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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 

ที่  408 /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  สนามโรงเรียนปราสาท   
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศลิป ์ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และหุ่นยนต์ ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงานมา
สืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงานที่มีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ 
วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะชักจูงให้เด็กชาย
หญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ  

ในการนี้   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 
ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ   วันที่   26   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒   

                                                             
 
 

          (นางภานิชา   อินทร์ช้าง)  
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 
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บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 

ที่   408 /๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สนามโรงเรียนปราสาท   
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และหุ่นยนต์ ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที ่ วางแผนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ  อำนวยการการ
ดำเนินการประกวดและแข่งขัน  จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายและคณะกรรมการตัดสิน  เพื่อชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันฯ
และสร้างเครื่องมือในการประกวดแข่งขัน  จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม  วินิจฉัยและตัดสินผลการแข่งขัน  ตลอดจนอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินการในการจัดเตรียมห้องสอบ  ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข่าวสาร  ข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล  
ประเมินผล  จัดทำเกียรติบัตร  และรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายฉลาด   สาโยธา รอง ผอ.สพป. สุรินทร์  เขต ๓ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสุทิตย์  ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นายธีรพงศ์  บุญประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายปราสาท ๒ ประทัดบุเพลิงไพล กรรมการ 
๑.๕ นายสุเทพ   โกสีย์นาม ประธานเครือข่ายปราสาท ๓ ทุ่งมนสมุด กรรมการ 
๑.๖ นางกรรณิกา  สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๑.๗ นายประวิม  สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๑.๘ นางสาววิไลพร  แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๑.๙ นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 

๑.๑๐ นางสาวกาญจนา  มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๑.๑๑ นางสาววิจิตรา   ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๑.๑๒ นางอานันทป์ภา  ฉลาดเอ้ือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓ นายเฉลิมชัย  ถึงดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.  คณะกรรมการจัดอาคารสถานที่การแข่งขัน  มีหน้าที่  จัดเตรียมอาคาร  ห้องสอบ  เต็นท์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เวที  
เครื่องเสียง  และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขัน  ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จดัการแข่งขัน  
ประกอบด้วย 

๒.๑ นายสุทิตย์  ขิมทอง              ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการ 
๒.๒ สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุวรรณา มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๔ นางกรรณิกา  สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๕ นายประกอบ หาสุข ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๖ นายเจริญศักดิ์  ครบอยู่ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
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๒.๗ นางสาวนิตยา  มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๘ นางชนิดาภา เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๙ นางสุพิชฌาย์ สวายสมสกีุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวกาญจนา มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๒ นางปัทมาภรณ์ เงิดกระโทก ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวสุกัญญา บุญม ี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด ครโูรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวณิชาภัส ประจญ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวนิตยา  กันโท ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวนลินรัตน์ ศิรริัตนปภาวิน พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๘ นายพิชยนนท์  หอมนวล พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวปทัมาวรรณ จอกทอง พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวปรดีาวรรณ  สงวนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๑ นายประทีป  ม่วงศรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๒ นายประยุทธ  อ่อนละมุน ช่างไม้ 4 โรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๓ นายเรืองศักดิ์  ศุภผล นักการภารโรงโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาววราภรณ์  บัวทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๕ นางสาวศุภกาญจน์  ภาษีดา พ่ีเลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๖ นางสาวสวุรรณา  ศรีจุดานุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๗ นางสาวอุบล  ใจพินิจ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๘ นางสาวสิรวิิภา  แสงดำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๒๙ นายพงศ์ภัค  ครบอยู่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๒.๓๐ นายประเสริฐ   สายแสงจันทร ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๑ นายอนันต์    โสฬศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๒ นางสาวอนงค์ลักษณ์   หอมอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๓ นางสาวสุนสิา    เก้ินโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๔ นางสาววรรษมน  โกสีนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๕ นางสาวจารุวรรณ  ตินานพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๖ นางสาวสาวิตร ี มีบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๓๗ นางสาวพัชธิชา  อาจยิ่งยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
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๒.๒๘ นายประวิม สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท                         กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๘ นางสาววาทศิลป์  บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่  ต้อนรับ  จัดหาอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่คณะกรรมการ  
ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ประกอบด้วย   

