-๑-

แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ที่ ๗๘๗/ ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขต ๑) ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
……………………………………………………….

ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กาหนดให้มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพสุนทรียภาพและกิจกรรมการสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางศึกษาได้
ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระหว่าง วันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ซึ่งประกอบไปด้วย
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ และสังกัดเอกชน รวมจานวน ๒๓ โรงเรียน
ใน ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอบ้านด่าน อาเภอลาปลายมาศ และอาเภอชานิ
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเกิดผลดีต่อนักเรียน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานและตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นายมนต์ชัย แผ้วพลสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รองประธานกรรมการ
๓. นายมาโนช นาคสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๔. นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๖. นายสุเทพ จาเนียรกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
กรรมการ
๗. นายวีระศักดิ์ พินิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๘. นายบุญชาย โชยรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม
กรรมการ
๙. นายวิรัตน์ แสงกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นายวรากร เสนามาตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
กรรมการ
๑๑. นายบุญหนา อินทร์สิลา
ผู้อานวยการโรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการ
๑๒. นายไพศาล สังกะเพส
ผู้อานวยการโรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๑๓. นายโยทิน สุดหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
กรรมการ
๑๔. นายประภาส สนิทรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
กรรมการ
๑๕. นายธนภณ ธนศรีรังกูร
ผู้อานวยการโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
กรรมการ
๑๖. นายสง่า วิโสรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
กรรมการ
๑๗. นายปรีชา แก้ววิเชียร
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล๑
กรรมการ
๑๘. นางจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล๒
กรรมการ
๑๙. นางสาววันทนา สิทธิพล
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการ
๒๐. นายสุริยา เผือกพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา
กรรมการ

-๒๒๑. นายวิเชียร ไชยบัง
ผู้อานวยการโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา
กรรมการ
๒๒. พระครูปริยัติภัทรคุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
กรรมการ
๒๓. นายบุญรอด ไก่แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
๒๔. นายสุพรหมเมศ แถวโสภา ผู้อานวยการโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๒๕. นางอรทิพย์ โชติกเสถียร รองผู้อานวยการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการ
๒๖. นายกาญจนพงษ์ ตราชู
ผู้อานวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒๗. นางน้าค้าง โชยรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายวรงค์ โสภา
ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวสาวิตตา ปัจจัย
ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางนิภา เลิศศรีชูเชิด
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวพรวดี มีเชื้อ
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผนการดาเนินงาน ออกแบบ รับลงทะเบียน จัดทาทะเบียน สูจิบัตร และรางวัล สาหรับใช้ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานจัดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๒. การนาเข้าข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อกาหนดรหัสการใช้งานของโรงเรียน
๓. การเตรียมการจัดมอบรางวัลในแต่ละสนามแข่งขัน
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการประกวดและแข่งขัน เพื่อรับผลการคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทุกกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทันที่ เพื่อออกเกียรติบัตรให้นักเรียน และครูผู้ควบคุม
๕. กรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรมในระบบการแข่งขันทางเว็บไซต์
๖. จัดเตรียมเอกสารสาหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
๒.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๑. นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รองประธาน
๓. นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
๔. นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
๕. ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทุกคน
กรรมการ
๖. นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๗. นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร
๑. นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นายสมชัย พัฒนชีวะพูล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
รองประธาน
๓. นางอรรจยา รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นายจีรพัฒน์ ชัยพร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นายบรรลุ ช่อชู
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ

-๓๖. นายมนต์ชัย ใจเอื้อ
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๗. นางเสาวลักษณ์ แก้ววัชรกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๘. นายชวลิต เจนศิริศักดิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๙. นางไพรวัลย์ พรมมาลุน
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๐. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๑. ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนภัทรบพิตร ทุกคน
กรรมการ
๑๒. นายสาเริง โสมกุล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นายมนต์ชัย แผ้วพลสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นายอุทัย รอดกระโทก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รองประธาน
๓. นางวราวรรณ พลสยม
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสุจินดา แสนหลวง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางอรชา สิริเบญจพรหม ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นายพีรวัส มะลิ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๗. นายชวภณ ละมุล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางวานิตย์ พลสถิตย์กุล ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๙. นางสาววรนุช ตระกูลดี
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นายนพดล นพไธสง
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๓. นายศุภกิตติ์ บุญเชิด
พนักงานราชการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ
๑๔. นายทรงเกียรติ ปุริโส
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๕. ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทุกคน กรรมการ
๑๖. นายวิศิษฐ์ เทพทอง ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายปรารภ แกกูล ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการประกวด/แข่งขัน
๒. จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขันในแต่ละรายการ และโต๊ะลงทะบียน
๓. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลการแข่งขัน เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้
๔. ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากเสร็จสิ้นการประกวด/แข่งขัน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการศูนย์แข่งขันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๑. นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รองประธาน
๓. นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
๔. นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
๕. นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ

