คาสั่งกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
ที่ 05/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
.......................
ด้ ว ยกลุ่ ม โรงเรี ย นศรี รั ต นะ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการนั ก เรี ย น เนื่ อ งในงาน
ศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรีย นศรีรัตนะขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุนและโรงเรียนศรีแก้วพิทยา เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.นายธนันต์พงษ์ พร้อมพรม รองผู้อานวยการ สพป.ศก.4
2.ดร.วสันต์ แสงสว่าง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4
3.นายธานินท์ แทนคา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4
หน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.คณะกรรมการอานวยการ
1. นายทวีคูณ จวงการ
2. นายโกวิท บุญกันต์
3. นายประสพ ขอจงสุข
4. นายประเวช สัตยากุล
5. นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
6. นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
7. นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
8. นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
9. นายรัตนสิทธิ์ โสพล
10. นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์
11. นายธัชชัย นาจาปา
12. นายหนัน อุสาย
13. นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
14. นายพงษ์ศักดิ์ โคจานงค์
15. นายเสมือน วรเชษฐ
16. นายบุญเล่ง บุตรศรี
17. นายเก้า อุทัยกรณ์
18. นายอานาจ น้อยแสง
19. นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจานบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลับ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตายู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาแบน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานอานวยการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20.นางกาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
21.นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
22.นายวีระ แท่งทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการ
23. นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
24. นายสมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
25. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
26. นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขาฯ
27. นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยฯ
28. นายสุวิทย์ เบ้าทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการและผู้ช่วยฯ
29. นายบุญส่ง สายลาด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
กรรมการและผู้ช่วยฯ
30. น.ส.วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและผู้ช่วยฯ
31. นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและผู้ช่วยฯ
32. นายวัชระ จันทร์แสง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและผู้ช่วยฯ
หน้าที่ อานวยการ ให้คาปรึกษา แนะนาและกากับการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เวลาที่กาหนด
3.คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการจัดการแข่งขัน
1.นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
2.นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลับ
3.นายพงษ์ศักดิ์ โคจานงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาด
4.นางกาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง
5.นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ
6.นายเสมือน วรเชษฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตายู
7.นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
8.นางอรทัย ยวนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
9.นางพูลสุข กิ่งคา
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
10.นางสุขสันต์ งอมสงัด
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
11.นายคารณ อสิพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
12.นางพยนต์ ห่อทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
13.น.ส.นวพร ขันทอง
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
14.นางณิชรัตน์ แสงทอง
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
15.นายเสมอ สีน้อย
ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง
16.นางกรกนก พลนงค์
ครูโรงเรียนบ้านสลับ
17.น.ส.เมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
18.น.ส.แพรวา ผ่องแผ้ว
ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
19.น.ส.สุวรรณี อุ่นคา
ครูโรงเรียนบ้านตูม
20.นายสนอง ชมคา
ครูโรงเรียนบ้านปุน
21.น.ส.วาสนา ธงชัย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
22.นางทองอินทร์ สาริก
ครูโรงเรียนบ้านขนาด

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

23.นางณัฐสุดา สืบวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
24.น.ส.สถาพร สงค์พิมพ์
ครูโรงเรียนบ้านตายู
กรรมการ
25.นางละมัย เจตินัย
ครูโรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
26.น.ส.ธนัชพร ตะนะภักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการ
27.นางทิพาพร ศรีลามล
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขาฯ
28.นายชัยณรงค์ มงคลเลิศ
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
29.น.ส.นฤภา สังลา
ครูธุรการโรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
30.นางอันฉลา ศรีสุข
ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
หน้าที่ 1. ประสานงานกับทุกฝ่าย/ทุกกิจกรรม ให้ดาเนินการไปตามแผนงาน กาหนดการ ด้วยความเรียบร้อย
2. จัดทาเอกสารและโปรแกรมการแข่งขันทุกช่วงชั้นและทุกกิจกรรม ให้เรียบร้อยก่อนวันแข่งขันจริง
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. สรุปผลการแข่งขันเป็นรูปเล่มและผลการดาเนินงาน
4. อื่นๆตามความเหมาะสมหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
4.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1.นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
2.นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
3.นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแก
4.นายหนัน อุสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
5.นางทิพาพร ศรีลามล
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
หน้าที่ จัดทาเอกสาร แบบสรุป แบบประเมิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ

5.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ
1.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้)
1.1.นายโกวิท บุญกันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน
ประธานกรรมการ
1.2.นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน
รองประธานฯ
1.3.นางอรชร คาศรี
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
1.4.น.ส.ฉันทวี ผิวหอม
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการ
1.5.นาย วิษณุ ไชยะนา
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
2.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้)
2.1.นายสมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธานกรรมการ
2.2.นางณิชรัตม์ แสงทอง
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
รองประธานฯ
2.3.นายวิศิษฐ์ โตชัย
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
2.4.นางลาไพ บุญราช
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการ
2.5.น.ส.รุ่งฤดี บุญตา
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ

3.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ป.1-6
(บกพร่องทางการได้ยิน,ทางสติปัญญา, ทางการเรียนรู้)
3.1.นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
3.2.นางวรรณี กาลพัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านจอก
3.3.นางสุกัญญา สมนึก
ครูโรงเรียนบ้านตูม
3.4.นางเพ็ชลี บุญสุข
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
3.5.นางจุฑารัตน์ ผิวงาม
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการทาอาหาร (ป.1-6)
(บกพร่องทางสติปัญญา,ทางการเรียนรู้)
4.1.นายอานาจ น้อยแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
4.2.นางสุปราณี ศิริศิลป์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
4.3.นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านตูม
4.4.นางสมสมัย วงวาฬ
ครูโรงเรียนบ้านจอก
4.5.นางสายสิน เพชรดา
ครูโรงเรียนบ้านตาแบน

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ป.1-6
(บกพร่องทางสติปัญญา,ทางการเรียนรู้)
5.1.น.ส.วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
ประธานกรรมการ
5.2.นางพรรณอร มีราคา
ครูโรงเรียนบ้านตาแบน
รองประธานฯ
5.3. นางเปรื่องศรี วันริโก
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
5.4.นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการ
5.5.นางจรัญญา บุญกันต์
ครูโรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการและเลขานุการ
6.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ป.1-6
(บกพร่องทางสติปัญญา,ทางการเรียนรู้)
6.1.นายสุวิทย์ เบ้าทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
ประธานกรรมการ
6.2.นายนพพล ศรีบ้านโพน
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
รองประธานฯ
6.3.นายประยุทธิ์ เพชรรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
6.4.น.ส.วาสนา ธงชัย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
7.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6
(บกพร่องทางสติปัญญา, ทางการเรียนรู้)
7.1.นายประเวช สัตยากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
ประธานกรรมการ
7.2.นายไพศาล คาโท
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธานฯ
7.3.นายบรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
7.4.นางบังอร ไชยช่วย
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
7.5.นางเทพี ทองมล
ครูศูนย์เด็กโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการและเลขานุการ

8.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ป.1-6
(บกพร่องทางสติปัญญา, ทางการเรียนรู้)
8.1.นายบุญส่ง สายลาด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
ประธานกรรมการ
8.2.นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน
รองประธานฯ
8.3.นางสุดาพร สารพัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
8.4.นางศรีสมร พะวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
8.5.นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการและเลขานุการ
9.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการการวาดภาพด้วยโปรแกรม PAINT (ไม่กาหนดช่วงชั้น)
(บกพร่องทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้)
9.1.นายธัชชัย นาจาปา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกวน
ประธานกรรมการ
9.2.นางจิรญา นวนแย้ม
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
รองประธานฯ
9.3.นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
9.4.นายปกรณ์ โสพัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
9.5.นางเพชรรินทร์ ชูเกียรติ
ครูโรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
10.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ป.1-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้)
10.1.นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลับ
ประธานกรรมการ
10.2.นายพิเชษฐ์ ลุนจักร
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธานฯ
10.3.นายคารณ อสิพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
10.4.นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
10.5.น.ส.ยุพิน ผาสุข
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
11.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.1-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้)
11.1.นายหนัน อุสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ประธานกรรมการ
11.2.นายเพิ่ม ดวงเด่น
ครูโรงเรียนบ้านตาแบน
รองประธานฯ
11.3.นางยุพิน กาญจนกาศ
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
11.4.น.ส.วาสนา ใจเด็ด
ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
11.5.นางสุภาวิณี บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
12.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-6
(บกพร่องทางการได้ยิน,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,ออทิสติก)
12.1.นายวีระ แท่งทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง
12.2.นายเฉลิม นิสวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านจอกฯ
12.3.นายสาคร คาหล้า
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
12.4.นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
12.5.นายนันทวุฒิ รักไทย
ครูโรงเรียนบ้านตูม