๓.๑ นางสุวรรณา  มีพรหมดี ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางวิไลพร  แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางปัทมาภรณ์   เงิดกระโทก ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๔ นางสาวนิตยา มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๕ นางสาวสุกัญญา  บุญมี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๖ นางสาวณิชาภัส   ประจญ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๗ นางสาวนิตยา กันโท ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๘ นางสาวปัทมาวรรณ จอกทอง พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๙ นางสาววราภรณ์  บัวทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวสวุรรณา  ศรีจุดานุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอุบล  ใจพินิจ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวสิรวิิภา  แสงดำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๑๓ นายพงศ์ภัค  ครบอยู่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวปรารถนา  สหสัชาติ    เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)      กรรมการ                      
๓.๑๕ นางสาวทิพย์รัตน์  เช้ือบัณฑิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ                          กรรมการ                      
๓.๑๖ นางสาวสุรางค์  สมดอก         เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)     กรรมการ                      
๓.๑๗ นางปภพภัทร สิทธิสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุอันโนง     กรรมการ                      
๓.๑๘ นางสาวขวัญชนก  ศรขีาว       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการ                      
๓.๑๙ นางสาวลีลาวดี  เฉลียวไว       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอำปึลกง     กรรมการ                      
๓.๒๐ นายอนันต์  มิ่งขวัญ              เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ                      

๓.๒๑ นายประเสริฐ   สายแสงจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๒ นายอนันต์    โสฬศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวอนงค์ลักษณ ์ หอมอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๔ นางสาวสุนิสา    เกิ้นโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๕ นางสาววรรษมน  โกสีนาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๖ นางสาวจารุวรรณ  ตินานพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๗ นางสาวสาวิตร ี มีบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
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๓.๒๘ นางสาวพัชธิชา  อาจยิ่งยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๓.๒๙ นางชนิดาภา    เจริญท้าว  ครูโรงเรียนปราสาท                                  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓๐ นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนปราสาท                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์  แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ  ให้แก่คณะครแูละนักเรียน
ที่มาสอบแข่งขัน  บันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบด้วย   
๔.๑ สิบเอกภานุมาศ   ศรีราม   ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาววาทศิลป์   บุญสงู ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายประเสริฐ  สายแสงจนัทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์                                         กรรมการ 
๔.๕ นางสาวสุนิสา    เกิ้นโนนกอก   นักศึกษาฝึกประสบการณ์                                         กรรมการ 
๔.๖ นางชนิดาภา  เจริญท้าว ครโูรงเรียนปราสาท                                 กรรมการและเลขานุการ 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล  มีหน้าที ่ บันทึกรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน  
คณะกรรมการตัดสินในโปรแกรมฯ จัดทำบัตรประจำตัว  เกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน พิมพ์เกณฑ์การแข่งขัน แบบลงทะเบียนนักเรียน แบบลงทะเบียนครู แบบลงทะเบียนคณะกรรมการ
ตัดสิน  แบบบันทึกคะแนน  แบบเอกสารเปลี่ยนแปลงตัว  แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม รวบรวม  ตรวจสอบผล
การแข่งขัน และบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
  

๕.๑ นายสุทิตย์   ขิมทอง          ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท                         ประธานกรรมการ 
๕.๒ สิบเอกภานุมาศ  ศรีราม      ครูโรงเรียนปราสาท                      รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาววาทศิลป์  บุญสูง ครโูรงเรียนปราสาท                      กรรมการ 
๕.๔ นายพิชยนนท์   หอมนวล พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท                      กรรมการ 
๕.๕ นางสาวปรีดาวรรณ  สงวนแก้ว     เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปราสาท                            กรรมการ                      
๕.๖ นางสาวปรารถนา  สหัสชาติ    เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)      กรรมการ                      
๕.๗ นางสาวทิพย์รัตน์  เช้ือบัณฑติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาเสาะ                          กรรมการ                      
๕.๘ นางสาวสุรางค์  สมดอก         เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)     กรรมการ                      
๕.๙ นางปภพภัทร สิทธิสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุอันโนง     กรรมการ                      
๕.๑๐ นางสาวขวัญชนก  ศรขีาว       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสีโค กรรมการ                      
๕.๑๑ นางสาวลีลาวดี  เฉลียวไว       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอำปึลกง     กรรมการ                      
๕.๑๒ นายอนันต์  มิ่งขวัญ              เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ                      
๕.๑๓ นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล   ครูโรงเรียนปราสาท            กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๔ นางสาวกาญจนา   มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๑๕ นางสาววิจิตรา   ชาทพิฮด ครูโรงเรียนปราสาท                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๖.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที ่ ดูแล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ชุดปฐมพยาบาล จัดระบบ
การจราจรและดูแลความปลอดภัย ประกอบด้วย   
๖.๑ สิบเอกภาณุมาศ  ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายประยุทธ  อ่อนละมุน ช่างไฟฟ้า  ๔ รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นายเรืองศักดิ์  ศุภผล นักการภารโรงโรงเรยีนปราสาท กรรมการ 
๖.๔ นางสาวนิตยา  มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๖.๕ นางสาวนลินรตัน์ ศิรริัตนปภาวิน พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๖.๖ นางชนิดาภา  เจริญท้าว ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ 

