คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์
๒. นายอร่าม คูสกุลรัตน์
๓. นายวชิระ ปะทะดี
๔. นายพิสิทธิ์ คาชนะ
๕. นายธงชัย คาชนะ
๖. นายวันศักดิ์ คาแหง
๗. นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
๘. นางยินยอม สุขเกษม
๙. นายจิระพล นามมีฤทธิ์
๑๐. นายสันติศักดิ์ หงส์ภักดี
๑๑. นางพนิดา สุวรรณสาร
๑๒. นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง
๑๓. นางพิสมัย พรรณวงศ์
๑๔. นายทินกรณ์ วรกา
๑๕. นายวัชรพงษ์ บริเอก
๑๖. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์
๑๗. นายนัฎฐพล ปากดี

ผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ครูโรงเรียนนครพนมพิทยาคม
ครูโรงเรียนนครพนมพิทยาคม
ครูโรงเรียนนครพนมพิทยาคม
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จัดสถานทีก่ ารแข่งขัน
จัดวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
ประสานงาน
เสนอแต่งตั้งกรรมการแข่งขัน
จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
รับลงทะเบียนการแข่งขันและแก้ไขข้อมูลผู้แข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ประกาศผลการแข่งขัน
อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

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

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการงานอาชีพ
๑) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายพิสิทธิ์ คาชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมหมาย จาเริญเศษ ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญ
ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางดิราณี สุพันธมาตย์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
กรรมการ
๖. นายประวิทย์ กัณณีย์
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
กรรมการ
๗. ว่าที่ พ.ต.อภิชิต โกษาแสง ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

