา วิลาจันทร์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นางสุพรรษา วันสุข
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นายนพดล จันผกา
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
นางนิเกตุ อุ่นทะเล
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
นางสาวไพลิน สุกใส
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นางรษา วิลาจันทร์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นางสุพรรษา วันสุข
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
นายนพดล จันผกา
ครูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
กรรมการ
นางนิเกตุ อุ่นทะเล
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
นางสาวไพลิน สุกใส
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
นายสุเมฆ วิลาจันทร์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัย
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นายชัยฤทธิ์ งกประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
นางสาวสุวิมล นพตลุง
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
นายสุเมฆ วิลาจันทร์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัย
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นายชัยฤทธิ์ งกประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
นางสาวสุวิมล นพตลุง
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
นายสุเมฆ วิลาจันทร์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัย
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
นายชัยฤทธิ์ งกประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
กรรมการ
นางสาวสุวิมล นพตลุง
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
นายอนุรักษ์ ยืนยงชาติ
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
/๔.นางสาว….

๔. นางสาวสุพรรษา ชินนาค
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๕. นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
๑. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ประธาน
๒. นายอนุรักษ์ ยืนยงชาติ
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
๔. นางสาวสุพรรษา ชินนาค
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๕. นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
๑. นางรัตนา แก้วอรสาณ
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ประธาน
๒. นางสาวมุกดา พลพวก
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นายปิติภูมิ กีรติธร
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสายสวาสดิ์ ทองศรี
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
๑. นางรัตนา แก้วอรสาณ
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ประธาน
๒. นางสาวมุกดา พลพวก
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๔. นายปิติภูมิ กีรติธร
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสายสวาสดิ์ ทองศรี
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
๑. นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ประธาน
๒. นางรินลดา สมัครสมาน
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางลักขณา ไสยประจา
ครูโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวสุภัสสร ก๊กรัมย์
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางกิ่งดาว พาจันทึก
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
๑. นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ประธาน
๒. นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายวินัส ใยยอง
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายกอบเกียรติ มฤทุกุล
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์ทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางทิวารัศม์ หลาคา
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายภาคภูมิ พัชนี
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/คณะ….

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
๑. นายวรรธนัย ภูผาจง
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมบูรณ์ ษมากิตติ
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุภัทร เต่าทอง
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการ
๔. ว่าที่ร.ต. สมบูรณ์ บุติมาตย์
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๕. นายนรเทพ บุญรังศรี
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
๑. นายวรรธนัย ภูผาจง
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมบูรณ์ ษมากิตติ
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุภัทร เต่าทอง
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการ
๔. ว่าที่ร.ต. สมบูรณ์ บุติมาตย์
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๕. นายนรเทพ บุญรังศรี
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.๑ – ม.๓
๑. นางหญิงไทย นาราช
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสุรัตน์ สุวรรณพานิช
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางประมวล นาคนัตถ์
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการ
๔. นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์ ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวจันจิรา ธุลี
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.๔ – ม.๖
๑. นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
ประธาน
๒. นางดวงฤทัย ขยันดี
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางมาลี น้อยพลี
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๔. นางสาววชิราภรณ์ โอนไธสง
ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางวีรยา จุนใจ
ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี (เรียนร่วม – ศิลปะ)
๑. นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
ประธาน
๒. นางวรรณดี สัสดี
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวรัชนีกร การกระสัง
ครูโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางปรีดา พานิชชา
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
๑. นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมเกียรติ ขวัญดา
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายวีนัส ใยยอง
ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
กรรมการ
/๔.นาง….

๔. นางสายพิน สลุบพล
ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กรรมการ
๕. นายประทีป คล่องจิต
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก (เรียนร่วม – ภาษาไทย)
๑. นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสุกัญญา ศิขินารัมย์
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงาม
ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางอุมาวดี น้อยพลี
ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เรียนร่วม – ศิลปะ)
๑. นางสาวสุภาวิณี พุทธศรี
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสุทาส สุกกาย
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางณัฐิยา ดาราย้อย
ครูโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาวเฉลียว อุพลรัมย์
ครูโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑. นายวรรธนัย ภูผาจง ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมบูรณ์ ษมากิตติ ครูโรงเรียนลาดวนพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสุภัทร เต่าทอง
ครูโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
กรรมการ
๔. ว่าที่ร.ต. สมบูรณ์ บุติมาตย์ ครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
กรรมการ
๕. นายนรเทพ บุญรังศรี ครูโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และสรุปรายงานผลการแข่งขัน ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ต่อไป
................................................................................