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

13.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-3
(บกพร่องทางการได้ยิน,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,ออทิสติก)
13.1.นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจอก
13.2.นายวาศิษฐ์ บัวงาม
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
13.3.นายโอภาส สุมาลี
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
13.4.นายไพโรจน์ ภูติยา
ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
13.5.น.ส.มลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งป.1-6และ ม.1-3
(บกพร่องทางการเห็น,ทางสติปัญญา,ทางร่างกาย,ทางการเรียนรู้,ออทิสติก)
14.1นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธานกรรมการ
14.2นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธานฯ
14.3นายชัยณรงค์ งอมสงัด
ครูโรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
14.4นางปิยวรรณ จึงตระกูล
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
14.5นายสมนึก พันมะลี
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
15.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลงป.1-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้)
15.1.นายพงษ์ศักดิ์ โคจานงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาด
ประธานกรรมการ
15.2.นางประกายแก้ว สุขรี่
ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธานฯ
15.3.น.ส.ช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
15.4.นายจาเนียร วิลัยหล้า
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการ
15.5.น.ส.จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
ปฐมวัย
16.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการปั้นดินน้ามัน (ปฐมวัย)
16.1.นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
16.2.นางสมจิตร อันทรินทร์
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
16.3.นางบุญส่ง สีน้อย
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
16.4.นางอรพิน ทูลไชย
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
16.5.น.ส.ชลิตา ชื่นจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

17.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ (ปฐมวัย)
17.1.นายเก้า อุทัยกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาแบน
ประธานกรรมการ
17.2.นางมณีรัตน์ พรมสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านขนาด
รองประธานฯ
17.3.นางอมรรัตน์ กิ่งของ
ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
17.4.นางถาวรมิน งามเนตร
ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
17.5.น.ส.นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ (ป.1-3)
18.1.นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์
18.2.นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
18.3.นายสาคร คาหล้า
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
18.4.นายเด่นชัย สัมทาน
ครูโรงเรียนบ้านตูม
18.5.นายสุเทพ จันทเขต
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

19.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล (ป.4-6)
19.1.นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
19.2.นางยุพิน ศิลารักษ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
19.3.นายจีระศักดิ์ ยาโน
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
19.4.นางธนกร แนบเนียน
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
19.5.น.ส.เกสร รัตนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

20.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน (ป.4-6)
20.1.นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
20.2.น.ส.นวพร ขันทอง
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
20.3.นางจริยวดี กาณวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
20.4.น.ส.ศศิกานต์ ตาอุดม
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตระกาจ
20.5.นายเศรษฐ์สกล คันศร
ครูโรงเรียนบ้านตูม

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

21.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) (ม.1-3)
21.1.นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
21.2.นายสันติ ตาอุดม
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
21.3.น.ส.นันทิดา สุขอ้วน
ครูโรงเรียนบ้านตูม
21.4.น.ส.ดาราวรรณ ชูกลิ่น
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
21.5.น.ส.พรรณี สมใจหวัง
ครูโรงเรียนบ้านสลับ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