๒) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายพิสิทธิ์ คาชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
๒. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
๓. นายยุทธพร พรเพชร
ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
๔. นางดิราณี สุพันธมาตย์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๕. นายขจร เหล่าทะนนท์
ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม
๖. นางสาวเปล่งศรี บัวสาย
ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
๗. ว่าที่ พ.ต.อภิชิต โกษาแสง ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓) การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางอรวรรณ ทัพเจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม
๒. นายสุจิต สารผล
ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม
๓. นายไพฑูรย์ พรหมวงศ์
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๔. นายวิศวะ เพชรผ่องพันธุ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
๕. นายเชษฐา บุญชวลิต
ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
๖. นายปณิธาน เกษมสินธุ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๗. นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔) การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายวันศักดิ์ คาแหง
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
๒. นายอุดร สุวารีย์
ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
๓. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์
ครูโรงเรียนนาคาราษฎร์รังสรรค์
๔. นายเกรียงศักดิ์ มูลเมือง
ครูโรงเรียนธาตุพนม
๕. นายสุจิต สารผล
ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม
๖. นายปณิธาน เกษมสินธุ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๗. นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสุจิตร์ มันทะ
ครูโรงเรียนธาตุพนม
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
กรรมการ
๔. นางอุไรวรรณ แสนมิตร
ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
กรรมการ
๕. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม
กรรมการ
๖. นางสาวมัณฑนา บัวสาย ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา
กรรมการ
๗. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมา ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๖) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสุจิตร์ มันทะ
ครูโรงเรียนธาตุพนม
รองประธานกรรมการ
๓. นางอุไรวรรณ แสนมิตร
ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
กรรมการ
๔. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
กรรมการ
๖. นางสาวมัณฑนา บัวสาย
ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา
กรรมการ
๗. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมา ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๗) การแข่งขันโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายวชิระ ปะทะดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสุวรรณา คงเพชร
ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นางวาสนา นามสง่า
ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางนิตยา กุลภา
ครูโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายมัฆวาน ประทังคติ
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
กรรมการ
๖. นายลาธาน เมืองโคตร
ครูโรงเรียนธาตุพนม
กรรมการ
๗. นางทิพย์วรรณ สมยา ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๘) การแข่งขันโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายวชิระ ปะทะดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
๒. นางสุวรรณา คงเพชร
ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
๓. นางเกศริน ศรีทวีกาศ
ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
๔. นายกัปตัน บูรยะวัฒนพฤกษ์ ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
๕. นายรัตนพงษ์ ฉวีวงค์
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
๖. นางสาวกุณธิดา หนูผกา
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๗. นางทิพย์วรรณ สมยา
ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๙) การแข่งขันการจัดสวนถาด ประเภทการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายอร่าม คูสกุลรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางชนิดา ไชยรัตน์
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายนิมิตร อ่อนบัตร
ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายโชคดี บุโพธิ์
ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายวีระชัย คาแพงดี
ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา
กรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
กรรมการ
๗. นายจริยา โสมสุข
ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) การแข่งขันการจัดสวนถาด ประเภทการจัดสวนแก้ว ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายอร่าม คูสกุลรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางชนิดา ไชยรัตน์
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายนิมิตร อ่อนบัตร
ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
กรรมการ
๔. นายณัฐวุฒิ ลาทอง
ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
กรรมการ
๕. นายไมตรี โคตรกะพี้
ครูโรงเรียนลังกาพิทยาคม
กรรมการ
๖. นายสุภิญโญ วงศ๋คา
ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
กรรมการ
๗. นายจริยา โสมสุข
ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) การแข่งขันแปรรูปอาหาร ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางยินยอม สุขเกษม
รองผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๒. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศ
ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
๓. นางสาวบังอร กุมผัน
ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
๔. นางสาววาสนา ไกยฝ่าย
ครูโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
๕. นางสาวนันทยา ศรีพลราช ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม
๖. นางรัชนี ศรีจันทร์
ครูโรงเรียนวัดบึงเหล็ก
๗. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์ ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒) การแข่งขันแปรรูปอาหาร ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางยินยอม สุขเกษม
รองผู้อานวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๒. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๓. นางสาวนันทยา ศรีพลราช ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม
๔. นางปราณีต ศรีเจริญ
ครูโรงเรียนธาตุพนม
๕. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศ
ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
๖. นางรัชนี ศรีจันทร์
ครูโรงเรียนวัดบึงเหล็ก
๗. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์ ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๓) การแข่งขันทาอาหาร ประเภท น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายธงชัย คาชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสุวณา พรรณะ
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปนัดดา โชติจาลอง ครูโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
กรรมการ
๔. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิต
ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
กรรมการ
๕. นางปิยะรัตน์ แก้วก่า
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
กรรมการ
๖. นางนิยม บุญมีทองอยู่
ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
กรรมการ
๗. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์
ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๔)การแข่งขันทาอาหาร ประเภท น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ประเภททีม ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๑. นายธงชัย คาชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางสุวณา พรรณะ
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นางปิยะรัตน์ แก้วก่า
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
กรรมการ
๔. นางสาวปนัดดา โชติจาลอง ครูโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
กรรมการ
๕. นางอินทวี กิจสมพงษ์
ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางนิยม บุญมีทองอยู่
ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
กรรมการ
๗. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์
ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย)
๑. นางสาวประภาศรี อัครพินท์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
๒. นางประนอม เกษมสินธุ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๓. นางนิมมาน ชื่นตา
ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
๔. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
๕. นางอารีย์วรรณ รัศมี
ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
๖. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๗. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๖) การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ประเภททีมระดับชั้น ม.๔– ๖
๑. นางสาวประภาศรี อัครพินท์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. นางประนอม เกษมสินธุ์
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางนิมมาน ชื่นตา
ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
กรรมการ
๔. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
กรรมการ
๕. นางอารีย์วรรณ รัศมี
ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
กรรมการ
๗. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

๑๗) การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายจิระพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม
๒. นางเจริญรักษ์ คาป้อง
ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
๓. นางอรทัย วรกิตติกุล
ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม
๔. นางมาลินี วรรณวงศ์
ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา
๕. นางสาวกุณฑิดา หนูผกา
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๖. นางนิภาวรรณ วดีศิริศกั ดิ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๗. นางพิสมัย
พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๘. นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครูโรงเรียนพระซองสมัคคีวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๘) การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายจิระพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม
๒. นางเจริญรักษ์ คาป้อง
ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
๓. นางอรทัย วรกิตติกลุ
ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม
๔. นางมาลินี วรรณวงศ์
ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา
๕. นางนิภาวรรณ วดีศิริศกั ดิ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๖. นางพิสมัย
พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
๗. นางสาวกุณฑิดา หนูผกา
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๘. นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครูโรงเรียนพระซองสมัคคีวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