 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที ่ เบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  รวบรวมส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ  เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ  ประกอบด้วย   
๗.๑ นางสาววิไลพร  แซ่ต้ัง ครูโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางกรรณิกา  สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสุวรรณา  มีพรหมดี ครโูรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๗.๔ สิบเอกภาณุมาศ  ศรีราม ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ 

 
๘.คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการแข่งขัน  
 

๘.๑  นายสุทิตย์   ขิมทอง                ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท                     ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางสุพิชฌาย์  สวายสมสีกุล                    ครูโรงเรียนปราสาท            รองประธานกรรมการ 
๘.๓  นางสาววาทศิลป์  บุญสงู              ครูโรงเรียนปราสาท                              กรรมการ 
๘.๔ นางสาวนิตยา  มาลัย ครูโรงเรียนปราสาท                              กรรมการ 
๘.๕ นางสาวณิชาภสั ประจญ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๘.๖ นางสาวสุกัญญา  บญุม ี ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๘.๗ นางสาวนิตยา  กันโท ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๘.๘ นางสาวนลินรัตน์  ศิรริัตนปภาวิน พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๘.๙ นางสาวปัทมาวรรณ จอกทอง พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๘.๑๐ นายพิชยนนท์  หอมนวล พนักงานราชการโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวสวุรรณา  ศรีจุดานุ ครูอัตราจ้างโรงเรยีนปราสาท กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาววราภรณ์  บัวทอง ครูอัตราจ้างโรงเรยีนปราสาท กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวสิริวิภา  แสงดำ ครูอัตราจ้างโรงเรยีนปราสาท กรรมการ 
๘.๑๔ นายพงศ์ภัค  ครบอยู ่ ครูอัตราจ้างโรงเรยีนปราสาท กรรมการ 
๘.๑๕ นายประเสริฐ   สายแสงจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๑๖ นายอนันต์    โสฬศ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาวอนงค์ลักษณ ์หอมอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวสุนิสา    เกิ้นโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๑๙ นางสาววรรษมน  โกสนีาม นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๒๐ นางสาวจารุวรรณ  ตนิานพ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
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๘.๒๑ นางสาวสาวติร ี มีบุตรดี นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๒๒ นางสาวพัชธิชา  อาจยิ่งยง นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
๘.๒๓ นางสาวกาญจนา  มั่นยืน          ครูโรงเรียนปราสาท                              กรรมการและเลขานุการ 
๘.๒๔ นางสาววิจิตรา  ชาทิพฮด             ครูโรงเรียนปราสาท                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
๘.๒๕ นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว       เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปราสาท                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

