หน้า ๑

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ที่ ๕๕๙ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ หน่วยคัดเลือกที่ ๒
**************************************************
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ตลอดจนใช้กิจกรรมเป็นสื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้มอบหมายให้โรงเรียนสว่างแดนดินเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน่วยคัดเลือกที่ ๒ ในวันที่ ๗ – ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
ทันตามกาหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน่วยคัดเลือกที่ ๒
ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑) นายเสถียร แสนอุบล
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ประธานกรรมการ
๒) ดร. อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
รองประธานกรรมการ
๓) นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
กรรมการ
๔) นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ประธานสหวิทยาเขตดารงธรรม
กรรมการ
๕) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
รองประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้าอูน
กรรมการ
๖) นายสถาพร โชว์สูงเนิน
ประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๒. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน คัดเลือกหน่วยที่ ๒ ประกอบด้วย
๑) ดร. อนุรักษ์ อุปพงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ประธานกรรมการ
๒) นายสถาพร โชว์สูงเนิน
ประธานสหวิทยาเขตสว่างศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓) นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ประธานสหวิทยาเขตดารงธรรม
รองประธานกรรมการ
๔) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
รองประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้าอูน
รองประธานกรรมการ
๕) ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
๖) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
๗) นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
๘) นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
๙) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ

หน้า ๒
๑๐) ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
๑๑) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” กรรมการ
๑๒) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
๑๓) นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมน้าอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
๑๔) นายประนมเนตร มุลฑา
ผู้อานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการ
๑๕) นายสาทิน ไชยรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
กรรมการ
๑๖) นายจารัส พิมพา
ผู้อานวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
กรรมการ
๑๗) นายทองคา วรสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
๑๘) นางวรรธนา เถายะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
๑๙) นายวิชัย ภาวะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
๒๐) นางสาวทัศนีย์ สิงห์วงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
๒๑) นายไพบูลย์ พจนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
กรรมการ
๒๒) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
๒๓) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
๒๔) นายจิระศักดิ์ สร้อยคา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมน้าอูน
กรรมการ
๒๕) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
๒๖) นางสาววิไลพร ศรีสถาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
๒๗) นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๒๘) นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙) นางทิพวรรณ สีวาดมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐) ดร.สุรพร พงศ์สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑) นางฉัตรกรนันท์ รีทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒) นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓) นายศิริ หลักทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔) นายทรงศีล พรหมโสภา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕) นายบุญรักษ์ วงษาไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖) ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗) นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘) นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑) นายสถาพร โชว์สูงเนิน
ผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายศิริ หลักทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายทรงศีล พรหมโสภา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นายบุญรักษ์ วงษาไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางนิรมล กลยาณีย์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นางนาถฤดี หลักทอง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๙) นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ

หน้า ๓
๑๐) นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๑) นางอัจฉรี ทุมไมล์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๒) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๓) นายสุบรรณ ป้องสุข
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๔) นักการภารโรง/และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดินทุกคน
กรรมการ
๑๕) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ที่โรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๘ ทุกคน กรรมการ
๑๖) คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๘ ทุกคน
กรรมการ
๑๗) นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) นายชาญชัย ศรีเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐) นายมงคล สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑) นายอมร อินทร์ใจเอื้อ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒) นายเกษมสุข อันตระโลก
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ห้อง เวที เต็นท์แสดงผลงานให้พร้อมสาหรับการแข่งขันทุกกิจกรรม
๒. จัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัว สถานที่ประชุม สถานที่รับรองผู้มีเกียรติ
๓. จัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหาร
๔. จัดทาป้ายเวทีกลาง เวทีการแข่งขันรายการต่างๆ ป้ายหน้าโรงเรียน และอื่นๆ
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑) นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางนาถฤดี หลักทอง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางเบญจวรรณ จุลดาลัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางจุติพร จิตธรรม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นายอรุณ ตะไลกลาง
เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๙) นายมงคล สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นางพรรณิภา โตบาง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและช่วยเลขานุการ
๑๑) นางสาวนุชนาถ แวงวัน
เจ้าหน้าที่โรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์งาน ติดต่อสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายหมู่บ้าน แผ่นพับประชาสัมพันธ์
จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับผู้บริหารและผู้มีเกียรติ
๑) นายบุญรักษ์ วงษาไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางดนยพชร หมื่นขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางปรารถนา สุขประเสริฐ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาวสุกัญญา แก้วคาแสน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาวศรัณย์ธวัล ตาสาโรจน์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นายเกษมสุข อันตระโลก
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นายบัญชา นนท์ศิริ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
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๙) นางสาวจุติพร จิตธรรม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๐) นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติ
๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์
๑) นางนิรมล กลยาณีย์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายวิกาน มายูร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางพิกุลทอง เจริญเชื้อ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางพรสวรรค์ พรหมโสภา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาวจิตติรัตน์ กลยนีย์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางณัฐสุดา บุลานนท์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางสาวจิราภรณ์ แวววงศ์
พนักงานราชการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นายนันทพัฒน์ ภูกลอย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๙) นายนัฐพงษ์ สุริยะจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๐) นางสาวธัญชนก แรกชื่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๑) นางสาวชนิตา เชื้อกูล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์
๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุม่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) นางนาถฤดี หลักทอง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางจาเนียร ทานะขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางลัดดาวัลย์ เรืองวิชชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางปิยนุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางประกายคา มีพรหม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาวณัฐธยาน์กาญน์ วรรณมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นายเสกสรร ผงสีนวล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๘) นางสาวรพีพร ยืนนาน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๙) นายสมภูมิ ลันโคตร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ – ทัศนศิลป์ และกลุ่มเรียนร่วม
กลุ่มศิลปะ – ทัศนศิลป์
๑) นางกีรติกร จันทร์วิเศษ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางบุญสอน สิงห์ภูมี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางรัตนาพร ทุมแสง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางวิจิตรา สมพมิตร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาวมณีพร เถาโคตศรี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางสาวบุตรญรัตน์ วันโส
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
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๗) นางสาววิชุดา มาลาสาย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๙) นายศุภนิตย์ โคตะวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๐) นางสาวยุพาพร โคตะมา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ – ทัศนศิลป์
และกลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลปะ – ทัศนศิลป์
๙. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ – ดนตรี กลุ่มเรียนร่วม
กลุ่มศิลปะ – ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
๑) นายณรงค์เดช วงษ์ศรีชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายชวิชญ์ เรืองวิชชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายชาตรี สุวรรณฤทธิ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นายนรากร ธารานุกูล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นายประจักษ์ กั้งจาปา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นายวรัญธร ธรรมาธิกร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นายธีรโชติ สุทธิอาจ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณเพชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๙) นายภาณุพงษ์ สมพันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๐) นายวชิร พรหมโสภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๑) นางสร้อยสุดา ทองประกอบ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ – ดนตรี
กลุ่มเรียนร่วมกลุ่มศิลปะ – ดนตรี และกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ – นาฏศิลป์
๑) นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางสมศรี หวันสมัน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางขวัญนคร ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาวนิภาดา พรมเมือง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นายทินกร ชาเสน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางสาวนันทนา ฮมแสน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นางสาวภัทรสุดา กลยณีย์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๙) นางสาวศุภลักษณ์ นาอุดม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑๐) นางนิ่มนวล แสงวงค์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มศิลปะ – นาฏศิลป์
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๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
กลุ่มเรียนร่วม - ภาษาไทย
๑) นายสุบรรณ ป้องสุข
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายสายัญ กาแหงมิตร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาวกชพร คาคาดวน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นายวีระศักดิ์ ฝากงคา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นายไกรยสิทธิ์ สิทธิจักร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นางสาวอมรรัตน์ คาสงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๙) นางปรีดา ต่วนชัยภูมิ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกลุ่มเรียนร่วม - ภาษาไทย
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
และกลุ่มเรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑) นางอัจฉรี ทุมไมล์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางวรรณ์ลี ใบภักดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวภัคจิรา นารินทร์รักษ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ
พนักงานราชการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาววิมลรัตน์ ศรีประภา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาวเจนจิรา ชาวกล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๗) นางสาวศิรินภา ภานุพงศ์ภูสิทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๘) นางสาวนริลศร พรหมเสนา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ และกลุ่มเรียนร่วม –การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมดูแลต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ
๑) นายชาญชัย ศรีเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางโชคอาจิณ อาคะราช
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายพงศกร นาคกมล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาววราภรณ์ สุขศาลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๕) นางสาววรารัตน์ สุขศาลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๖) นายปิยะพงษ์ ชัยโย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๗) นางสาวแคทลียา ชาไมล์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๘) นายวุฒิชัย จิตรพูลผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
กรรมการ
๙) นางฐปนี แก้วมะ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่จัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
๒. จัดเตรียมน้า อาหาร และอาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ

หน้า ๗
๑๔. คณะกรรมการแสง สี เสียงบันทึกภาพ
๑) นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายชาญชัย ศรีเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายอรุณ ตะไลกลาง
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นายนคร โคตรโสภา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นายธนัตถ์พงษ์ จันทิมา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดหาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงทุกเวทีการแข่งขัน
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกิจกรรม
๓. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมการแข่งขันตลอดงาน
๔. สรุปจัดทาแผ่น CD เพื่อรายงานผล
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจร
๑) นายทรงศีล พรหมโสภา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายสุรเดช พันธ์แดง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นายถวิล บุตรประชา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นายสุรเชษฐ์ นนสุราช
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นายบัญชา นนท์ศิริ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นายไกรยสิทธิ์ สิทธิ์จักร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นายชาตรี สุวรรณฤทธิ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
๙) นายเอนก บุญอนันต์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) นายเกษมสุข อันตรโลก
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย
๒. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรอาเภอสว่างแดนดิน เพื่อขอความอนุเคราะห์มาช่วยรักษา
ความปลอดภัย
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑) นายศิริ หลักทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายเฉลิม ทานะขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางอุดมพร ชิณเทศ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาวประภัสสร บุญเถิง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาวชนิตา เชื้อกูล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางสาววรรณภา สมบูรณ์
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นางภาวินีย์ ศรีกุลจันทร์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. วางแผนลาดับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในการจัดงานตามระเบียบ
๒. จัดทาบัญชีรับจ่ายเงินในการจัดงาน
๓. รายงานการใช้จ่ายเงินในการจัดงาน เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑) ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายมงคล สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางวิไลวรรณ กระจ่างคันทมาตร์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ

หน้า ๘
๔) นายสุบรรณ ป้องสุข
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางนิ่มนวล แสงวงค์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นางสาวสุกัญญา คาดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๙) คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๐) นางรสสุคนธ์ คาภูแสน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายสราวุธ วิเชียรลม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) นายพิชิต ปาระพิมพ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. วางแผนลาดับขั้นตอนตามที่กรรมการอานวยการกาหนด เพื่อให้การจัดงานพิธีเปิดงานและงานพิธีการอื่นๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทาคากล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน ให้เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓. ทาหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดงาน
๑๘. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสารและสูจิบัตร
๑) ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นายชัยมงคล ขาคม
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓) นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นายชาญชัย ศรีเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นายมงคล สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๘) นายสุรชัย วันดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๙) นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราช
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๐) นางรัศมี สอนไชยา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๑) นายสราวุธ วิเชียรลม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๒) นางฐปนี แก้วมะ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๓) นางสาวยุพาพร โคตะมา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๔) นายเด็ดเดี่ยว อุดม
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๕) นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๖) นายศิริโรจน์ คาทนต์
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๗) นางสาวเบญจวรรณ บุญอนันต์
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๑๘) นายธนัตถ์พงษ์ จันทิมา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
๑๙) นางเบญจวรรณ จุลดาลัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐) นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง
เจเหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑.จัดทาสูจิบัตรการแข่งขัน และแจ้งครูที่เข้าร่วมแข่งขันทราบ
๒. จัดทาเป็นคาสั่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๓. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารที่ใช้สาหรับการแข่งขันให้คณะกรรมการตัดสิน
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. รับรายงานผล บันทึกผลการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ แสดงผลการแข่งขันภายในบริเวณการจัดงาน
๖. รายงานผลให้ สพม.เขต ๒๓ และหน่วยจัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า ๙
๑๙. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑) นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางศรีสวรรค์ ธาตุทาเล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวบุตรญรัตน์ วันโส
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาวสุนันทา โถบารุง
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมยาสามัญและสถานที่พักคนป่วยให้เพียงพอกับความต้องการของผู้มาขอใช้บริการ
๒. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
๒๐. คณะกรรมการประเมินผล
๑) ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
๒) นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
รองประธานกรรมการ
๓) นางรัศมี สอนไชยา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๔) นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๕) นางสาวยุพาพร โคตะมา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๖) นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
๗) นางฐปนี แก้วมะ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค เพื่อประเมินผล
กิจกรรมแล้วสรุปการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มวิทยาศาสตร์
21. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1) นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ประธานกรรมการ
2) นายนิรันดร เทศประสิทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายประการ อินทรพานิชย์
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวกนิษฐา กลยนี
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นายวารินทร์ บัวภาคา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
6) นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7) นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
8) นายสรไกร ทองสีลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
9) นางรุ่งนภา พรหมภักดี
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
10) นายสการ หันจางสิทธิ์
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
11) นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ ครูโรงเรียนแวงวิทยาคม
กรรมการ
12) นายปิยะพงษ์ งามสนเทียง
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
13) นางเบญจวรรณ จุลดาลัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
22. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1) นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ประธานกรรมการ
2) นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองประธานกรรมการ
3) นายคานวณ แก้วคาสอน
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวกนิษฐา กลยนี
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นายดารงศักดิ์ สุดเสน่ห์
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
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6) นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
7) นายสรไกร ทองสีลา
8) นายบัญชา โยธายุทธ
9) นายสการ หันจางสิทธิ์
10) นายนิพนธ์ ก้องเสียง
11) นางสาวศิริพร ตะไลกลาง
12) นายปิยะพงษ์ งามสนเทียง
13) นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์
14) นายสุรเชษฐ์ นนสุราช

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ

ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ครูโรงเรียนแวงวิทยาคม
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1) นายวิชัย ภาวะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายวิทยา บุญยืน
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” รองประธานกรรมการ
3) นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นางสาวปราณี พรหมดีราช
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นายภูวนาท พูนสวัสดิ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นายชานนท์ นาคีย์
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นางสุรัตน์ดา บุญการี
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
8) นายอิทธิพล ยาทองไชย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นายเอกชัย นิลเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
24. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1) นายวิชัย ภาวะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายวิทยา บุญยืน
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” รองประธานกรรมการ
3) นายอุกฤษ มะโนชัย
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นายรุจีรัตน์ แก้วคาแสน
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นางชุมากานต์ สุรเสียง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) ว่าที่ พต. สมชาย อินทรพานิชย์
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
7) นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
8) นายบัญญัติ ผิวงาม
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
9) นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นายเอกชัย นิลเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
25. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1) นางวรรธนา เถายะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน รองประธานกรรมการ
3) นางมณีวรรณ สุวรรณโน
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวอรินทร์ดา ชนะภูมิชัย
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นางมัตติกา อุปทอง
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
7) นางสาววิราวรรณ คาประวัติ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ

หน้า ๑๑
8) นางสาวสุนีวรรณ ทิบชาติ
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
9) นางสาววิชุดา เชือตาอ่อน
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
10) นางสาวยุวดี สุรินทร์เลิศ
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
11) นางสาวจิราภรณ์ สมบูรณ์
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
12) นายอัธยา วงศ์ตาขี่
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
13) นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
26. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1) นางวรรธนา เถายะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน รองประธานกรรมการ
3) นางระยิม อ่อนสุระทุม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวศิริวรรณ ชาระวงศ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นางวัจนาพร พันธุมะโน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นางสาวปัญจา แก้วคาแสน
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
7) นางสาวจอมทอง อบอุ่น
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
8) นางสาวสุภาพร แสงสี
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
9) นางมาริษา เศียรกระโทก
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
10) นางสาวธนัญญา เทพปทุมวิไลพร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
11) นางอาภรณ์ ผิวบุญเรือง
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
12) นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร์ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ทัศนศิลป์
27. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายเข็มชาติ วิศรี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
5) นายเจณฑ์พงษ์ แสงชัยศิษย์
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
6) นายวสันต์ วารินทร์
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
7) นายทนงชัย คิดโสดา
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
8) นายสุเนตร วรบุตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
28. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายเข็มชาติ วิศรี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางเพียงฤทัย สีสุธรรม
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
5) นายทนงชัย คิดโสดา
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
6) นายรินทอง แดงโชติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
7) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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29. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางซารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
5) นายวสันต์ วารินทร์
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
6) นายสมเดช เจริญสุข
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
7) นางสาวผ่องใส ว่องไว
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
8) นายเสกสิทธิ์ การีชุม
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
9) นายสุเนตร วรบุตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
10) นายรินทอง แดงโชติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
11) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
30. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
5) นางชารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นายสมเดช เจริญสุข
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
7) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
31. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายวสันต์ วารินทร์
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
5) นายบิณฑิต จันทร์ลือชัย
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
6) นายสุเนตร วรบุตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
7) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
32. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายนิเทศ เหมะธุลิน
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นางเพียงฤทัย สีสุธรรม
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
6) นายรินทอง แดงโชติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
7) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
33. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายจาเนียร เจริญไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
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4) นายวสันต์ วารินทร์
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
5) นายยงยุทธ์ เกษร
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
6) นายสุเนตร วรบุตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
7) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
34. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1) นายมงคล อุปพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายจาเนียร เจริญไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
5) นายรินทอง แดงโชติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
6) นางชารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
7) นายชาตรี มาจรัล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
35. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายเจณฑ์พงษ์ แสงชัยศิลป์
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
5) นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัณฑิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
6) นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
7) นายสุเนตร วรบุตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
8) นายชาตรี มาจรัล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
36. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
5) นายทศพล พยัคฆพงษ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
6) นายสมสวย เหมะธุลิน
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
7) นายวสันต์ วารินทร์
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
8) นายสุเนตร วรบุตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นายชาตรี มาจรัล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
37. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายทศพล พยัคฆพงษ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นางเพียงฤทัย สีสุธรรม
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
6) นายยงยุทธ์ เกษร
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
7) นายชาตรี มาจรัล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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38. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
5) นายรินทอง แดงโชติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
6) นายยงยุทธ์ เกษร
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
7) นายชาตรี มาจรัล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
39. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายเข็มชาติ วิศรี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายรินทอง แดงโชติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
6) นายวิษณุ นันทราช
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
7) นายชาตรี มาจรัล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-ดนตรี
40. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายอัษวนนท์ ชัยบิน
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายธนา วิไลวงษ์
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ
41. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นางสาวสุนิสา แสงสี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
42. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นางสาวสุนิสา แสงสี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
43. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
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4) นางสาวสุนิสา แสงสี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
44. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นางสาวสุนิสา แสงสี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
45. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายสุรินทร์ นาจะรวย
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
46. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายธนา วิไลวงษ์
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ
47. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นางสาวสุนิสา แสงสี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
48. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นางสาวสุนิสา แสงสี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
49. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1) นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รองประธานกรรมการ
3) นายธวัชชัย คงเดช
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
4) นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายธนา วิไลวงษ์
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ
50. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1) นายประนมเนตร มุลฑา
ผู้อานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายวีระศักดิ์ คาแพงอาจ
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสฤษธิ์ มุลมณี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายติณณ์วัชร์ เนื่องขันตี
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นายอดุลย์ศักดิ์ แคล่วคล่อง
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
51. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1) นายประนมเนตร มุลฑา
ผู้อานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายวีระศักดิ์ คาแพงอาจ
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสฤษธิ์ มุลมณี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายนเรศ เขมะสิงคิ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นายธีรภัทร น้อยสา
ครูโรงเรียนบัวราษฎร์บารุง
กรรมการและเลขานุการ
52. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสฤษธิ์ มุลมณี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายสุรินทร์ นาจะรวย
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นายวิษณุ นันทราช
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นายจรัล เจริญชัย
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
53. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสฤษธิ์ มุลมณี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายวิษณุ นันทราช
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายจรัล เจริญชัย
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
54. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายประหยัด สัสดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายสราวุธ เอกพันธ์
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายชูเกียรติ ดวงผุย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
6) นายชาติชนก เหง้าละครู
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
7) นางสาววิภา บุญชาญ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
8) นายโชคชัย สุวรรณอินทร์
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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55. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายประหยัด สัสดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายสราวุธ เอกพันธ์
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางสาววิภา บุญชาญ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
6) นายสุพจน์ สัตถาผล
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
56. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายประหยัด สัสดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายสราวุธ เอกพันธ์
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายชูเกียรติ ดวงผุย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
6) นายกฤษฎา เขมะสิงคิ
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
7) นางสาววิภา บุญชาญ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
8) นายโชคชัย สุวรรณอินทร์
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
57. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายประหยัด สัสดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายสราวุธ เอกพันธ์
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายอภิชาติ มีพรหม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นางสาววิภา บุญชาญ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
7) นายสุพจน์ สัตถาผล
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
58. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1) ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางณัฐทิยา สุวรรณวร
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายชูเกียรติ ดวงผุย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
6) นางสาวแพรนภา องอาจ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
59. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1) ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางณัฐทิยา สุวรรณวร
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายสมชาย วิระพันธุ์
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
6) นางสาวแพรนภา องอาจ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
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60. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1) ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางณัฐทิยา สุวรรณวร
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายสมชาย วิระพันธุ์
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
6) นางสาวแพรนภา องอาจ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยา
กรรมการ
7) นายกฤษฎา เขมะสิงคิ
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการและเลขานุการ
61. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1) ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอมวงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางณัฐทิยา สุวรรณวร
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางสาวแพรนภา องอาจ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยา
กรรมการ
6) นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7) นายสถิท จันจาปา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
62. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1) นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนิคมนาอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2) นายสมพงษ์ เชือกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวธัญญาศิริ ศรีบุตย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) Mr.Rometito S.camba
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
6) นางภัฑรธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
7) นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
8) นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
63. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1) นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนิคมนาอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2) นายสมพงษ์ เชือกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายอนุวัฒน์ แก้วมะ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
64. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1) นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนิคมนาอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2) นายสมพงษ์ เชือกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
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3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) Mr.Rometito S.camba
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
5) นางภัฑรธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
6) นางถิรนันท์ ข่วงทิพย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7) นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
8) นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
65. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1) นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนิคมนาอูนเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2) นายสมพงษ์ เชือกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการและเลขานุการ
66. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ประธานกรรมการ
2) นายประยูร จรรยาเพศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นายบัญชา คุณทรัพย์
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
67. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ประธานกรรมการ
2) นายประยูร จรรยาเพศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายนพดล ศรีสาคร
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นายบัญชา คุณทรัพย์
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
68. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ประธานกรรมการ
2) นายประยูร จรรยาเพศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นายสมชาย วิระพันธุ์
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
69. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ประธานกรรมการ
2) นายประยูร จรรยาเพศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
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4) นายชูเกียรติ ศิริดล
5) นางสาวยุพยง ทัศดร

ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล

กรรมการ

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรรมการและเลขานุการ
70. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ประธานกรรมการ
2) นายประยูร จรรยาเพศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระ คาปัง
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นายกรกช จันตะเสน
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มศิลปะ-นาฏศิลป์
71. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1) ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์
ผู้อานวยการเมธาศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายกรณ์ สล้างสุขสกาว
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
รองประธานกรรมการ
3) นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
4) สท.อุฤษดิ์ ม่วงมณี
ครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
5) นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชร
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นางมรรยาท ชมภู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นางสาวศิรินาถ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
8) นางสาววนิดา ปัญญาสัย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นางศิริพร ยอดตา
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
72. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1) ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์
ผู้อานวยการเมธาศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายกรณ์ สล้างสุขสกาว
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
รองประธานกรรมการ
3) นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
4) สท.อุฤษดิ์ ม่วงมณี
ครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
5) นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชร
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นางมรรยาท ชมภู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นางสาวศิรินาถ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
8) นางสาววนิดา ปัญญาสัย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นางศิริพร ยอดตา
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
73. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระบามาตรฐาน ม.1-ม.3
1) ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์
ผู้อานวยการเมธาศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายกรณ์ สล้างสุขสกาว
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
รองประธานกรรมการ
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3) นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
4) สท.อุฤษดิ์ ม่วงมณี
ครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
5) นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชร
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นางมรรยาท ชมภู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นางสาวศิรินาถ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
8) นางสาววนิดา ปัญญาสัย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นางศิริพร ยอดตา
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
74. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระบามาตรฐาน ม.4-ม.6
1) ดร.วนิดา ศูนย์จันทร์
ผู้อานวยการเมธาศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายกรณ์ สล้างสุขสกาว
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
รองประธานกรรมการ
3) นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
4) สท.อุฤษดิ์ ม่วงมณี
ครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
5) นางสุจิตรา วภัคดิ์เพชร
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นางมรรยาท ชมภู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นางสาวศิรินาถ ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
8) นางสาววนิดา ปัญญาสัย
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นางศิริพร ยอดตา
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นางพรทิพย์ สินธนันชัย
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
75. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1) นายจิระศักดิ์ สร้อยคา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมนาอูน
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิไลพร ศรีสถาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
รองประธานกรรมการ
3) นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรือง ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นางสุปราณี บุญรักษา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
6) นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
7) นางสาวกนกกานต์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
8) นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
9) นางสาวสุกัญญา คาดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
76. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1) นายจิระศักดิ์ สร้อยคา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมนาอูน
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิไลพร ศรีสถาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
รองประธานกรรมการ
3) นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรือง ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นางสุปราณี บุญรักษา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
6) นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
7) นางสาวกนกกานต์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
8) นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
9) นางสาวสุกัญญา คาดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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77. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1) นายจิระศักดิ์ สร้อยคา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมนาอูน
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิไลพร ศรีสถาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
รองประธานกรรมการ
3) นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรือง ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นางสุปราณี บุญรักษา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
6) นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
7) นางสาวกนกกานต์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
8) นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
9) นางสาวสุกัญญา คาดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
78. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1) นายจิระศักดิ์ สร้อยคา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมนาอูน
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิไลพร ศรีสถาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
รองประธานกรรมการ
3) นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวพรจารีย์ วาติบุญเรือง ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นางสุปราณี บุญรักษา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
6) นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
7) นางสาวกนกกานต์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
8) นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
9) นางสาวสุกัญญา คาดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
79. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1) นายจารัส พิมพา
ผู้อานวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
ประธานกรรมการ
2) นายไพทูรย์ เนืออ่อน
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
รองประธานกรรมการ
3) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่งดาววิทยาคม
กรรมการ
4) นายพูนผล แนวหล้า
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นางสาวเปรมวดี สุพร
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นางรสสุคนธ์ คาภูแสน
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1) นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
2) นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
3) นายทองปาน ไชยศรี
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
4) นายวิชัย ทองประภา
ครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
5) นายดาบศึก เหมะธุลิน
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
6) ว่าที่ พต. สมชาย อินทรพาณิชย์ ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
7) นายนเรศ คนรา
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
8) นายศรันยู พระโนเรศ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
9) นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่าย
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10) นายวีรยศ ยุตรินทร์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
81. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1) นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รองประธานกรรมการ
3) นายนเรศ คนรา
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
4) นายศรันยู พระโนเรศ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
5) นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่าย
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
6) นายวีรยศ ยุตรินทร์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
82. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1) นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รองประธานกรรมการ
3) นางรัตธินาภร์ สุวรรณชัยรบ
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวนงลักษณ์ บัวทอง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นางกาญจนา คานเพชรทา
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นางสาวพลอยลดา ทองคา
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
7) นางสาวชนิตา โคตรปัญญา
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
8) นางนารี พรมนิต
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
9) นายสมชัย ไขแสงจันทร์
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
10) นางวิภารัตน์ คาชมภู
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
11) นางสาวจินดา ผาสิชัย
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
12) นางสมคิด ศิริวัฒ
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
13) นางรัตนา บัวคาลา
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
14) นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าว
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
83. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1) นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รองประธานกรรมการ
3) นางประไพศรี เขจรสัตย์
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายวราภรณ์ ชานาญ
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นางอัญชลี กุลเกลียง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นางกาญจนา คานเพชรทา
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
7) นางนารี พรมนิต
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
8) นายสมชัย ไขแสงจันทร์
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
9) นางสมคิด ทับศรีแก้ว
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
10) นางสาวยุวดี หอมไกลราศ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
11) นางสาวทิพเนตร หมุดน้อย ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
12) นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพ ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
13) นางสาวปราณี พลสีลา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มคอมพิวเตอร์
84. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