-๔๖. นายประเสริฐ สังข์รัมย์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายวรงค์ โสภา
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจุดแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร
๑. นายพรชัย ว่องไว
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นายจีรพัฒน์ ชัยพร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
รองประธาน
๓. นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นางจารุณี โอรสรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ประธาน
๒. นายนพดล นพไธสง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รองประธาน
๓. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสุรสิทธิ์ สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายปรารภ แกกูล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นายปราศรัย อุบาลี
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ดาเนินการประสานงานเป็นพิธีการ พิธีเปิดและพิธีการประจาเวทีการแข่งขัน
๒. จัดทากาหนดการ สูจิบัตร คากล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิด คากล่าวเปิด-ปิด มอบหมายจัดเตรียมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาการเสนอบนเวที
๓. ดาเนินการจัดหาฆ้องเพื่อใช้ในพิธีเปิด
๔. จัดทาโล่ประกาศเกียรติบัตรมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละวัน
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาสคริปต์
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๑. นายอมฤทธิ์ บุพโต
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นายวิทูร สังขกุลมาลา
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รองประธาน
๓. นางจุติกา อุบาลี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางอุบลพรรณ ทองพรม
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. นางจริยา โยคะสิงห์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวนุชรี นิยโมสถ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคมจุดแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร
๑. นายชมชน วุฑฒยากร
รอง ผอ. โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางบุณณดา มีศรีรดา
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
รองประธาน
๓. นางพรภินันท์ เนียมไธสง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นางสกุนตรา ธงศรี
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นางอรรจยา รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนจุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ประธาน
๒. นางรวิภาส นักปราชญ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รองประธาน

-๕๓. นางละมัย สุภาพรหม
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวราตรี คอนรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายชวัลย์วิทย์ พลสถิตย์กุล ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางวานิตย์ พลสถิตย์กุล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๗. นายพุฒิพัฒน์ ชวาลธีรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางนภัสวรรณ สราญบุรุษ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประธาน
๒. นางศศิธร เพ็งศรี
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รองประธาน
๓. นางมุกดา ลิ้มอัครอังกูร ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวอรอนงค์ สร้อยเพชร ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสมประสงค์ ภูมูลเมือง นักวิชาการเงินฯ
กรรมการ
๖. นางวงศ์รัตน์ นิพรรัมย์
พนักงานพิมพ์ ชั้น ๓
กรรมการ
๗. นางสาวอัษฎาพร พรรษา
ครูธุรการ
กรรมการ
๘. นางสุจินดา แสนหลวง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ดาเนินการรับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของโรงเรียน ทุกสนามแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขัน ครูที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการให้มีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ จัดเตรียมเอกสารสาหรับ
รายงานตัวและรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาที่กาหนด
๒. ดูแลเตรียมป้ายชื่อ ป้ายสามเหลี่ยมสาหรับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการตัดสิน และผู้ชม ให้คาแนะนา นาเยี่ยมชมการแสดงผล
งานการสาธิตและกิจกรรมอื่นๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๕.๑ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการจุดแข่งขันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๑. นางจารุชา รัชตสุภัค
รอง ผอ. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นายดนัย รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รองประธาน
๓. นางผ่องศรี ทาขาว
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. นายชะนะ โชคศิริ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๖. นายสุธีรชั ต์ ทิพย์อักษร
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายธีระพงษ์ สู่สุข
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๒ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการจุดแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร
๑. ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกลู
ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นายสุคนธ์ แสนมณี
รอง ผอ. โรงเรียนภัทรบพิตร
รองประธาน
๓. นายสมชัย พัฒนชีวะพูล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นางวัชชิราภรณ์ บุญเกตุ
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นางภัควลัญชญ์ นพไธสง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๖. นางฐานิดา เย็นทรัพย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ

-๖๗. นางพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๘. นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๙. นายคมกฤช นามบุดดี
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๐. นายชวลิต เจนศิริศักดิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๑. นางเสาวลักษณ์ แก้ววัชรกุล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๒. นางบุณณดา มีศรีรดา
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๓. นางเอ็มอร พรมดิราช
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๔. นางสาวปรียาภรณ์ พิมพ์จินดา ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๕. นางไพรวัลย์ พรมมาลุน
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๖. นายมนต์ชัย ใจเอื้อ
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๗. นางรตนัตตยา จันทนะสาโร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๘. นางสาวปภาวดีศ์ ทรงประโคน ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๑๙. นายเบญจพล ยศราสูงเนิน
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๒๐. นางนิชา สีพรมทอง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๒๑. นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๒๒. นาย ป.ทศพล จันทนะสาโร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางอรรจยา รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นายบรรลุ ช่อชู
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นายจีรพัฒน์ ชัยพร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๓ คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการจุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นายมนต์ชัย แผ้วพลสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประธาน
๒. นายชูชาติ บูรณ์เจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รองประธาน
๓. นายเฉลิมพงษ์ หงส์หิรัญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ
๔. นายอุทัย รอดกระโทก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายพุฒิพัฒน์ ชวาลธีรสิทธิ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นายวิศิษฐ์ เทพทอง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๗. นางรวิภาส นักปราชญ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางนภัสวรรณ สราญบุรุษ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๙. นายปรารภ แกกูล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นางนิภา เลิศศรีชูเชิด
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๑. นางสาวสาธิดา วันทวี
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๒. นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวพรวดี มีเชื้อ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ดาเนินการจัดการแข่งขันตามรายการที่กาหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส่วนกลางที่ใช้ในการแข่งขันที่ระบุตามเกณฑ์การแข่งขัน
๓. ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร การเบิกจ่ายเงินต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบ
๔. จ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ให้แก่คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน
ตามระเบียบที่กาหนด