 
๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าที ่ ประเมินการจดักิจกรรมทั้งระบบและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓  ประกอบด้วย   
๙.๑ นายสุทิตย์   ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายประวิม   สังข์ต้อง ครูโรงเรียนปราสาท รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางกรรณิกา  สาโยธา ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๙.๔ นางสาววิไลพร   แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๙.๕ นางสาววาทศิลป์  บุญสูง ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๙.๖ นางสาวณิชาภัส  ประจญ ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๙.๗ นางสาววิจิตรา  ชาทิพฮด ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการ 
๙.๘ นางสุพชิฌาย์  สวายสมสีกุล ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๙.๙ นางสาวกาญจนา  มั่นยืน ครูโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
10. คณะกรรมการตัดสินสนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  10.๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระทัศนศิลป์)  
     10.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย 
            ๑. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่       ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวณภาภชั  ประสานดี ครู โรงเรียนบ้านโคกรัมย์                  กรรมการ 
   ๓. นางเกสรา  ผลแม่น  ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด                กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย 
   ๑. นายเผอิญ  คุ้มวงศ์             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ                  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายวรรณศิลป์  โคตวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)               กรรมการ  
   ๓. นายประเสริฐ  สุวรรสุข ครู โรงเรียนบ้านอาวอก                         รมการและเลขานุการ 
    10.๑.๓ คณะกรรมการตัดสินศิลป์สร้างสรรค์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
    ๑. นายอำนวย  ฉิมกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสวาย                        ประธานกรรมการ 
             ๒. นายอานันท์  ปรักเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)                  กรรมการ 
    ๓. นางสาวเข็มเพชร  บุญปรอด  ครู โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา                 กรรมการและเลขานุการ 
    10.๑.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย 
    ๑. นายประเสริฐ  แกล้วกลา้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ                    ประธานกรรมการ 
                                                    (บอนประชารัฐบำรุง)    
    ๒. นางสาวฐิฌาภรณ์  ต่างประโคน ครู โรงเรียนบ้านถนน        กรรมการ 
    ๓. นายอุทัย  อถัยพจน์  ครูโรงเรียนบ้านโพนทอง             กรรมการและเลขานุการ 
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    10.๑.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย 
    ๑. นายสุทิตย์  สันทัยพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา      ประธานกรรมการ 
    ๒. นายประวิทย์  นาถเหนือ ครู โรงเรียนบ้านคูขาด        กรรมการ 
             ๓. นายลัดฟ้า  สาพันธ์           ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
   ๑. นายวิบูลย ์ เปรมผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร       ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสุทธิพงษ์  ขุมเงิน          ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย       กรรมการ 
   ๓. นายเลิศมนัส  อุปฌาย์         ครู โรงเรียนบ้านกูน           กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายเติมพงษ ์ แก้วม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข                    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมบูรณ์  บุญใบ  ครู โรงเรียนบ้านทำนบ        กรรมการ 
 ๓. นางปริญญา  จงหาญ  ครู โรงเรียนบ้านตาพราม          กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 ๑. นายสุเชาว์   กิ่งแก้ว     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุพิมล  บูรณ์เจริญ  ครู โรงเรียนบ้านตานี     กรรมการ 
 ๓. นายธงชัย  ว่องไว       ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด     กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายพงศ์ไท  ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอุทัย รัตนธิวัฒน์  ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน     กรรมการ 
 ๓. นางสุรัตน์ ธนาบูรณ์  ครู โรงเรียนบ้านสระทอง      กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด  ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย 
 ๑. นายจงรักษ์   อ้ิวประโคน        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา     กรรมการ 
 ๓. นางปารณีย์  โชติรัตนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ     กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายถวิล  บุญเจียม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ            ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประภัสศร  อ้ิวประโคน ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่     กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุรัตธนวดี  ชื่นบาน      ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน          กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๑๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
          ๑. นางสาวพรรณสินี  เหมาะดีหวัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูบ   ประธานกรรมการ 
          ๒. นายวรวงศ์  มั่นหมาย    ครู โรงเรียนบ้านสะเดา     กรรมการ 
          ๓. นางขวัญตา  เหมือนแก้ว           ครู โรงเรียนบ้านละลมระไซร์         กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมาน  ขุมทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสันติสุข  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววริศนันท์  หนุนชู        ครู โรงเรียนบ้านจบก อำเภอบัวเชด    กรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี         กรรมการและเลขานุการ 
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    10.๑.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมชาย ชมเมิน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเบา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจิตติ  ยาวรัมย ์  ครู โรงเรียนบ้านกะปู     กรรมการ 
 ๓. นางกาญจนา พริ้งเพราะ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒     กรรมการและเลขานุการ 
    10.๑.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
  ๑. นายชัยยุทธ  หิรัญวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารี   ประธานกรรมการ.  
          ๒. นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองหรี่     กรรมการ 
 ๓. นางศิรินทิพย์ ดาทอง              ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร                กรรมการและเลขานุการ 
 
10.๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท  
    10.๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ,ระนาดทุ้ม, ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 ๑. นางมะลิ  คูณสิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนวชิญ์  ดาทอง  ครูโรงเรียนบ้านเตาแดก     กรรมการ 
 ๓. นายประจวบ  บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
     10.๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายภัทรพล  ติราวรัมย์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักรี  ลัทธะประโคน      ครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์     กรรมการ 
 ๔. นายธราพงษ์  สุกแสก  ครูโรงเรียนบ้านโคกทม      กรรมการและเลขานุการ 
    10.๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง,ซออู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 

๑. นางศินรินทร์  เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา            ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ              กรรมการ 

 ๓. นายสิทธิวัฒน์ ตืบไธสง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาเสาะ          กรรมการและเลขานุการ 
    10.๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้, ขิม ๗ หย่อง ,ขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และดนตรีประเภทเครื่องเป่าลม(Wind EnsembleX) ป.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 

๑. นายชาญชัย  กะภูทิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่               ประธานกรรมการ 
           ๒. นายราชนพ  ลำภู    ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฏร์)           กรรมการ 

 ๓. นายธนวิทย์  หุ่นทอง    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโดง             กรรมการและเลขานุการ                                                 
    10.๒.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 
          ๑. นายทรงศักดิ์  มีพรหมดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก อ.ปราสาท      ประธานกรรมการ 
           ๒. นายสาธิน กะการดี  ครู โรงเรียนบ้านเจริญราษฎร์วิทยา       กรรมการ 
 ๓. นายจักรพงษ์  สัจจา   ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด           กรรมการและเลขานุการ 
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    10.๒.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก, วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเดี่ยว,  
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่, วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสัจภาส  สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว     ประธานกรรมการ 

๒. นายมานพ  วิภาคะ  ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา               กรรมการ 
 ๓. นายสมโภชน์  เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสน       กรรมการและเลขานุการ 
    10.๒.๗  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ประกอบด้วย 

๑. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค อ.ปราสาท       ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนัย  แก้วอำไพ      ครู โรงเรียนบ้านรุน        กรรมการ 
๓. นายสุภัทร  วงษาสนธ์       ครู โรงเรียนบ้านเถกิง                กรรมการและเลขานุการ 

    10.๒.๘  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“ชาย/หญิง”ระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖   
๑. นายวิรัตน์  ปัญญาคิด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดง       ประธานกรรมการ 
๒. นายภูมินทร์  จันครา  ครู โรงเรียนบ้านไทยเดิม         กรรมการ 
๓. นางอรพรรณ  กุดัน   ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว             กรรมการและเลขานุการ 

    10.๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  “ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่    ๑ – ๓   
๑. นายสมทรง  นิสสัยด ี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)      ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธนา  สายศร   ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง          กรรมการ 
๓. นางบังอร  ภูรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านสะเดา                  กรรมการและเลขานุการ 

    10.๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  “ชาย /หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายพินี  กังวาฬ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพิมพ์ขวัญ   งามศิริ ครู โรงเรียนบ้านบักดอก               กรรมการ 
 ๓. นายกิตติศักดิ์  พรมทองคำ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี           กรรมการและเลขานุการ 
    10.๒.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง“ชาย/หญิง”  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๓ 
ประกอบด้วย 

๑. นายศักดิ์ชัย  เลิศอรุณรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร         ประธานกรรมการ 
๒. ส.อ.ไกรสุเนตร์  ชินนาค ครู โรงเรียนบ้านแดง        กรรมการ 
๓. นายวิรัล  คำสัตย์             ครู โรงเรียนบ้านอาโพน                    กรรมการและเลขานุการ 

    10.๒.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล “ชาย/หญิง”  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายศิริชัย   ตระกูลวรรณา ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายคำตา  สร้อยจิตร  ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน    กรรมการ       
          ๓. นางรุ่งทิวา  แสนสุข  ครู โรงเรียนบ้านรุน        กรรมการและเลขานุการ 
    10.๒.๑๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล “ชาย/หญิง”ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นายภราดร  ดีพูน         ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะคร้อ               ประธานกรรมการ 
 ๒. นายโรฒ   แต้มฉลาด         ครู โรงเรียนบ้านด่าน     กรรมการ 
 ๓. นางอรุณี  ผลพูน        ครู โรงเรียนบ้านทำนบ         กรรมการและเลขานุการ 
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    10.๒.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชาย/หญิง” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑–๖     
ประกอบด้วย 

๑. นายสง่า  พูลพรหม        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง    ประธานกรรมการ 
๒. นายศราวุฒิ  บัวทิพย์      ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร    กรรมการ 
๓. นางนัณธณา  ปคุณาวรชิต ครู โรงเรียนบ้านสวาย         กรรมการและเลขานุการ 

    10.๒.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชาย/หญิง” ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ประกอบด้วย 

๑. นายอนันทแสง  แผ่นใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลกง    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพจน์   หล้าล้ำ  ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐   กรรมการ 
๓. นางอัมมณี  กรองทอง  ครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน        กรรมการและเลขานุการ 

    10.๒.๑๖  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับขานประสานเสียง   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ           
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 

๑. นายศุภชัย  ลวดเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทม   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนัส   รัตนวรรณ  ครู โรงเรียนสหราษฏร์วิทยา    กรรมการ 