หน้า ๒๔
1) นายไพบูลย์ พจนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ คาสุขุม
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองประธานกรรมการ
3) นายอดิเรก ผิวขา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นางสาวกมลมาศ พลสีลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
5) นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
6) นายอัจฉริยะ สุขเกษม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
7) นายสิทธิพร ประทุม
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
8) นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คต
เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการ
85. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1) นายไพบูลย์ พจนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ คาสุขุม
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองประธานกรรมการ
3) นายอดิเรก ผิวขา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นางสาวกมลมาศ พลสีลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
5) นายอัจฉริยะ สุขเกษม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
6) นายสิทธิพร ประทุม
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
7) นางพัชรนันท์ แสนดวง
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
8) นายนรินทร์ หลักทอง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
9) นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นายณัฐพงศ์ ไชยเชษฐ์
เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ
86. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

1) นายไพบูลย์ พจนา
2) นายณรงค์ คาสุขุม
3) นายอดิเรก ผิวขา
4) นายอัจฉริยะ สุขเกษม
5) นายสิทธิพร ประทุม
6) นางพัชรนันท์ แสนดวง
7) นายนรินทร์ หลักทอง
8) นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม
9) นายวุฒิวัฒน์ สาขามุละ
10) นายอาพล ธุรารัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ

87. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

1)
2)
3)
4)

นายไพบูลย์ พจนา
นายณรงค์ คาสุขุม
นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์
นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี

5) นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
6) นางสาวกมลมาศ พลสีลา
7) นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน

ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ

หน้า ๒๕
8) นายอลงกต มะลิทอง
9) นายอาพล ธุรารัตน์

ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

88. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายไพบูลย์ พจนา
นายณรงค์ คาสุขุม
นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์
นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี
นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
นายนรินทร์ หลักทอง
นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์คต

ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ

ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

89. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

1) นายไพบูลย์ พจนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายณรงค์ คาสุขุม
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองประธานกรรมการ
3) นายพีระพัฒน์ แสนนาม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
5) นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
6) นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
7) นางสาวกมลมาศ พลสีลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
8) นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
9) นายวัฒนะชัย สาระเศรษฐ์
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
10) นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
11) นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ
90. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายวิรัตน์ คณิสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
5) นายโยธิน จันทวงค์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นายผาสุข นาโควงค์
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
7) นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
8) นายสิทธิชัย สีมี
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นายโชคชัย เศษอาจ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
10) นายไสว หงษ์ภูมี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
91. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายวิรัตน์ คณิสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาววิภานี ศีริพลบุญ
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ

หน้า ๒๖
5) นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
กรรมการ
7) นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
8) นายวัฒนะชัย สารเศรษฐ์
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
9) นายไสว หงษ์ภูมี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
92. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายวิรัตน์ คณิสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาววิภานี ศีริพลบุญ
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
5) นางสาวกิริยา ทิพมาตย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นางสาววิสณี สีนนตรี
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
7) นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
8) นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
9) นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
10) นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ
93. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายวิรัตน์ คณิสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูล
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
5) นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
6) นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
7) นายนคร โคตรโสภา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
94. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายประภัทร กุดหอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
4) นายปริญญา โชว์สูงเนิน
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
5) นายชัยมงคล ขาคม
ครูโรงเรียนแวงวิทยาคม
กรรมการ
6) นายนรินทร์ หลักทอง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นายสุรชัย วันดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
95. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายประภัทร กุดหอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
รองประธานกรรมการ
3) นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นายนรินทร์ หลักทอง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
5) นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
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6) นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ
96. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายประภัทร กุดหอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
รองประธานกรรมการ
3) นายศรีทอง ลีทอง
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นายนิเวศน์ วงศ์ประทุม
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
8) นายนคร โคตรโสภา
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
97. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศกึ ษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
2) นายประภัทร กุดหอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
รองประธานกรรมการ
3) นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม
ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล
กรรมการ
5) นายสุรชัย วันดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มหุ่นยนต์
98. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1) ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
2) นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” รองประธานกรรมการ
3) นายธวัฒชัย หอมแพน
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นายปริวรรต ฟองอ่อน
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
5) นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นางสาวชนิตา เชือกูล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
99. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1) ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
2) นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” รองประธานกรรมการ
3) นายธวัฒชัย หอมแพน
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
6) นายพงษ์ขจร บุญพงษ์
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
7) นางประภัสสร ไชยตะมาตย์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
100. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1) ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
ประธานกรรมการ
2) นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์” รองประธานกรรมการ
3) นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาวจุรีรัตน์ สิงห์สมบัติ
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
5) นายสุชาติ สาระกุล
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
6) นายสุรชัย วันดี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ
101. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1) นายสาทิน ไชยรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
2) นายสง่า อินทรพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นางพัทยา ไชยกว้าง
พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นายจุลทรัพย์ ไพศาล
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
5) นายนราดล นวลมณี
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นายภูวดล ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
7) นางมนวิภา วงษ์ประชุม
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
8) นางเปรมฤดี ฆารเจริญ
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
9) นางเพ็ญศรี เกษเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
102. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1) นายสาทิน ไชยรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
2) นายสง่า อินทรพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายนราดล นวลมณี
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นางเปรมฤดี ฆารเจริญ
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
5) นายวีชัย อัคนิจ
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
6) นายปริญญา มณีนพ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
7) นางเพ็ญศรี เกษเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
103. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1) นายสาทิน ไชยรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
2) นายสง่า อินทรพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายพิชิต ไตรยขันธ์
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการ
4) นายยุทธศิลป์ ประเคนชัย
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายอดุลย์ ทับศรีแก้ว
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
6) นายทวีศักดิ์ จังมีโคตร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
7) นางรัตนาภรณ์ อู่เขียว
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
104. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1) นายสาทิน ไชยรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
2) นายสง่า อินทรพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายพิชิต ไตรยขันธ์
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการ
4) นายยุทธศิลป์ ประเคนชัย
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางรัตนาภรณ์ อู่เขียว
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
105. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1) นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ
2) นางเยาวรัตน์ แก้วมะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางมารศรี เจริญไชย
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
4) นายพินิจ นันทเวช
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นางอรุณรัต กัลยาไสย
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
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6) นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อม
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
7) นางศรีสวรรค์ ธาตุทาเล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
106. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1) นางสาวทัศนีย์ สิงห์วงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ
2) นางเยาวรัตน์ แก้วมะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางศรีสุธา ราชชมภู
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
4) นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นายอวยพร เจริญไชย
ครูโรงเรียนวาริชวิทยา
กรรมการ
6) นางอรุณรัต กัลยาไสย
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
7) นางศรีสวรรค์ ธาตุทาเล
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
107. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1) นายทองคา วรสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายสุพจน์ สัตถาผล
รองผู้อานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายบุญรัตน์ สุนันธรรม
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
4) นายศุภชัย ธุลารัตน์
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
5) นางหทัย พจนา
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นายสุชาติ สาระกุล
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นายวงค์สุวรรณ ไชยรบ
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
8) นายนเรศ คนรา
ครูโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
กรรมการ
9) นางสาวกิตศิริ กายราช
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
10) นางสาวสวลี จุลศิริ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
11) นายไสว หงษ์ภูมี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
108. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1) นายทองคา วรสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายสุพจน์ สัตถาผล
รองผู้อานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายบุญรัตน์ สุนันธรรม
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
4) นางหทัย พจนา
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นายสุชาติ สาระกุล
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
6) นางสาวสวลี จุลศิริ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
7) นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธุ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
8) นายไสว หงษ์ภูมี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
109. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
ประธานกรรมการ
2) นายวิเศษ นาคี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายวีระศักดิ์ อุปถานา
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
4) นายอุทิศ จันลาเศษ
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
5) นางสถิต พลสีลา
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
6) นายชัยเลิศ แสนสาธร
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
7) นางชไมพร พิพัธนัมพร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