-๗๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖.๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จุดแข่งขันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๑. นายประเสริฐ สังข์รัมย์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางรวยริน ชนะกุล
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รองประธาน
๓. นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวกนกพร แฉล้มรัมย์
นักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
๕. นายเอกบดินทร์ ประคองใจ
นักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
๖. นายวรงค์ โสภา
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จุดแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร
๑. นายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๒. นายมนต์ชัย ใจเอื้อ
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๓. ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นางสาวอิสราภรณ์ ณ กาฬสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นางจารุณี โอรสรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ประธาน
๒. นายนพดล นพไธสง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รองประธาน
๓. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสุรสิทธิ์ สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายปรารภ แกกูล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นายปราศรัย อุบาลี
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การต้อนรับและอานวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้มาร่วมงาน
ถ่ายภาพภายในงานเพื่อเก็บรวบรวมบรรยากาศภายในงานนาเสนอและรายงานตามลาดับขั้น
๗. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
๗.๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรจุดแข่งขันโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๑. นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นายอัครณัฐ บุญมะยา
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รองประธาน
๓. นางสารวย โสภา
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. นายกมล แก้วมุงคุณ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๖. นางสาวธิดารัตน์ สวนสระน้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๗. นายบัญญัติ แก่นสา
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗.๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรจุดแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร
๑. นายสุคนธ์ แสนมณี
รอง ผอ. โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นาย ป.ทศพล จันทนะสาโร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
รองประธาน
๓. นางรตนัตตยา จันทนะสาโร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นางสาวภัสสภร เชิดดี
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นางสาวอิสราภรณ์ ณ กาฬสินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๖. นางสาวละอองดาว แก้วอรสาน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๗. นางนิชา สีพรมทอง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ

-๘๗.๓ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรจุดแข่งขันโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๑. นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประธาน
๒. นายพุฒิพัฒน์ ชวาลธีรสิทธิ์
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
รองประธาน
๓. นางบังอร ศีลแสน
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นางนิภา เลิศศรีชูเชิด
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสาววรนุช ตระกูลดี
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางสาวสาธิดา วันทวี
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๗. นางสาวกัลยาณี กองเสพ
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางสาวรัชนก โหมดเทศ
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๙. นางอาณัฐ ศรีอนุตร์
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นายสุทธิพล ยาวะโนภาส
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑๑. นางสาวพรวดี มีเชื้อ
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ประมวลผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์เกียรติบัตร จัดเตรียมเหรียญรางวัล
๒. ดาเนินการแจกวุฒิบัตรและเหรียญรางวัล ให้ตรงตามรายชื่อและประเภทกิจกรรม
๓. รวบรวมผลการแข่งขัน และรายงานให้ส่วนกลางทราบ
๔. ส่งมอบรายงานผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
(โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม)
๑. นายธนกร เนียมไธสง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสุวลักษณ์ ทิพยกานนท์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๓. นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นายพิชชานนท์ ใจเสงี่ยม
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นางเพียรจิต เกษสร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๖. นายสาเริง โสมกุล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๗. นางพรภินันท์ เนียมไธสง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๘. นายเพียร สมอาษา
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๙. นางสาวสุพัตรา งามสง่า
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาแบบประเมินพร้อมประเมินผลการจัดงานทั้งที่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนภัทรบพิตร และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และสรุปรายงานผลพร้อมจัดทารูปเล่มในการจัดงาน
๙. คณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมจุดแข่งขันของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
คณะกรรมการกลาง หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
๑. นายสมเกียรติ เสียงวังเวง
ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นายดนัย รามฤทธิ์
ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รองประธาน
๓. นายรังสี สุนทรรักษา
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. นายอาคม สมญาติ
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