          ๓. นายธวชัชัย  หอมหวน  คร ูโรงเรียนหนองโสนวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
    10.๒.๑๗ คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันสาระดนตรี   ประกอบด้วย 
           ๑. นางสุดารัตน์   ดยีิ่ง     ครู โรงเรียนบ้านโคกทม   
           ๒. นางกวินญา  ตอบกลาง ครู  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
 
10.๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท  
     10.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสิริพัชร ติราวรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฏร์นุสรณ์)             ประธานกรรมการ 

๒. นางณัฐสิมา  ศรีชัย    ครูโรงเรียนบ้านกระสัง               กรรมการ 
๓. นางสุนิชนันท์  พันธุมัย  ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง                   กรรมการและเลขานุการ 

      10.๓.๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระบำมาตรฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นางรจนา  ทองประดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคง            ประธานกรรมการ 

๒. นางสหพร  เพชรล้วน    ครูโรงเรียนบ้านแนงมุด             กรรมการ 
๓. นางสาวอรทัย  สายแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านพระแก้ว         กรรมการและเลขานุการ 

      10.๓.๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๓  ประกอบด้วย (14 ทีม) 
 ๑. นางสำลี  โททอง         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมุด                     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอ่อนศรีสุดา  เครือเนียม     ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย            กรรมการ 
๓. นางสุภัคร์  สุขกฤต         ครู โรงเรียนบ้านทำนบ                    กรรมการและเลขานุการ 
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     10.๓.๔  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวไพรินทร์  หนอสีหา   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี           ประธานกรรมการ 

๒. นางกฤตพร  เจริญ    ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี        กรรมการ 
๓. นางพิมพ์ลภัส  รัมพณีนิล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า          กรรมการและเลขานุการ 

      10.๓.๕  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และมายา
กลระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓   ประกอบด้วย 
 ๑. นางกันยาณัฐ บัวสาย        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฏร์อุปถัมภ์)    ประธานกรรมการ 

๒. นางอัชราภรณ์  สุขแสวง       ครูโรงเรียนบ้านอำปึล                  กรรมการ 
๓. นางจำเนียร  พันธ์เลิศ   ครูโรงเรียนบ้านแดง               กรรมการและเลขานุการ 
 

10.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมท้องถิ่น สนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท 
       10.๔.๑  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง (เดี่ยวโปงลาง,เดี่ยวโหวด,เดี่ยวพิณ,เดี่ยวแคน) ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
  ๑. นายปราการ รักพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514)  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายประเสริฐ  สุขแสก   ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท         กรรมการ 
        ๓. นายประจวบ  บูรณ์เจริญ    ครู โรงเรียนสหราษฏร์วิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
       10.๔.๒ กรรมกลางประจำสนามการแข่งขันนาฏศิลป์  สนามแข่งขันโรงเรียนปราสาท  
       ๑. นางบุปผา  ดัชถุยาวัตร    ครู  โรงเรียนบ้านปราสาท  
       ๒. นางกุหลาบ  วงศ์อุดม  ครู  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
       ๓. นางพงค์ศรี   สายรัตน์  ครู  โรงเรียนบ้านสวาย 
       ๔. นางสาวอัจฉรา  แซ่ลิ้ม  ครู  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 
 
10.๕. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. สนามแข่งขันหอประชุมปราสาททอง  โรงเรียนปราสาท  
 10.๕.๑  คณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน, หุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
                 ๑. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระวัน  ประธานกรรมการ 
                 ๒. นายประกิจ  พึ่งตน  ครู โรงเรียนบ้านสวายซอ       กรรมการ 
                 ๓. นายเทพศิริ  บางสามแพรก ครู  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔         กรรมการ 
                 ๔. นายเพิ่มศักดิ์  อรโมน  ครู โรงเรียนดมวิทยาคาร       กรรมการ 
                 ๕. นายนราศักดิ์     ประดับทอง       ครู โรงเรียนบ้านน้อย     กรรมการและเลขานุการ 
         10.๕.๒  คณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์หุ่นยนต์ระดับสูง, หุ่นยนต์ผสม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
                ๑. นายเดโชพล  ชลธี       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด ประธานกรรมการ 
                 ๒. นายอาณัติ  สายกระสุน  ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ       กรรมการ 
                 ๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ  โสภากุ   ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)   กรรมการ 
                 ๔. นายอดิศร  ปวงศิริ  ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔  กรรมการ 
                 ๕. นายประกอบ  หาสุข         ครูโรงเรียนปราสาท                 กรรมการและเลขานุการ 