หน้า ๓๐
110. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
ประธานกรรมการ
2) นายวิเศษ นาคี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดา
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
4) นางจงจิตร แก้วพเนา
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
6) นายดิเรก ฝุ่นเงิน
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
7) นายชัยเลิศ แสนสาธร
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
กรรมการ
8) นางชไมพร พิพัธนัมพร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
111. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
2) นายจันดา ฤทธิธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางพรทิพย์ ไชยรา
ครูโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
4) นางสาวจิตรา อาษาสร้อย
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางสาวชลธิชา บุญนะที
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
6) นางดารัตน์ งามสันเทียะ
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
7) นางธนัสถา ไชยรบ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
112. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
2) นายจันดา ฤทธิธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวจิตรา อาษาสร้อย
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
5) นางธนัสถา ไชยรบ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
113. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการแข่งขั้นทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
2) นายจันดา ฤทธิธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นางธนารี ภาวะบุตร
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
5) นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
6) นางสาวนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุล ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
7) นางจิรภา ใฝ่โสภา
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
8) นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
114. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
2) นายจันดา ฤทธิธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายสุทธิพงศ์ กันวะนา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
5) นางสาวสมพร เชือสุภา
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
6) นางเพียงใจ ทาบุดดี
ครูโรงเรียนบัวราษฎร์บารุง
กรรมการ
7) นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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115. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
2) นายจันดา ฤทธิธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศ
ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
กรรมการ
4) นายพุท ภูหะ
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางวัลญา เพ็ญพิศ
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
6) นางวัลยา บรรจุทรัพย์
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
7) นางกรรณิการ์ ศุภษร
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
8) นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
116. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ม.4-ม.6
1) นางสาวสุนิตย์ ราชจาปี
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ประธานกรรมการ
2) นายจันดา ฤทธิธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายพุท ภูหะ
ครูโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นางวัลญา เพ็ญพิศ
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
5) นางวัลยา บรรจุทรัพย์
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
6) นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
117. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
ประธานกรรมการ
2) นางโกศล แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางภักดี อามาตะมนตรี
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
4) นางอรุณรัต กัลยาไสย
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
5) นายวีรชัย ชิณจักร
ครูโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
กรรมการ
6) นางธนาภร ทักษ์เตชาภัค
ครูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
กรรมการ
7) นางเพ็ญศรี เกษเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
118. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1) นายสุวิทย์ อารีย์ถนอม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
ประธานกรรมการ
2) นางโกศล แก้วมุงคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นางภักดี อามาตะมนตรี
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
4) นางอรุณรัต กัลยาไสย
ครูโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
กรรมการ
5) นางเพ็ญศรี เกษเพชร
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม – ภาษาไทย
119. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1) นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายศาสตร์ สัตถาผล
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นางเณริกา บัวภาคา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
4) นางสาวภัคจิรา ลิมประเสริฐ
พนักงานราชการโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการ
5) นายสันติ เหล่ามีชัย
ครูโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
กรรมการ
6) นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม – ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
120. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายทศพล พยัคพงษ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นางชารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
5) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
121. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายทศพล พยัคพงษ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นางชารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
5) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
122. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายทศพล พยัคพงษ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นางชารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
5) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
123. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1) นายรพีพงศ์ ตังธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายศรัณยพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายทศพล พยัคพงษ์
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นางชารัญฎา ผลจันทร์
ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
กรรมการ
5) นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม – ศิลปะ (ดนตรี)
124. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายกรกช จันตเสน
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
4) นายพิชิต ปาระพิมพ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
125. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายกรกช จันตเสน
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
4) นายพิชิต ปาระพิมพ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
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126. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายกรกช จันตเสน
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
4) นายพิชิต ปาระพิมพ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ
127. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1) นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายอังกูร บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายกรกช จันตเสน
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
กรรมการ
4) นายพิชิต ปาระพิมพ์
ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี
128. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1) นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ประธานกรรมการ
2) นายเมืองไทย ผลจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา รองประธานกรรมการ
3) นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
4) นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
5) นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ
129. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1) นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ประธานกรรมการ
2) นายเมืองไทย ผลจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา รองประธานกรรมการ
3) นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
5) นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ
130. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1) นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ประธานกรรมการ
2) นายเมืองไทย ผลจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิคมนาอูนเจริญวิทยา รองประธานกรรมการ
3) นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
4) นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
5) นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทแนสคอม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
131. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
132. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
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3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
133. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
134. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
135. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

136. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
137. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
138. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1) นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
ประธานกรรมการ
2) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการ
4) นายพรชัย ศรีพรหมมา
ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
กรรมการ
5) นายทรงเดช ชมพู
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

หน้า ๓๕
139. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1) ดร.ภิญโญ ทองเหลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2) นายสุทธิเดช ดวงจันทร์
ครูโรงเรียนแวงพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3) นายสมศักดิ์ ทองแสง
ครูโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กรรมการ
4) นายสฤษธิ์ มุลมณี
ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรรมการ
5) นายอัษวนนท์ ชัยบิน
ครูโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
กรรมการ
6) นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ คณะกรรมการชุดที่ 21 – 139 มีหน้าที่ตัดสินผลการแข่งขันในรายการแข่งขันที่รับผิดชอบ ตามเกณฑ์
การแข่งขันระดับชาติที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกาหนดไว้ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทันตามกาหนด มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