-๙๑. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
๑. นายรังสี สุนทรรักษา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายอาคม สมญาติ
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
๔. นางสาวกานดา จันทร์นพคุณ ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕. นางสุพรรณี เหมือนถนอม ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๒. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
๑. นายรังสี สุนทรรักษา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายอาคม สมญาติ
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
๔. นางสาวกานดา จันทร์นพคุณ ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕. นางสุพรรณี เหมือนถนอม ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
๑. นายนิทัศน์ อุรีรัมย์
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๒. นายธนภัทร คงสืบชาติ
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
๓. นายสมจิตร เวียงใต้
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๔. นางสาวนุชธิดา ดวงดาวเล็ก ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. นางสาวสุมาลี ทองสงคราม ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖
๑. นายนิทัศน์ อุรีรัมย์
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๒. นายธนภัทร คงสืบชาติ
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
๓. นายอานาจณรงค์ สาระศรี ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
๔. นายภาณุพงศ์ สิรินันท์ธนกุล ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. นางสาวสุมาลี ทองสงคราม ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๕. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓
๑. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒. นายโยธี ศิริธนศาสตร์
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๓. นางปณาลี คามณี
ครู โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
๔. นายกาพล ศรีละพันธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๕. นายประภาส พงษ์นาคินทร์ ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๖. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖
๑. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒. นายโยธี ศิริธนศาสตร์
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๓. นางปณาลี คามณี
ครู โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
๔. นายกาพล ศรีละพันธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๕. นายประภาส พงษ์นาคินทร์ ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๗. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓
๑. นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
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- ๑๐ ๓. นายรังสี สุนทรรักษา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๔. นางสุพรรณี เหมือนถนอม ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๕. นายสมปอง สุภาพรหม
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๘. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖
๑. นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายรังสี สุนทรรักษา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๔. นางสุพรรณี เหมือนถนอม ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๕. นายสมปอง สุภาพรหม
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๙. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓
๑. นายจาเนียร เชียรประโคน ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๒. นางสาวชุติมา มณีนิล
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นางสาวปิยรนันท์ ต๊ะอาจ ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
๔. นายกวีพงศ์ พลเสพ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายเรืองเดช สังข์รัมย์
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๑๐. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓
๑. นายสมเกียรติ เสียงวังเวง ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นางสาวสุมาลี ทองสงคราม ครู โรงเรียนสาปลายมาศ
๓. นายอนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. นางปณาลี คามณี
ครู โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
๕. นายธวัช ดวดไธสง
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๑. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖
๑. นายสมเกียรติ เสียงวังเวง ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นางสาวสุมาลี ทองสงคราม ครู โรงเรียนสาปลายมาศ
๓. นายอนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. นางปณาลี คามณี
ครู โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม
๕. นายธวัช ดวดไธสง
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๒. การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓
๑. นายดนัย รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางสาวนวรัตน์ กัณหา
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๔. นายกาพล ศรีละพันธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๕. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๑๓. การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖
๑. นายดนัย รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางสาวนวรัตน์ กัณหา
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๔. นายกาพล ศรีละพันธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๕. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
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- ๑๑ หมวดหมู่ ศิลปะ – ดนตรี
๑. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๒. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๓. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ โรงเรียนลาปลายมาศ
๕. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๖. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
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- ๑๒ ๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนลาปลายมาศ
๗. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๘. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๙. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๐. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๑. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
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- ๑๓ ๑๒. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๓. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๔. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๕. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๖. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕.นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๖. นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๗. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

- ๑๔ ๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนลาปลายมาศ
๑๘. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๑๙. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๒๐. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๒๑. การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕ นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนลาปลายมาศ
๒๒. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๖ นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนลาปลายมาศ
๒๓. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
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- ๑๕ ๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนลาปลายมาศ
๒๔. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖
๑. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๓. นายเกรียงไกร บริบุตร
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายวิศรุฒิ รักธง
ครูพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๕.นายผดุงเกียรติ พรรษา
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๖.นายไพฑูรย์ พุทกลาง
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนลาปลายมาศ
๒๕. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓
๑. นายชะนะ โชคศิริ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
๓. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔.นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๕.นายอรรถพล หวังผล
ครูฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๖.นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์ ครูฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒
๒๖. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖
๑. นายชะนะ โชคศิริ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
๓. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔.นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๕.นายอรรถพล หวังผล
ครูฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๖.นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์ ครูฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒
๒๗. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖
๑. นายสมเดช ดวงจาปา
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๒. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพทยาคม
๔.นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๕.นายจิรายุ เชียงรัมย์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนธารทองวิทยาคม
๖.นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์ ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล๒
๒๘. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖
๑. นายสมเดช ดวงจาปา
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๒. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพทยาคม
๔.นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๕.นายจิรายุ เชียงรัมย์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนธารทองวิทยาคม
๖.นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์ ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล๒

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๖ ๒๙. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒
๖.นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๓๐. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒
๖.นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๓๑. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑.นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒
๖.นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๓๒. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑.นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒
๖.นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๓๓. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๒. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
๕. นายขวัญ รูปสม
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคม
๓๔. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๒. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