22.กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) (ม.1-3)
22.1.นายพงษ์ศักดิ์ โคจานงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาด
ประธานกรรมการ
22.2.นางขวัญเมือง ชมคา
ครูโรงเรียนบ้านปุน
รองประธานฯ
22.3.นางจารุณี กาวีระ
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
22.4.น.ส.สุภาพร ลุนพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
22.5.นางสมสนิท อบอุ่น
ครูโรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ป.1-3)
23.1.นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธานกรรมการ
23.2.นางกานต์พิชชา ไชยคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธานฯ
23.3.น.ส.เกษรินทร์ เบิกบาน
ครูโรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
23.4.นายปกรณ์ โสพัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
23.5 นายปราโมช ไพรบึง
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
24.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)(ม.1-3)
24.1.นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
ประธานกรรมการ
24.2.นายธนเดช โพธิ์สาชัย
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รองประธานฯ
24.3.นางสุภาพร สมเพ็ชร
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
24.4.น.ส.อัมพร เวียงคา
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
24.5.นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการและเลขานุการ
25.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.1-3)
25.1.นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
ประธานกรรมการ
25.2.นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย
ครูโรงเรียนบ้านตูม
รองประธานฯ
25.3.นายมนตรี พรมโสภา
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
25.4.นางกรกนก พลนงค์
ครูโรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
25.5.น.ส.ยุพิน คาภานิล
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการและเลขานุการ
26.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ป.4-6)
26.1.นายสุวิทย์ เบ้าทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
ประธานกรรมการ
26.2.นายปราโมช ไพรบึง
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธานฯ
26.3.นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
26.4.นางจิรญา นวนแย้ม
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย
กรรมการ
26.5.นายอรรถพล น้อยมิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
27.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.1-3)
27.1.นายเก้า อุทัยกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาแบน
ประธานกรรมการ
27.2.นายปรีชา บุญสุข
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
รองประธานฯ
27.3.นายวิชัย สลาเลิศ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
27.4.นายฐิติพล มีราคา
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
27.5.นางกานต์พิชชา ไชยคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ

28.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) (ป.4-6)
28.1.นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแก
ประธานกรรมการ
28.2.นายธนเดช โพธิ์สาชัย
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รองประธานฯ
28.3.นางชุตินันท์ นางวงค์
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
28.4.นายชัยวัฒน์ เงาศรี
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
28.5.นางปรียากรณ์ ดาริมุ่งกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการและเลขานุการ
29.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทCMS(ม.1-3)
29.1.นายวีระ แท่งทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธานกรรมการ
29.2.นางนิภาพร ส่งเสริม
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธานฯ
29.3.น.ส.กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
29.4.น.ส.ธนัชภรณ์ บุตรสี
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
29.5.นางสาวสุชัญญา เหมพนม ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการและเลขานุการ
30.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ป.4-6)และ (ม.1-3)
30.1.นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์
ประธานกรรมการ
30.2.นางจิรญา นวนแย้ม
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
รองประธานฯ
30.3.นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
30.4.นายบุญเต็ม พวงเพชร
ครูโรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
30.5.นายสุวิทย์ พากเพียร
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
31.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.1-3)
31.1.นายธัชชัย นาจาปา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกวน
ประธานกรรมการ
31.2.นางนิภาพร ส่งเสริม
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธานฯ
31.3.น.ส.ชิดโสม ม่วงมนตรี
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
31.4.นายบัณฑิกฤษฎ์ สมมุติ
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
31.5.นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการและเลขานุการ
32.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ป.4-6) และ (ม.1-3)
32.1.นายบุญส่ง สายลาด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
ประธานกรรมการ
32.2.นายคม สุธรรมมา
ครูโรงเรียนบ้านตูม
รองประธานฯ
32.3.นายธิติพล เกษรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านจอกฯ
กรรมการ
32.4.น.ส.วราพร แสงทอง
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
32.5.นายบัญชา พรหมทา
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ

33.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (ป.4-6) และ (ม.1-3)
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ป.1-6) และ (ม.1-3)
33.1.นายวัชระ จันทร์แสง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
ประธานกรรมการ
33.2.ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระนุช ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
รองประธานฯ
33.3.นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
33.4.นายมนตรี พรมโสภา
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
33.5.นายธนพล ร้านจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
34.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ป.4-6)และ(ม.1-3)
34.1.นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ประธานกรรมการ
34.2.นางทิวา พินิจรัมย์
ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธานฯ
34.3.นายวินัย มีศิลป์
ครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
34.4.นายเสถียร ประทุมวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
34.5.นายสาคร คาหล้า
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
35.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ป.4-6) และ (ม.1-3)
35.1.นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ
35.2.นางสมคิด บัวงาม
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
35.3.นายวีระชัย ดวงมาลา
ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
35.4.นายนพพล ศรีบ้านโพน
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
35.5.นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
ครูโรงเรียนบ้านปุน

