คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๔๔๗/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ กำหนดจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘ ในระหว่ำงวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผล
กำรปฏิบัติงำน โดยกำรประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เรื่อง กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต ๒ สำมำรถดำเนินกำรตัดสินรำยกำรแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และสำมำรถรำยงำนผลกำรแข่งขันได้อย่ำงสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่
สำกล” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้
ก. คณะกรรมกำรกลำง
๑. นำยศักดิ์ดุริยำงค์ ทองใบ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๒. นำงสำวสวำสฎิพร แสนคำ ศึกษำนิเทศก์
๓. นำยอุบล แก้วปิ่น
ศึกษำนิเทศก์
๔. นำยสมปอง อเนกบุญ
ศึกษำนิเทศก์
๕. นำยอำนำจ ศรีเที่ยง
ศึกษำนิเทศก์
๖. นำยประสบชัย ทินบุตร
ศึกษำนิเทศก์
๗. นำงสำวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์
๘. นำงสำวสัมพันธ์ เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์
๙. นำงสำวสุกัญญำ ศรีนนท์ ศึกษำนิเทศก์

ประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

มีหน้ำที่ วำงแผน กำหนดวิธีกำร และดำเนินกำรจัดประกวด / แข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน“เลิศล้ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งกำกับ ดูแลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม บริสุทธิ์ ยุติธรรม
ข. คณะกรรมกำรสำระทัศนศิลป์
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสุวิทย์ สุนทร
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำรประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยแก้ว สมิธำธิรัตน์
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์
กรรมกำร
๑.๓ นำยทวีศักดิ์ ฉิมงำม
ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำตะคลอง
กรรมกำร
๑.๔ นำงเขมม์รยำ ไชยปัญญำ ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำร
๑.๕ นำยนุโลม พนรเขต
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๑.๖ นำงพิสมัย หอมกลิ่น
ครู โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
๑.๗ นำยไสว ภำระบุตร
ครู โรงเรียนไตรรำษฎร์คุรุสำมัคคี
กรรมกำร
๑.๘ นำยสุวพงษ์ ขำวศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนสำรำญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยไพบูลย์ ศรีสระคู
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำงแคทรียำ สีแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้ำนดูนบักตู้โนนตำแสง
กรรมกำร
๒.๓ นำงสุนทรี บุตรวำปี
ครู โรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๒.๔ นำยนรินทร์ บ่อชล
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองจำน
กรรมกำร
๒.๕ นำยปรีดี แซ่อ่ำง
ครู โรงเรียนบ้ำนศำลำ
กรรมกำร
๒.๖ นำยพยุงศักดิ์ สุดอำด
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ลุ่ม
กรรมกำร
๒.๗ นำยชัยชำญ พิมพ์สิงห์
ครู โรงเรียนบ้ำนสระแก้วเจริญศิลป์
กรรมกำร
๒.๘ นำงเกษมศรี พำโคกทม ครู โรงเรียนบ้ำนจำนเหนือ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยสมบูรณ์ นนทะโชติ ผู้อำนวยกำร โรงเรียนโนนชัยศรีหนองแคน ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงอุบล สมภักดี
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์
กรรมกำร
๓.๓ นำยปรีดำ พัฒโท
ครู โรงเรียนบ้ำนยำงเครือ-ด่ำนน้อย
กรรมกำร
๓.๔ นำงสำวปิยะนุช สวัสดิ์รำช ครู โรงเรียนบ้ำนหนองพระบำงตลำดม่วง กรรมกำร
๓.๕ นำงสุนันท์ ประกอบ
ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนศำลำ
กรรมกำร
๓.๖ นำงวิไลวรรณ นวลเถลิงศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๓.๗ นำงนิรมิต ศรีภักดี
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมกำร

๓

๓.๘ นำงภำวนำ เศรษฐไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองอีเข็ม

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยจีระ อินทรกลำง
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนสิงห์ไคล
ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำงมะลิวัลย์ กันยำรัตน์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองบั่ววิทยำ
กรรมกำร
๔.๓ นำยปริญธร เทียมสิงห์
ครู โรงเรียนหนองยำงวิทยำคม
กรรมกำร
๔.๔ น.ส.ฉันทรีญำภัสร์ กำญจนสำรธนำ ครู โรงเรียนบ้ำนฮ่องสังข์
กรรมกำร
๔.๕ นำงจิรำณี ศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำหรดี
กรรมกำร
๔.๖ นำงจุฬำภัค สุภำพสุนทร ครู โรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำคำร) กรรมกำร
๔.๗ นำยวิจิตร ขอมีกลำง
ครู โรงเรียนขวำวคุรุประชำสรรค์
กรรมกำร
๔.๘ นำยอุทัย สุริยมำตย์
ครู โรงเรียนเมืองจำปำขัน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยบุญสวน คำดี
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนนำ
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำงสำวศิริลักษณ์ วังหนองหว้ำ ครู โรงเรียนบ้ำนมหิงษำรำม
กรรมกำร
๕.๓ นำยสมชำย บุรวัฒน์
ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
๕.๔ นำยสมใจ ชนะนำ
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำคำน้อย
กรรมกำร
๕.๕ นำยสำรำญ ทับงำม
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำอ้อม
กรรมกำร
๕.๖ นำงบุบผำ ยมนัตถ์
ครู โรงเรียนอนุบำลเมืองพนมไพร
กรรมกำร
๕.๗ นำงบรรทม โทนหงสำ
ครู โรงเรียนบ้ำนโพธิ์น้อย
กรรมกำร
๕.๘ นำยธเนศร์ บุญภำ
ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยวัฒนำ ศรีพลัง
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนโนนไทยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำยเทวิน สุวรรณะ
ครู โรงเรียนวำรีสวัสดิ์วิทยำ
กรรมกำร
๖.๓ นำยถวัลย์ บุตรศำสตร์
ครู โรงเรียนอนุบำลเมืองสรวง
กรรมกำร
๖.๔ นำงประทุมวรรณ จันทร์ศรี ครู โรงเรียนหนองหญ้ำรังกำหนองส่วยดอนดู่ กรรมกำร
๖.๕ นำงสำววรำวรรณ วำจำรุพรม ครู โรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี กรรมกำร
๖.๖ นำยไพรวัลย์ ไข่สังข์
ครู โรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๖.๗ นำยสมโภชน์ คนึงรัมย์
ครู โรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์
กรรมกำร
๖.๘ นำงเอมอร โพธิ์สำขำ
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองทัพไทย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔

๗. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยประภำส พิลำภ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเหล่ำง้ำวโนนค้อฯ ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงโสภำ เศรษฐโถ
ครู โรงเรียนบ้ำนคูเมือง
กรรมกำร
๗.๓ นำงละออง น้อยสีภูมิ
ครู โรงเรียนบ้ำนหญ้ำหน่อง
กรรมกำร
๗.๔ นำงเพชรศรี วรรณภำส ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำคำ
กรรมกำร
๗.๕ นำยสมพร เวชกำมำ
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำยำง
กรรมกำร
๗.๖ นำงบังอร มูลตรีภักดี
ครู โรงเรียนหัวนำ
กรรมกำร
๗.๗ นำยฉกำจ ตรีวงษ์
ครู โรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ
กรรมกำร
๗.๘ นำงรุ่งฤดี สุระโส
โรงเรียนบ้ำนดงครั่งน้อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๘.๑ ส.อ.วิทยำ กำญจนศร
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแคนฯ ประธำนกรรกำร
๘.๒ นำงสำเนียง สุวรรณศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนเมืองสรวง
กรรมกำร
๘.๓ นำงสมคิด ไชยชำญรมย์ ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำอ้อม
กรรมกำร
๘.๔ นำงดำรณี โตไทยะ
ครู โรงเรียนบ้ำนสระแก้วเจริญศิลป์
กรรมกำร
๘.๕ นำยอภิลำส ภิรมยำ
ครู โรงเรียนบ้ำนดู่
กรรมกำร
๘.๖ นำยประเสริฐ โพธิ์ขำ
ครู โรงเรียนบ้ำนเปลือย(คุรุสรรค์วิทยำ) กรรมกำร
๘.๗ นำยอดุลย์ อำจหำญ
ครู โรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์
กรรมกำร
๘.๘ นำงสำวปรียำพร หงส์พิลำ ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำตะคลอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยพูนศรี โกกะบูรณ์
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว
ประธำนกรรกำร
๙.๒ นำยวัชรศักดิ์ สุภำพสุนทร ครู โรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำคำร) กรรมกำร
๙.๓ นำยธีรกร ชำตำ
ครู โรงเรียนบ้ำนกกกุงคุรุรำษร์พัฒนำ กรรมกำร
๙.๔ นำยนิคม บุตรหินกอง
ครู โรงเรียนเมืองจำปำขัน
กรรมกำร
๙.๕ นำยณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มนต์ ครู โรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์
กรรมกำร
๙.๖ นำยไสว คำภูเมือง
ครู โรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
๙.๗ นำยจรูญ ศรีสนไชย
ครู โรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๙.๘ นำงนงลักษณ์ ทุมคำมี
ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยวีระพัฒน์ วงษ์ชำดี
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนเขวำโคกสวำยโดดประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ นำยประยุทธ ขันโพธิ์น้อย ครู โรงเรียนบ้ำนโพนสูง
กรรมกำร
๑๐.๓ นำยสุชำติ จำปำทิพย์
ครู โรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
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๑๐.๔ นำยนรินทร์ ไชยรำช
ครู โรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๑๐.๕ นำยวำนิช ขันธวงศ์
ครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำร กรรมกำร
๑๐.๖ นำยไพรัช สวัสดิพำนิชย์
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองนำหล้ำ
กรรมกำร
๑๐.๗ นำยถวัลย์ สิงห์ทอง
ครู โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๘ นำยสมปอง เวียงนนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์ฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำยเชิดศักดิ์ เอกปริญญำ ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ ว่ำที่ ร.ต.วิรัตน์ สัทธศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ
กรรมกำร
๑๑.๓ นำยยุทธนำ โกศัลวัฒน์
ครู โรงเรียนอนุบำลเมืองพนมไพร กรรมกำร
๑๑.๔ นำยอำไพ หำพันธุ์
ครู โรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ.
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงธิชำ มุ่งธรรม
ครู โรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๑๑.๖ นำยณัฐวัฒน์ ศรีมำรักษ์
ครู โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๗ นำยประชำ ลำภอำษำ
ครู โรงเรียนบ้ำนข่อย
กรรมกำร
๑๑.๘ นำยสุเทพ คำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ(คุรุรัฐฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบด้วย
๑๒.๑ นำยสำกล ลำพำย
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนเมือง ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ นำยธวัชชัย ถนัดค้ำ
ครู โรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี กรรมกำร
๑๒.๓ นำยสมเกียรติ ศิลำเหลือง ครู โรงเรียนนำชมดอนกลำงวิทยำ กรรมกำร
๑๒.๔ นำยปัญญำ ป้อมยำยับ
ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำหรดี
กรรมกำร
๑๒.๕ นำยประมวล บุญศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไศล
กรรมกำร
๑๒.๖ นำยอรรถสิทธิ์ ดีพลงำม
ครู โรงเรียนบ่อพันขันวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๗ นำยพิชิต เทพสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำ
กรรมกำร
๑๒.๘ นำยศุภนิก ทองศรี
ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๓.๑ นำยสำคร กล้ำหำญ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนหนองศรีทองสว่ำงวิทย์ ประธำนกรรมกำร
๑๓.๒ นำงไพรวัลย์ สุรพินิจ
ครู โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ
กรรมกำร
๑๓.๓ นำงนิตยำ เมืองวงษ์
ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำโคกสวำยโดด กรรมกำร
๑๓.๔ นำยวรศำสตร์ สวนงำม
ครู โรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
๑๓.๕ น.ส.ทิพวัลย์ พระจันทร์ลำ ครู โรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ กรรมกำร
๑๓.๖ นำงปิ่นอนงค์ เคนโยธำ
ครู โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ กรรมกำร
๑๓.๗ นำยพลกฤษณ์ เทศสิงห์
ครู โรงเรียนสำวแหวิทยำ
กรรมกำร
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๑๓.๘ นำงสมจิตร์ อุตรมำตย์

ครู โรงเรียนบ้ำนคูเมือง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๔.๑ นำยกำญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนน้ำคำ
ประธำนกรรมกำร
๑๔.๒ นำยไสว ภำระบุตร
ครู โรงเรียนไตรรำษฎร์คุรุสำมัคคี กรรมกำร
๑๔.๓ นำยจรูญ โชติแสง
ครู โรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำคำร)กรรมกำร
๑๔.๔ นำยอภิสิทธิ์ สุขหนองบึง
ครู โรงเรียนบ้ำนสระบัว
กรรมกำร
๑๔.๕ นำงนงลักษณ์ แผนคำ
ครู โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมฯ กรรมกำร
๑๔.๖ นำยคำพันธ์ พำโคกทม
ครู โรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี กรรมกำร
๑๔.๗ น.ส.พิทยำรัตน์ ศุภำพิพรรธน์ ครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำร กรรมกำร
๑๔.๘ นำยทศนำฏ ยอดเสนำ
ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำหรดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๕.๑ นำยสมจิตต์ อิงอำจ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหนองคูโคกเพ็กประธำนกรรมกำร
๑๕.๒ นำยอภิลำส ภิรมยำ
ครู โรงเรียนบ้ำนดู่
กรรมกำร
๑๕.๓ นำยสมัย มีมำ
ครู โรงเรียนบ้ำนดงครั่งใหญ่
กรรมกำร
๑๕.๔ นำงพจนีย์ สมทรัพย์
ครู โรงเรียนวัดธำตุ(ธรรมธำดำกิจจำนุสรณ์) กรรมกำร
๑๕.๕ นำยไกรวัฒน์ พรวิเศษศิริกุล ครู โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมฯ กรรมกำร
๑๕.๖ นำยวันฉัตร ชำติประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบำลเมืองพนมไพร กรรมกำร
๑๕.๗ นำยประสิทธิ์ แก้ววิเศษ
ครู โรงเรียนบ้ำนงูเหลือม
กรรมกำร
๑๕.๘ นำยจิตกร รัตสีวอ
ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ค. คณะกรรมกำรสำระดนตรี
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑-๓
ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนตลำดไชย ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยบวร ประสำร
ครู โรงเรียนบ้ำนยำงเลิง
กรรมกำร
๑.๓ นำยประชำ ลำภอำษำ
ครู โรงเรียนบ้ำนข่อย
กรรมกำร
๑.๔ นำงรุ่งนภำ น้อยบัวทิพย์ ครู โรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑.๕ นำยจำนงค์ ยำคำ
ครู โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์
กรรมกำร
๑.๖ นำยนิพนธ์ ชำระ
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเปลือยตำแสง กรรมกำร
๑.๗ นำยสมหมำย ศรีทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนพิลำ
กรรมกำร
๑.๘ นำยประดิษฐ์ เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนวัดธำตุ(ธรรมธำดำกิจจำนุสรณ์)กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวงดนตรีไทย วงดนตรีลูกทุ่ง และวงสตริง ระดับชั้น ป.๑ – ๖
และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสันติภพ โชติขันธ์
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนภูดิน
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยสัจจพันธุ์ เนื่องโนรำช ครู โรงเรียนบ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว กรรมกำร
๒.๓ นำยวีระชัย จำรย์รัตน์
ครู โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
๒.๔ นำยสุวิทย์ สนสมบัติ
ครู โรงเรียนสำมขำพิทยำคม
กรรมกำร
๒.๕ นำงสุเพ็ญศรี สิงห์บุตรำ ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำร
๒.๖ นำงรุ่งนภำ น้อยบัวทิพย์ ครู โรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๒.๗ นำยสมหมำย ศรีทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนพิลำ
กรรมกำร
๒.๘ นำยเสน่ห์ ประกอบเสริม ครู โรงเรียนบ้ำนเมืองจำปำขัน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำร กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยสืบสกุล ชดช้อย ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขฯ)ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำยบวร ประสำร
ครู โรงเรียนบ้ำนยำงเลิง
กรรม
๓.๓ นำยประชำ ลำภอำษำ
ครู โรงเรียนบ้ำนข่อย
กรรมกำร
๓.๔ นำงเกษรำ เลิศพันธ์
ครู โรงเรียนหัวโทนมิตรภำพที่ 165
กรรมกำร
๓.๕ นำยสุทธี สุริยหำญ
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์
กรรมกำร
๓.๖ นำยสมหมำย ศรีทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนพิลำ
กรรมกำร
๓.๗ นำงฉวีวรรณ ไชยเสนำ
ครู โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
๓.๘ นำยสมชำติ ชุมพล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนผำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยบุญสืบ โทนหงสำ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่ ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำงสมำภรณ์ ศรีวงษำ
ครู โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๔.๓ นำยวรำพงษ์ ทองคำสุก ครู โรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร
๔.๔ นำยนิพนธ์ ชำระ
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเปลือยตำแสง กรรมกำร
๔.๕ นำยวัชรินทร์ รัตนศรี
ครู โรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ(คุรุรัฐฯ)
กรรมกำร
๔.๖ นำยเสวิน บุภักดี
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ
กรรมกำร
๔.๗ นำงลำยอง คำหมอน
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำดวนพังหำด
กรรมกำร
๔.๘ นำงวิลำวรรณ ธรรมเสนำ ครู โรงเรียนหนองอีเข็ม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๘

๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยสันติภพ โชติขันธ์
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนภูดิน
ประธำนกรรกำร
๕.๒ นำยมงคล วันภักดี
ครู โรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๕.๓ นำยธนภัทร มูลคำน้อย ครู โรงเรียนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๕.๔ นำยมำด บุญภำ
ครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณฯ กรรมกำร
๕.๕ นำยวุฒิชัย โพโสภำ
ครู โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี
กรรมกำร
๕.๖ นำยวีรชัย มำตรหลุบเลำ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๕.๗ นำยศุภนิก ทองศรี
ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยำ
กรรมกำร
๕.๘ นำงพรลดำ เที่ยงผดุง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์ฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยอำนนท์ นำมเพ็ง
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ ประธำนกรรกำร
๖.๒ นำยบุญธรรม ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๖.๓ นำงสุพัตรำ ผกำมำศ
ครู โรงเรียนบ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๖.๔ นำงสุเพ็ญศรี สิงห์บุตรำ ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำร
๖.๕ นำงสำวสุภำพร พันทวี
ครู โรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ
กรรมกำร
๖.๖ นำงมำลำ แก้วแสงใส
ครู โรงเรียนบ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ กรรมกำร
๖.๗ นำงระพิน ขว้ำงระหัส
ครู โรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
๖.๘ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี
ครู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.๑– ๖ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยมนตรี สิงห์ชำ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนสำโรง
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำยชัยนวพงษ์ สืบสำรำญ ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
กรรมกำร
๗.๓ นำงชวิศำ จันทร์จำนง
ครู โรงเรียนบ้ำนมหิงษำรำม
กรรมกำร
๗.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครู โรงเรียนโพนแท่น
กรรมกำร
๗.๕ นำงสุพีพร ยำสมร
ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๗.๖ นำยประมวล พลอำษำ
ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำ
กรรมกำร
๗.๗ นำยวัชรศักดิ์ สุภำพสุนทร ครู โรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำ) กรรมกำร
๗.๗ นำงดำวรุ่ง นำดี
ครู โรงเรียนบ้ำนแสนสี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๘.๑ นำยบุญสืบ โทนหงสำ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่ ประธำนกรรกำร
๘.๒ นำงสมำภรณ์ ศรีวงษำ
ครู โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๘.๓ นำยวรำพงษ์ ทองคำสุก ครู โรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร

๙

๘.๔ นำยยุทธนำ สุดวิลัย
๘.๕ นำยวัชรินทร์ รัตนศรี
๘.๖ นำยเสวิน บุภักดี
๘.๗ นำงลำยอง คำหมอน
๘.๘ นำงวิลำวรรณ ธรรมเสนำ

ครู โรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ(คุรุรัฐฯ)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำดวนพังหำด
กรรมกำร
ครู โรงเรียนหนองอีเข็ม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยสันติภพ โชติขันธ์
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนภูดิน
ประธำนกรรกำร
๙.๒ นำยมงคล วันภักดี
ครู โรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๙.๓ นำยธนภัทร มูลคำน้อย ครู โรงเรียนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๙.๔ นำยมำด บุญภำ
ครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณฯ กรรมกำร
๙.๕ นำยวุฒิชัย โพโสภำ
ครู โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี
กรรมกำร
๙.๖ นำยวีรชัย มำตรหลุบเลำ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๙.๗ นำยศุภนิก ทองศรี
ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยำ
กรรมกำร
๙.๘ นำงพรลดำ เที่ยงผดุง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์ฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยอำนนท์ นำมเพ็ง
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ ประธำนกรรกำร
๑๐.๒ นำยบุญธรรม ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๑๐.๓ นำงสุพัตรำ ผกำมำศ
ครู โรงเรียนบ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๑๐.๔ นำงสุเพ็ญศรี สิงห์บุตรำ ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๕ นำงสำวสุภำพร พันทวี ครู โรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ
กรรมกำร
๑๐.๖ นำงมำลำ แก้วแสงใส
ครู โรงเรียนบ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ กรรมกำร
๑๐.๗ นำงระพิน ขว้ำงระหัส ครู โรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
๑๐.๘ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี ครู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำยมนตรี สิงห์ชำ
ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนสำโรง
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำยชัยนวพงษ์ สืบสำรำญ ครู ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
กรรมกำร
๑๑.๓ นำงชวิศำ จันทร์จำนง ครู ครู โรงเรียนบ้ำนมหิงษำรำม
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ ครู โรงเรียนโพนแท่น
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงสุพีพร ยำสมร
ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๑๑.๖ นำยประมวล พลอำษำ ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำ
กรรมกำร

๑๐

๑๑.๗ นำยวัชรศักดิ์ สุภำพสุนทร ครู โรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำ)
๑๑.๘ นำงดำวรุ่ง นำดี
ครู โรงเรียนบ้ำนแสนสี

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ง. คณะกรรมกำรสำระนำฏศิลป์
๑. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ชั้น ป. ๑ -๖, ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.๑ นำงสำวถิรนันท์ จิตสุข
ผอ.โรงเรียนบ้ำนสำรำญ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงสำวนฏกร จินตนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง
กรรมกำร
๑.๓ นำงวิไลพร ชนะนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำคำน้อยฯ
กรรมกำร
๑.๔ นำงดำรำพร เหมือดนอก ครูโรงเรียนกู่คันธนำมหนองฝั่งแดง
กรรมกำร
๑.๕ นำงวรำภรณ์ ชุมภูศรี
ครูโรงเรียนปัญจคำมประชำสรรค์
กรรมกำร
๑.๖ นำงรุ่งนภำ น้อยบัวทิพย์ ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑.๗ นำงสมจินต์คะนึง ลือธิสำร ครูโรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่
กรรมกำร
๑.๘ นำงกนกรัตน์ หลักคำ
ครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันระบำมำตรฐำน ชั้น ป. ๑ – ๖, ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำงสำวภรณ์พิมล ศรีเจริญ
๒.๒ นำงจตุพร สอนสนำม
๒.๓ นำงฉวีวรรณ จันทรนิกร
๒.๔ นำงสำวบุษบำ ต้นภูเขียว
๒.๔ นำงสว่ำงจิต อุ่นน้ำเที่ยง
๒.๕ นำงเทียมใจ เมืองสองชั้น
๒.๖ นำงส่องศรี เจริญรบ

ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคก(ทองคุรุรำษฎร์พัฒนำ) ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองทัพไทย
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนแขม
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองสรวง
กรรมกำร
ครูโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ป. ๑ - ๖, ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยชนันต์ชัย พัชรคำสุดที ผอ.โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยำ
๓.๒ นำงพิกุล โนมะยำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแคน
๓.๓ นำงช่อเอื้อง โพธิแสง ครูโรงเรียนบ้ำนเปลือย(คุรุสรรค์วิทยำ)
๓.๔ นำงจันที ศรีแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้
๓.๕ นำงนงค์ลักษณ์ ทุมคำมี
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
๓.๖ นำงอนงค์ มำศจันทร์ ครูโรงเรียนโสภำพพิทยำภรณ์
๓.๗ นำงสมำภรณ์ ศรีวงษำ ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
๓.๘ นำงสำวปรัศนียำ ศิริกังวำฬ ครูโรงเรียนวัดแจ่มอำรมณ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๑

๔. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชั้น ป. ๑ – ๖ , ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยไพรัช เลิศพันธ์
ผอ.โรงเรียนบ้ำนหัวโทนมิตรภำพที่ ๑๖๕ ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำงสุภำพ ขันแก้ว
ครูโรงเรียนโสภำพพิทยำภรณ์
กรรมกำร
๔.๓ นำงสุมำลี เกำะน้ำใส
ครูโรงเรียนบ้ำนนำชมดอนกลำงวิทยำ กรรมกำร
๔.๔ นำงพรรณี ไกยสวน
ครูโรงเรียนบ้ำนฝำง
กรรมกำร
๔.๕ นำงประทุมทิพย์ ยำสมร ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๔.๖ นำงนำรี สุดำนิช
ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรแสดงตลก ชั้น ป. ๑ - ม. ๓ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยประยูรศักดิ์ ศิริกังวำฬ
๕.๒ นำงฉวีวรรณ ไชยเสนำ
๕.๓ นำงสกุนำ สดใส
๕.๔ นำยจรูญ ศรีสนไชย
๕.๕ นำยสมพงษ์ โพธิสำขำ
๕.๖ นำยสมบูรณ์ กมลเลิศ

ผอ.โรงเรียนบ้ำนไทรทอง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนผำ
ครูโรงเรียนบ้ำนร้ำนหญ้ำ
ครูโรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนเมือง
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองจำน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรแสดงมำยำกล ชั้น ป. ๑ - ม. ๓ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยสมัย สุทธำโย
ผอ.โรงเรียนบ้ำนนกเหำะ
ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำงสำยยวน สังสนำ
ครูโรงเรียนสำมขำพิทยำคม
กรรมกำร
๖.๓ นำงสมหมำย บุญกลอย
ครูโรงเรียนบ้ำนคูเมือง
กรรมกำร
๖.๔ นำงดวงจันทร์ บุ่นวรรณำ ครูโรงเรียนบ้ำนสระแก้ว
กรรมกำร
๖.๕ นำยประเสริญ มงคลกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง
กรรมกำร
๖.๖ นำงรจิต ยำงเพชร
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดังนี้
๑. ศึกษำหลักเกณฑ์/วิธีกำรตัดสิน จัดทำแบบกรอกคะแนน เอกสำรประกอบอื่นที่จำเป็น
เหมำะสม และวัสดุ – อุปกรณ์ประกอบกำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ำเลอค่ำ
ศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
๒. กำหนดขั้นตอน และดำเนินกำรแข่งขันประกวด ให้เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรำยงำนผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ ทรำบหลังเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรอย่ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้

๑๒

๓. รวบรวมผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรส่งรำยงำนผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
๔. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกกิจกรรม / ทุกรำยกำรตำมคำสั่งนี้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