- ๑๗ ๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
กรรมการ
๕. นายขวัญ รูปสม
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓๕. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประธาน
๒. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
กรรมการ
๕. นายขวัญ รูปสม
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓๖. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประธาน
๒. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
กรรมการ
๕. นายขวัญ รูปสม
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓๗. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ ประธาน
๒. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
กรรมการ
๕. นายอรรถพล อาจยิน
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการและเลขานุการ
๖. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกลันทาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓๘. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ
ประธาน
๒. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
กรรมการ
๕. นายอรรถพล อาจยิน
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓๙. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ
ประธาน
๒. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
กรรมการ
๕. นายอรรถพล อาจยิน
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔๐. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯ
ประธาน
๒. นายสาระกิจ ศรีรังกูร
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ

- ๑๘ ๔. นายอัฐพล แสนเสนา
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑
๕. นายอรรถพล อาจยิน
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนภัทรบพิตร
๖. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔๑. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
๑. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายเอนก รมมณีย์พิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. .นายชัชวาล ประทุมสินธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. .นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายสกล ใหญ่เลิศ
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
๔๒. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๑. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายเอนก รมมณีย์พิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. .นายชัชวาล ประทุมสินธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. .นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายสกล ใหญ่เลิศ
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
๔๓. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๑. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายเอนก รมมณีย์พิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. .นายชัชวาล ประทุมสินธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. .นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายสกล ใหญ่เลิศ
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
๔๔. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
๑. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายเอนก รมมณีย์พิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. .นายชัชวาล ประทุมสินธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. .นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายสกล ใหญ่เลิศ
ครูฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
๔๕. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓
๑. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายเอนก รมมณีย์พิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. .นายชัชวาล ประทุมสินธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. .นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายสกล ใหญ่เลิศ
ครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๔๖. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔-ม.๖
๑. นายสุรชัย นวนสาย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายเอนก รมมณีย์พิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. .นายชัชวาล ประทุมสินธ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. .นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นายสกล ใหญ่เลิศ
ครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- ๑๙ หมวดหมู่ ศิลปะ – นาฏศิลป์
คณะกรรมการกลาง
๑.นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๓. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๔. นางสุชาดา ชะใบรัมย์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๕. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑. การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
๑. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสาวโสรญา สีอุเป
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางศิริณัฐ ปัญญารัมย์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นางนารี สุขใส
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
๕. นางพนัฐดา กลีบม่วง
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๒. การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖
๑. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสาวโสรญา สีอุเป
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางศิริณัฐ ปัญญารัมย์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นางนารี สุขใส
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
๕. นางพนัฐดา กลีบม่วง
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๓. การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.๑-ม.๓
๑. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสาวรัศมี หลอมประโคน
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๓. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๔. นางสาวฐิติมา มหิมา
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นางกรรณิกา ทวีบุตร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๖. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๔. การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.๔-ม.๖
๑. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๒. นางสาวรัศมี หลอมประโคน
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๓. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๔. นางสาวฐิติมา มหิมา
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. นางกรรณิกา ทวีบุตร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๖. นางธนภร โภคินชุติวัต
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๗. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓
๑. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางสาวฐิติมา มหิมา
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางสาวรัศมี หลอมประโคน
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นางสาววรารัตน์ ไชโย
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์

ประธาน
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กรรมการ
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กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ประธาน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- ๒๐ ๕. นางกรรณิกา ทวีบุตร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๖. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๖. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖
๑. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางสาวฐิติมา มหิมา
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางสาวรัศมี หลอมประโคน
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๔. นางสาววรารัตน์ ไชโย
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕. นางกรรณิกา ทวีบุตร
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๖. นางธนภร โภคินชุติวัต
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๗. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๗. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
๑. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางสุชาดา ชะใบรัมย์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นางสาววรารัตน์ ไชโย
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕. นางนารี สุขใส
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
๖. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๘. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
๑. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางสุชาดา ชะใบรัมย์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นางสาววรารัตน์ ไชโย
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๕. นางนารี สุขใส
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
๖. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๙. การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑-ม.๖
๑. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๓. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๐. การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑-ม.๖
๑. นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๒. นางผาณิต สืบขาเพชร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
๓. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการกลาง
๑. นายนิกร บัวพา
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๒. นายบุญเกิด เขือรัมย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๓. นางโสมนัส พรมพิลา
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๔. นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
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- ๒๑ ๑. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓
๑. นายนิกร บัวพา
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประธาน
๒. นางโสมนัส พรมพิลา
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวกิริยา แย้มประโคน
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๕. นางสาวสุนิษา เพ็งพินิจ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๖. นายบุญเกิด เขือรัมย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๗. นายสุวรรณ แม้นรัมย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๘. นายอุทิศ กาลังรัมย์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๙. นายวิระจิตร เตียมไธสง
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นายพนัส วิโสรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.๔-ม.๖
๑. นายนิกร บัวพา
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประธาน
๒. นางโสมนัส พรมพิลา
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๓. นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวกิริยา แย้มประโคน
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๕. นางสาวสุนิษา เพ็งพินิจ
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๖. นายบุญเกิด เขือรัมย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๗. นายสุวรรณ แม้นรัมย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๘. นายอุทิศ กาลังรัมย์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๙. นายวิระจิตร เตียมไธสง
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นายพนัส วิโสรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
กรรมการกลาง
๑. นางสาวพรทิพย์ มาพิทักษ์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวโสภิตา สาลี
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๓. นางสาวกนกรัตน์ สุขรัตน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๔. นางสาวศุภัชญา เหล็กลิ่ม
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๕. นางเอ็มอร พรมดิราช
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการและเลขานุการ
๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
๑. นายปฐมพงษ์ โพธิษา
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ประธาน
๒. นางสาวโสภิตา สาลี
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๔. นางปรีญารินทร์ ภักดีหิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการ
๕. นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว
ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์
ประธาน
๒. นายธีรพงษ์ สู่สุข
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสัทธา มีอ่อง
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
กรรมการ

- ๒๒ ๔. นายศราวุธ ปะทะโก
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. นายปรีชา วังกะพันธ์
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวปิยะนุช ทองทั่ว
ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์
ประธาน
๒. นายธีรพงษ์ สู่สุข
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสัทธา มีอ่อง
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายศราวุธ ปะทะโก
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕ นายสุรเดช ปุยะติ
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
๑. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
ครู โรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร)
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
๑. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
ครู โรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร)
กรรมการและเลขานุการ
๖. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวกาญจนา เจิมทองหลาง ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวน้าฝน คงสกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) กรรมการ
๓. นางประนอม เทือกจอหอ ครู โรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร)
กรรมการ
๔. นางนันทวรรณ แมนประโคน ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๕. นายบัญชา งึดเกาะ
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวเอ็มอร พรมดิราช
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางโสมวรรณ แฝงเวียง
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวสุมาลี จะริบรัมย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางเบญญาลักษณ์ ชูแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร) กรรมการ
๕. นางสุพจน์ มูลรังสี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๘. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
ประธาน
๒. นางสุพจน์ มูลรังสี
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการ
๓. นายบัญชา งึดเกาะ
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์
ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๙. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
ประธาน
๒. นายสมคิด แสงแก้ว
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
๓. นายเลอสรรค์ หนูนา
ครู โรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) กรรมการและเลขานุการ

- ๒๓ ๑๐. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
๑. นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวโสภิตา สาลี
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นางสาวกนกรัตน์ สุขรัตน์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายโยธิน นครรัมย์
ครู โรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
๑๑. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
๑. นายบรรลุ ช่อชู
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นายอรรถพล ยาท้าว
ครู โรงเรียนพระพุทธบาทเขากระโดง กรรมการและเลขานุการ
๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
๑. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางนันทวรรณ แมนประโคน ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์
กรรมการ
๔. นายบรรลุ ช่อชู
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
๑. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางนันทวรรณ แมนประโคน ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์
กรรมการ
๔. นายบรรลุ ช่อชู
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๕. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
๑.นายศราวุธ ปะทะโก
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาววีรนุช วรศิริ
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง กรรมการ
๓. นายสุรพล สิงห์ทองทราย ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นางสาวศุภัชญา เหล็กหลิม่ ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายสุเทพ มาลัยทอง
ครู โรงเรียนอีสาณโกศลศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ เรียนร่วม – ภาษาไทย
๑. การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศ
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธาน
๒. นายปรารภ แกกูล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ
๓. นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางตรีทิพยนิภา เทียมทัศน์
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
๕. นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติทวีพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖
๑. นางศิวพร สิงห์ภูวนาถ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ประธาน
๒. นางตรงจิต บุญปก
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๓. นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อย
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นางจรรยา ปิตรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ

- ๒๔ ๕. นางรัชดาภรณ์ ทาสวน
ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
เรียนร่วม - ศิลปะ
๑. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑-ม.๓
๑. นายสมนึก เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ประธาน
๒. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสุพรรณี เหมือนถนอม
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายธีระพงษ์ ธงศรี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๕. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถี
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสุพรรณี เหมือนถนอม
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายธีระพงษ์ ธงศรี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๔.นายสมนึก เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๕.นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถี
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓
๑. นายธีระพงษ์ ธงศรี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประธาน
๒. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถี
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการ
๓.นางนวรัตน์ ปักการะเน
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายสมนึก เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑. นางสุภาพร ศรีคา
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
ประธาน
๒. นายธีระพงษ์ ธงศรี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๓. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสมนึก เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๕. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถี
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.๑-ม.๓
๑. นายธีระพงษ์ ทองศรี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประธาน
๒. นายสมนึก เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสุพรรณี เหมือนถนอม
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถี
ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.๑-ม.๓
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

- ๒๕ ๗. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการเลขานุการ
๘. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๙. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๐. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.๑-ม.๓
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๑. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.๔-ม.๖
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๒. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๔-ม.๖
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ

- ๒๖ ๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๓. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๔-ม.๖
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๔. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๔-ม.๖
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๕. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.๔-ม.๖
๑. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวอรอุมา บัวชัย
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๖ นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๖
๑. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
ประธาน
๒. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๖
๑. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
ประธาน
๒. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๖
๑. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
ประธาน
๒. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

- ๒๗ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
๑. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.๑-ม.๓
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
๒. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.๑-ม.๓
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
๓. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
๔. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.๔-ม.๖
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
๕. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
๖. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.๔-ม.๖
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
๗. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
๒. นายอาคม สมญาติ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒

กรรมการและเลขานุการ

- ๒๘ ๘. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.๔-ม.๖
๑. นางรมิดา มณีวรรณ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประธาน
๒. นายอาคม สมญาติ
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
กรรมการ
๓. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการ
๔. นายสิริชัย คาพิสมัย
ครูฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการและเลขานุการ
๙. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑-ม.๖
๑. นางสาวกฤติยา ขันธวุฒิกุล ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
ประธาน
๒. นายประภาส พงษ์นาคินทร์ ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๓. นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นายสุชาดา ชะใบรัมย์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๕. นายอนุชาติ อยู่สุข
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมจุดแข่งขันของโรงเรียนภัทรบพิตร
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
๑. การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓
๑. นายไพฑูรย์ อรัญ
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
ประธาน
๒. นายสุริยะ บุญคง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายนุภาพ อพรรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสุพจน์ มีแก้ว
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.๑-ม.๓
๑. นายไพฑูรย์ อรัญ
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
ประธาน
๒. นายสุริยะ บุญคง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นายนุภาพ อพรรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายสุพจน์ มีแก้ว
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.๑-ม.๓
๑.นายปฏิพัทธ์ โสนาคา
ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๓. นายธนวัฒน์ สวัสดี
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายจิระ ราชโยธา
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.๔-ม.๖
๑.นายปฏิพัทธ์ โสนาคา
ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๓. นายธนวัฒน์ สวัสดี
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายจิระ ราชโยธา
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

- ๒๙ ๓. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.๑-ม.๓
๑.นายปฏิพัทธ์ โสนาคา
ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๒. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๓. นายธนวัฒน์ สวัสดี
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๔. นายจิระ ราชโยธา
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๕. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๔.การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.๔-ม.๖
๑.นายปฏิพัทธ์ โสนาคา
ครูโรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๒. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๓. นายธนวัฒน์ สวัสดี
ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๔. นายจิระ ราชโยธา
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
๕. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
กรรมการกลาง
๑. นายสมชัย พัฒนชีวะพูล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๒. นายชวลิต เจนศิริศักดิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๓. นางอรรจยา รามฤทธิ์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๔. นางเสาวลักษณ์ แก้ววัชระกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๕. นายไพรวัลย์ พรมมาลุน
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
๖. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
๑. นายประชาสันต์ สาเรียมรัมย์ ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์
๒. นางสุกัญญา โฉดโคกสูง
ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
๓. นางอมรรัตน์ ทูลคารักษ์
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. นางญาดา มะธิปิไขย
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. นางสาวนฤมล ทีเขียว
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๒. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖
๑. นางสุกัญญา โฉดโคกสูง
ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
๒. นางชลธิชา พิลึกนา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์ ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. นายธนภัทร ปีนะภา
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. นายเอกพันธ์ ยิ้มพุดซา
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓
๑. นางญาดา มะธิปิไชย
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๒. นางชลธิชา พิลึกนา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นางศรีวรรณ เปริบรัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นางสุกัญญา โฉดโคกสูง
ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
๕. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- ๓๐ ๔. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖
๑. นางวรรณะ สุขจร
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๒. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงค์ ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
๓. นางศรีวรรณ เปริบรัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
๔. นายธนภัทร ปีนะภา
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. นางมนัสตา แดงสี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๕. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวณัฐริณีย์ คอยศาลา ครู โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
๒. นางสาวจรีพร เพประโคน ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๓. นางมณี ธิติอุดมสิทธิ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๔. นางธัญลักษณ์ วิเชียรศิลป์ ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๖. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖
๑. นางละเอียด เสน่ห์รัมย์
ครู โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
๒. นางมณี ธิติอุดมสิทธิ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
๓. นางสาวสาวิตรี งามเถื่อน
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๔. นายชุมพล ปั้นเหน่งเพชร ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
๗. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓
๑. นางญาดา มะธิปิไชย
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๒. นางสาวอารดา แมนไธสง
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๓. นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๔. นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๕. นางวงศ์จันทร์ จันทร์ศิริ
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๘. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวสุชาดา สมญาติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๒. นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๓. นายอานัส เกรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๙. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓
๑. นายฉลอง สิงห์แก้ว
ครู โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
๒. นายวรรณะ สุขจร
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๓. นายสันติ สีดา
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๔. นายอาวุธ สุทธิ
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
๕. นางอเทตยา แก้วศรีหา
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
๑๐. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖
๑. นางโสภา สุริยะโชติ
ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
๒. นางธนิดา นิลสระคุ
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
๓. นางสาวดารุณี ยันระหา
ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
๔. นางสาววรรณโสภา ไชยประเสริฐ ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- ๓๑ ๑๑. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓
๑. นางพิกุล อาจพลไทย
๒. นางทรรศนีย์ พลพวก
๓. นางสาวกิตติยวดี วรรธนะโกเมศ
๔. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน
๕. นางสาวจันทรัตน์ ปะรินรัมย์

ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖
๑. นางพิมล มีอ่อง
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธาน
๒. นางสาวจินตนาภรณ์ ทองใบ
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นางสาวกิตติยวดี วรรธนะโกเมศ ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา กรรมการ
๔. นางสาววิมลรัตน์ โอทารัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ กรรมการ
๕. นางสาวทรรศนีย์ พลพวก
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓
๑.นางดวงเดือน เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ประธาน
๒. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ กรรมการ
๓. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพร
ครู โรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร) กรรมการ
๔. นางสาวนิภาพร ปานนอก
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖
๑. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ประธาน
๒. นางดวงเดือน เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ กรรมการ
๔. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพร
ครู โรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร) กรรมการ
๕. นางสาวนิภาพร ปานนอก
ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑-ม.๓
๑. นางกานดา วิทยรัตน์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
ประธาน
๒. นางดวงเดือน เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๓. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ กรรมการ
๔. นางสาวจันทรัตน์ ปะรินรัมย์
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา กรรมการ
๕. นางจรัลรัตน์ เชื้อกิตติศักดิ์
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๑๖. การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔-ม.๖
๑. นางจรัลรัตน์ เชื้อกิตติศักดิ์
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธาน
๒. นางสาวจันทรัตน์ ปะรินรัมย์
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา กรรมการ
๓. นางดวงเดือน เขื่อนคา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม กรรมการ
๔. นางสาวมินตา เพชรเลิศ
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม กรรมการ
๕. นางสุขจิต เบนเนทท์
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม
กรรมการ
๖.นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ

- ๓๒ ๑๗. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาววิภาพร แจบไธสง ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวจารุชา รักษารัมย์
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๓. นางธัญลักษณ์ วิเชียรศิลป์ ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
กรรมการ
๔.นางมานิตา อยู่พงษ์ทอง
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาววิภาพร แจบไธสง ครู โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวจารุชา รักษารัมย์ ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๓. นางสาวพนมวัลย์ ปัญญามีศรีกูล ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา) กรรมการ
๔. นางกานดา วิทยะรักษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมจุดแข่งขันของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. ภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายณัตฐพล ปะวะเสนะ
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
ประธาน
๒. นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๓.นายวัชรินทร์ เจาะประโคน ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๔. นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายบูชา กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๒. ภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖
๑. นางณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม
ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
ประธาน
๒. นายปรัชนันทน์ ทานผดุง
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายจารุวิทย์ ดาวเรืองรัมย์ ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายศุภกิตติ์ บุญเชิด
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓. การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
๑. นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธุ์
ครูโรงเรียนภัทรบพิตร
ประธาน
๒. นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย์
ครู โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
กรรมการ
๓. นายพรรษิษฐ์ วงศ์ทองเจริญ ครู โรงเรียนชานิพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางสาวนวมลลิ์ มาลัย
ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
กรรมการ
๕. นายวราวุธ อุตรรัมย์
ครูโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๔. การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖
๑. นางรัชกร ประสีระเตสัง
ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ประธาน
๒. นางวานิตย์ พลสถิตกุล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวอัญชลี นาเลาห์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
กรรมการ
๔. นางรัติกาล อภิรักษ์
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๕. นายนราวิชญ์ อักสรดารงศ์กุล ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

- ๓๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณะกรรมการกลาง
๑. นายไพศิษฐ์ สุระลักษณ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ประธาน
๒. นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๑. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศ ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ประธาน
๒. นายปรารภ แกกูล
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการ
๓. นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศ ครู โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางตรีทิพยนิภา เทียมทัศน์ ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กรรมการ
๕. นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติทวีพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
๒. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖
๑. นางศิวพร สิงห์ภูวนาถ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ประธาน
๒. นางตรงจิต บุญปก
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
กรรมการ
๓. นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อย
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
กรรมการ
๔. นางจรรยา ปิตรัมย์
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางรัชดาภรณ์ ทาสวน
ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการอานวยการทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