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

36.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) (ป.4-6)
และกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) (ม.1-3)
36.1.นายสมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธานกรรมการ
36.2.นางสุปราณี ศิริศิลป์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธานฯ
36.3.นางบังอร ไชยช่วย
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
36.4.นางสมสมัย วงวาฬ
ครูโรงเรียนบ้านจอก
กรรมการ
36.5.นางสุนันทา อุทุมเพ็ญ
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการและเลขานุการ
37.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ (ป.4-6) และ (ม.1-3)
37.1.น.ส.วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
37.2.นางอรทัย ยวยพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
37.3.นางธาวินี ประทุมวงค์
ครูโรงเรียนบ้านตระกวน
37.4.นางวันเพ็ญ ศรีรส
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
37.5.นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านตูม

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

38.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ป.4-6)
และกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(ม.1-3)
38.1.นายเสมือน วรเชษฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตายู
38.2.นางธาวินี ประทุมวงค์
ครูโรงเรียนบ้านตระกวน
38.3.นายสนอง ชมคา
ครูโรงเรียนบ้านปุน
38.4.นางสายแก้ว แซ่เซียว
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
38.5.นางยุพิน กาญจนกาศ
พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านตระกาจ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

39.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ป.4-6) และ (ม.1-3)
39.1.นายโกวิท บุญกันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน
39.2.นางเปรื่องศรี วันริโก
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
39.3.นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
39.4.นางจรัญญา บุญกันต์
ครูโรงเรียนบ้านตูม
39.5.นายจิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

40.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทาน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง (ป.4-6) และ (ม.1-3)
40.1.นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนโชติพันธุ์ฯ
ประธานกรรมการ
40.2.นางสารี ห่อทรัพย์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธานฯ
40.3.นางวงศ์ทิพา จิรังดา
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
40.4.นางวาสนา สังข์สัมฤทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
40.5.น.ส.ธนัชพร ตะนะภักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการและเลขานุการ
41.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) (ป.4-6) และ (ม.1-3)
41.1.นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
41.2.นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน
41.3.นางพิสมัย ถิระโคตร
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
41.4.นางวิไล เครือพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย
41.5.นางสุภาวิณี บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลสรีรัตนะ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

42.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ (ป.4-6) และ (ม.1-3)
42.1.นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแก
ประธานกรรมการ
42.2.นางสุดาพร สารพัฒน์
ครูโรงเรียนบ้านปุน
รองประธานฯ
42.3.นางขวัญใจ อ่างศิลป์
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
42.4.นางศรีสมร พะวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
42.5.นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
43.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ (ป.1-3),(ป.4-6) และ(ม.1-3)
43.1.นายอานาจ น้อยแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ประธานกรรมการ
43.2.นายเฉลิม นิสวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านจอกฯ
รองประธานฯ
43.3.นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
43.4.น.ส.มลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
43.5.น.ส.ยุพิน ผาสุข
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
44.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (ป.1-3) (ป.4-6)และ (ม.1-3)
44.1.นายบุญเล่ง บุตรศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพุง
ประธานกรรมการ
44.2.นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธานฯ
44.3.นางวัลลิยา ไกรรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
44.4.นายอาทิตย์ สุนทรา
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
44.5.นายเด่นชัย สัมทาน
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
45.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี (ม.1-3)
และกิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ (ม.1-3)
45.1.นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ
45.2.นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
45.3.น.ส.โสภา วันทะวงค์
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
45.4..น.ส.มลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

46.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ป.1-3) (ป.4-6) และ (ม.1-3)
46.1.นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจอก
ประธานกรรมการ
46.2.นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
รองประธานฯ
46.3.นางสมบัติ หนองม่วง
ครูโรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
46.4.น.ส.คาพันธ์ จิตตะวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
47.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ม.1-3)
47.1.นายโกวิท บุญกันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน
47.2.นายเสถียร ประทุมวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
47.4.น.ส.ยุพิน ผาสุข
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
47.5.นางสมสตรี วงค์แสง
ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

48.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมประติมากรรมนูนต่า(ป.1-3)
และกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมนูนสูง(ป.4-6)
48.1.นายวิชาญ กาณจนพัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
ประธานกรรมการ
48.2.นายปรัชญา ศรีสุระ
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธานฯ
48.3.นายโอภาส สุมาลี
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
48.4.นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย
กรรมการและเลขานุการ

49.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ม.1-3)
49.1.นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
49.2.นายพิเชษฐ์ ลุนจักร
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
49.2.นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
49.4.นายนันทวุฒิ รักไทย
ครูโรงเรียนบ้านตูม

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

50.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย,เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (ป.1-6) และ (ม.1-3)
และกิจกรรมแข่งขันวงดนตรีไทย, วงดนตรีพื้นเมือง, วงดนตรีสตริง, วงดนตรีลูกทุ่งและขับร้องประสานเสียง
(ป.1-6) และ (ม.1-3)
50.1.นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธานกรรมการ
50.2.นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธานฯ
50.3.นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
50.4.นายสุวิทย์ พากเพียร
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
51.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) (ป.1-6) และ (ม.1-3)
51.1.นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธานกรรมการ
51.2.น.ส.เกษรินทร์ ดัดธุยาวัตร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธานฯ
51.3.นางจาเริญ ขอจงสุข
ครูโรงเรียนบ้านจอก
กรรมการ
51.4.นางอรทัย ยวนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
51.5.นางจีระนุช บรรเทา
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย
กรรมการและเลขานุการ
52.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย-หญิง) (ป.1-6) และ (ม.1-3)
52.1.นายบุญส่ง สายลาด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
ประธานกรรมการ
52.2.นางทิพาพร ศรีลามล
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธานฯ
52.3.นางธินัฐย์ชา หัสดี
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
52.4.นายอานุเทพ กิ่งสกุล
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
52.5.นางปิยวรรณ จึงตระกูล
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
53.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง) (ป.1-6) และ (ม.1-3)
53.1.นายรัตนสิทธิ์ โสพล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจานบัว
ประธานกรรมการ
53.2.นายนิวัติ กาลังงาม
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
รองประธานฯ
53.3.นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
53.4.น.ส.ปุณยนุช หงษ์ลอย
ครูโรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
53.5.นายสมนึก พันธ์มะลี
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ

54.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง) ป.1-6และ (ม.1-3)
54.1.นายประเวช สัตยากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
ประธานกรรมการ
54.2.นายพรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธานฯ
54.3.นางปรมาภรณ์ ทองสุ
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
54.4.นางบังอร ไชยช่วย
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
54.5.นางพิสมัย สารารัตน์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
55.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันราวงมาตรฐาน (ป.1-6) และ (ม.1-3)
55.1.นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลับ
55.2.นางสุกานดา ชุ่มเย็น
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
55.3.น.ส.กฤณา ศรีกะชา
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
55.4.น.ส.รุ่งฤดี แก้วมุกดา
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านตาแบน
55.5.นางสาวจินตนา หยิบหยก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

56.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1-6) และ (ม.1-3)
และกิจกรรมการแข่งขันระบามาตรฐาน(ป.1-6)และ (ม.1-3)
56.1.นางกาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาด
ประธานกรรมการ
56.2.น.ส.อพิชยา ทวี
ครูโรงเรียนบ้านจอก
รองประธานฯ
56.3.น.ส.เริงฤดี มีราคา
ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
กรรมการ
56.4.นางอุ่นใจ จินดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
56.5.นางกรกนก พลนงค์
ครูโรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
57.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ป.1-6) และ (ม.1-3)
57.1.นายเสมือน วรเชษฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตายู
ประธานกรรมการ
57.2.นางสว่างจิต แก่นวงษา
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธานฯ
57.3.นางสุขสันต์ งอมสงัด
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
57.4.นางสาวจินตนา หยิบหยก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
57.5.นางสมสนุก ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
58.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลกและแข่งขันมายากล (ป.1- ม.3)
58.1.นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
ประธานกรรมการ
58.2.นางวิไล เครือพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
รองประธานฯ
58.3.นางสุธาสินี ห่อทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
58.4.นายสาคร คาหล้า
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
58.5.น.ส.ปัทมพร งามวิลัย
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการและเลขานุการ

59.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ป.1-6) และ (ม.1-3)
59.1.นายพงษ์ศักดิ์ โคจานงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาด
59.2.นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
59.3.นายรังสฤษฎฐ์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
59.4.นายมงคลชัย ศรีหา
ครูโรงเรียนบ้านตูม
59.5.นายธนสิทธิ์ สงโสด
ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุกา

60.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมมารยาทไทย (ป.1-3)
60.1.นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแก
60.2.นางสุกัญญา สมนึก
ครูโรงเรียนบ้านตูม
60.3.นางเพชรลี บุญสุข
ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
60.4.น.ส.กฤติกา ปรารถนา
ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์
60.5.นางละมัย เจตินัย
ครูโรงเรียนบ้านโนนแก

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

61.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (ป.4-6)
61.1.นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
61.2.นางทิตยาภรณ์ แก้วคะตา ครูโรงเรียนบ้านตูม
61.3.นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
ครูโรงเรียนบ้านโนนแก
61.4.นางสมบัติ หนองม่วง
ครูโรงเรียนบ้านปุน
61.5.นางยุพิน ศิลารักษ์
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

62.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย (ม.1-3)
62.1.น.ส.วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
62.2.นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านตูม
62.3.นางกมลขันฑ์ ดวงจาปา ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
62.4.นางศรีสมร พะวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
62.5.น.ส.วาสนา ธงชัย
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ป.1-3)
63.1.นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
63.2.นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตูม
63.3.นายวาศิษฐ์ บัวงาม
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
63.4.นายบุญทัน ยวนพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านตาแบน
63.5.นายประสิทธิ์ สายเสน
ครูโรงเรียนบ้านจอก

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

64.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและสะกดรอยตาม (ป.4-6)
64.1.นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ประธานกรรมการ
64.2.นายมานิต บุญสุข
ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
รองประธานฯ
64.3.นายคารณ อสิพงษ์
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
64.4.นายประยุทธ เพชรรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
64.5.นายไพโรจน์ ภูติยา
ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการและเลขานุการ
65.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม (ม.1-3)
65.1.นายเก้า อุทัยกรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาแบน
65.2.นายไพศาล คาโท
ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
65.3.นายแมน ประทุม
ครูโรงเรียนบ้านจานบัว
65.4.นายเสนีย์ สมเสนาะ
ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ
65.5.นายจักรี ศิริบูรณ์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ

ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

66.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป.4-6) และ (ม.1-3)
66.1.นายหนัน อุสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ประธานกรรมการ
66.2.นางชณารัศมิ์ ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธานฯ
66.3.นายกิตติศักดิ์ คาภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
66.4.นางเกศกนก ห่มเมือง
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
66.5.นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
ครูโรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1.ดูแลรับผิดชอบดาเนินการแข่งขันกิจกรรมที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
และแล้วเสร็จตามวันเวลาที่กาหนด
2.ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กาหนดวางแผนการดาเนินงานให้รอบคอบและรัดกุม
3.จัดทาเอกสารต่าง ๆ แบทดสอบ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดลงเวลาบุคลากร กรรมการแต่ละฝ่าย
แบบรายงาน ใบบันทึกการให้คะแนน แบบสรุปและรายงานผลของแต่ละฝ่ายห่อแต่ละชุดให้เรียบร้อย
4.ดาเนินการตัดสินชี้ขาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หากขัดกับหลักเกณฑ์อื่นใด
ให้แจ้งประธาน ฝ่ายดาเนินการให้ทราบโดยด่วน
5.รายงานผลต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ฝ่ายทะเบียน/สถิติ)เพื่อขอรับเกียรติบัตรและประมวลผล
6.อื่น ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมหรือได้รับมอบหมาย
5.คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
6.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
7.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผล
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

8.คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
9.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/เครื่องเสียง
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
10.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
11.คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบการจราจร/ความปลอดภัย
มอบหมายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งคณะกรรมการอานวยการทราบด้วย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(นายทวีคูณ จวงการ)
ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ

