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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 
ที่  410 /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สนามแข่งขันโรงรียนอนุบาลกาบเชิง 
: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการ
จัดงานมาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงานที่มีวิวัฒนาการทั้ง
รูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะชักจูง
ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น 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  410/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สนามแข่งขันโรงรียนอนุบาลกาบเชิง 
: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) 

----------------------------------- 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ส่งเสริม  สนับสนุนและอำนวยความสะดวกและ
ประสานงานทุกฝ่าย  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 1.1 นายมนตรี  สายพญาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอัมรินทร์  บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสุรพินท์  บัวสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการ 
 1.4 นายปรีชา  สุทธโิฉม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนชัย  กรรมการ 
 1.5 นางโสภิดา  สุพรรณภพ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 1.6 นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ์  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 1.7 นางสาวยุวรินทร์  สีดาเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 1.8 นายยุทธนากร  วโรรส ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 1.9 นายโฆษิตติภูม ิ แสงทอง ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 1.10 นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 1.11 นางสาวกานต์ศรันย์  ผวิหอม ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 1.12 นางสาววิยดา  พอกสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการและเลขานุการ 
 1.13 นางสาวกนกพร  เสามั่น ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.13 นายวรายุทธ  สมนึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิด  เวที  เครื่องเสียง  ฉาก  โต๊ะ  เก้าอ้ี  อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 2.1 นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาววิยดา  พอกสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 

2.3 นางสุพิน  พรหนองแสน ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.4 นางสาวกนกพร  เสามั่น ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.5 นางสาวเกสรา  สร้อยจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.6 นางสาวประภาสิริ  โถตะบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.7 นายยุทธนากร  วโรรส ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.8 นายพัฒนพงศ์  ปองไว้ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.9 นายพงพิสิษฐ์  อินทร์เพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.10 นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.11 นางสาวกัลยา  แรงจบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.12 นายวรายุทธ  สมนึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.13นางเหมือน  มามูล  ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
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2.14 นางสาวสถิตย์ภรณ์  วงค์เมือง ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
2.15 นางสาววชิุดา  สมเจตนา ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.16 นางสาวเจนจิรา  เปรียบยิ่ง ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.17 นางสาวสวุรรณี  นามเคน ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
2.18 นางละดา  โชคเกิด  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการและเลขานุการ 
2.19 นายประสิทธิ์  ดวงราษี ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล  มีหน้าที่รับ
ลงทะเบียนและรับรายงานผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมรายงานผล  ให้เสร็จสิ้นทันเวลา  ประกอบด้วย 
 3.1 นางสาววิยดา  พอกสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  ประธานกรรมการ 
 3.2 นายยุทธนากร  วโรรส ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 3.3 นางชุติกาญจน์  ทวีสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 3.4 นางสาวจีรพร  พรมเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบักจรัง กรรมการ 
 3.5 นางสาวเนตรนภา  วันฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสกล  กรรมการ 
 3.6 นางสาวศิริพร  เชิดดอก เจ้าหน้าที่ธุรท การ โรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการ 
 3.7 นางสาวพิมพา  สัชชานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กรรมการ 
 3.8 นายสุรศักดิ์  มัญจกาเพศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กรรมการ 
 3.9 นายศิลปชัย  สงกล้า  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเพียงหลวง 8 กรรมการ 
 3.10 นายวรายุทธ  สมนึก ครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยืมการเบิกจ่าย งบประมาณ 
เอกสารประกอบการล้างหนี้ ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวยุวรินทร์  สีดาเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายวรายุทธ  สมนึก  ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 4.3 นางสาวกัลยา  แรงจบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
 4.4 นางสาววรวลัญช์  วรเกษมพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 

5.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   ประกอบด้วย 

 ๑. นายไพบูลย์  เทพบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักจรัง  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางรัตติยา  ชายทอง  ครูโรงเรียนบ้านชำสมิง   กรรมการ 

 ๓. นางวรภา  ดลเสมอ    ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการและเลขานุการ 

5.๒ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประกอบด้วย 

 ๑. ว่าที่ร.อ.ศิริพงษ์  ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายศักดิ์ดา  นรสาร  ครู โรงเรียนบ้านสะแร   กรรมการ 

๓. นายสุภวงษ์  สังข์จันทร ์ ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก อ.ปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
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5.๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดค่ายพักแรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 

 ๑. นายพุฒิพงษ์  เพียรการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด  ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพร  กันสา  ครูโรงเรียนบ้านรันเดง   กรรมการ 

๓. นายสาคเรศ  เครือเนียม ครูโรงเรียนบ้านสระทอง   กรรมการและเลขานุการ 

5.๔  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประกอบด้วย 

 ๑. นายวีระเดช  พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนาจอนงค์ ธานีพูน ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง            กรรมการ 

๓.นางวนิดา  รำจวน  ครู โรงเรียนบ้านกะดาด   กรรมการและเลขานุการ 

5.๕  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑ - ๓  ประกอบด้วย 

 ๑. นายสุธรรม  สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมระไซ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวดาริกา เพชรชื่นสกุล   ครู โรงเรียนบ้านนา   กรรมการ 

๓. นางรภัสสรณ์  แสนสุข  ครู โรงเรียนบ้านตาโมม   กรรมการและเลขานุการ 

5.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 

๑. นายเพชร  อ่ึงชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกนกรัตน์  ตุ้มวัด ครูโรงเรียนบ้านรุน   กรรมการ 

๓. นางอรนุช  เรืองเกษม   ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

5.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ประกอบด้วย 

 ๑. นายสมพร  ผุยพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกล  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวรวยรินทร์  สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนจตุคามวิทยา   กรรมการ 

 ๓. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร ครูโรงเรียนบ้านณรงค์    กรรมการและเลขานุการ 

5.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 

 ๑. นายกิตติพัฒน์  ดาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๘  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวมนัสรินทร์  เนาวิรตัน์  ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม            กรรมการ 

 ๓. นางทิพวัลย์  โพธิ์เลิง  ครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด  กรรมการและเลขานุการ 

5.๙ คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ประกอบด้วย 

 ๑. นางสุภีลดา  จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางเกสรี  ทองมาก  ครูโรงเรียนบ้านตาเมียง   กรรมการ 

 ๓. นางนุชชิตา บุตรงาม  ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ  กรรมการและเลขานุการ 

5.๑๐  คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 

 ๑. นายสุรพินท์  บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประธานกรรมการ 

 ๒. นางนิตยา  บุญมี   ครู โรงเรียนบ้านรุน   กรรมการ 

 ๓. นางรุ่งนภา  รำจวน   ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี  กรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 
6.๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาไทย  

6.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, 
บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องด้านร่างกาย,บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติก ระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๖และ
มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  ประกอบด้วย 
  ๑.นายชัยพิชิต  คนหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ๒ ประธานกรรมการ 
  ๒.นางสำรวย  รื่นรมย ์  ครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา กรรมการ 

      ๓. นางวิภาดา  สายเสมา  ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัน กรรมการและเลขานุการ 

 6.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, 
บกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางร่างกายฯ,บกพร่องทางการเรียนรู้, ออทิสติกระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  (เฉพาะบกพร่องทางการเรียนรู้) ประกอบด้วย 

          ๑.นายเอนก  ศรีนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ๓  ประธานกรรมการ 
          ๒.นางสาวกฤษณา  แปลงทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ กรรมการ 
          ๓.นายเอกชัย  ประเสริฐสังข์ ครโูรงเรียนบ้านกูน  กรรมการและเลขานุการ 
6.๑.๓คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย   
          ๑.นางสาวสุภาวดี  ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรืองเจริญพัฒนา ประธานกรรมการ 
          ๒.นางยุพิน  ดอกคำ  ครูโรงเรียนบ้านรุน   กรรมการ 
          ๓.นายสิทธิโชค  โพธิ์เลิง  ครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 

6.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.๒.๑คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, 

บกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประกอบด้วย 
                    ๑.นายอัมรินทร์  บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน  ประธานกรรมการ 

          ๒.นายอรรถไชย  ไหมน้ำคำ ครูโรงเรียนบ้านตรวจ   กรรมการ 
          ๓.นายกรีฑา  หวังมั่น ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง   กรรมการและเลขานุการ 

6.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 6.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประกอบด้วย 

๑.นายสมุห์  รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่  ประธานกรรมการ 
๒.นายวัฒนสิทธิ์  วันทุมมา  ครูโรงเรียนบ้านปวงตึก   กรรมการ 
๓.นางประภา  ใจเสงี่ยม ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง   กรรมการและเลขานุการ 

6.๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย 
       ๑.นายชัยณรงค์  ลอยประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคีประธานกรรมการ 
                     ๒.นางสำเนียง  กิมาวะหา ครูโรงเรียนสหมิตรวิทยา   กรรมการ 
                     ๓.นางชุติกานต์  ไพรงาม ครูโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการ 
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 6.๓.๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้  ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้, ทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย 
                     ๑.นายคำพอง  ลำภา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.กาบเชิง ประธานกรรมการ 
        ๒.นางพัฒนา  สุนทรดี  ครูโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐ) กรรมการ 
                      ๓.นายอาทิตย์  แสนเสนา ครูโรงเรียนบ้านอาโพน   กรรมการและเลขานุการ 
 6.๓.๔  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้, บกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๑.นายนัทธพงศ์  วัฒนากุลยาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง ประธานกรรมการ 
 ๒.นายเกรียงศักดิ์  อนุทูล   ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ  กรรมการ 
 ๓.นางสาวอรวรรณ  สมกล้า  ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า    กรรมการและเลขานุการ 

6.๓.๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา,
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย. 
                 ๑. นายพรสันต์  โมคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงทองสมบูรณ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
                 ๒. นางวราภรณ์  รัตนวรรณ ครูโรงเรียนบ้านตาเบา   กรรมการ 
                 ๓. นางปัทมานิภา  ชื่นรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
6.๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   
 ๑.นายกิตตพิงศ์  มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ประธานกรรมการ 
 ๒.นางรัตนา  เรืองใหม่ ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง (กาบเชิง) กรรมการ  
 ๓.นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง ครู โรงเรียนบ้านสำโรง   กรรมการและเลขานุการ 

6.๓.๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดถาดแบบชื้นและการจัดถาดแบบแห้ง  ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๑.ว่าที่ ร.ต.วัชรพล  บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวนคร  ประธานกรรมการ 
 ๒.นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์ศรีบุญ ครูโรงเรียนบ้านคลอง   กรรมการ 
 ๓.นายเอกภพ  โพธิจักร ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
6.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6.๔.๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน,บกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๑.นายธีรยุทธ์  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว  ประธานกรรมการ 
 ๒.นางสาวภควรรณ  จันทร์ดา ครูโรงเรียนบ้านโชค   กรรมการ 
 ๓.นายธวัช  ต่างประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง   กรรมการและเลขานุการ 

6.๔.๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน,บกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ และออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
                ๑.นายชวิศ  สมบัติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิม  ประธานกรรมการ 
                ๒.นางสาวนฤมล  สุทธิกร ครูโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  กรรมการ 
                ๓.นางประภัย  ผดุงแคน ครูโรงเรียนบ้านตานี   กรรมการและเลขานุการ 
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          6.๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินบกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประกอบด้วย 
                ๑.นายสุนธพร  กระจ่างจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ประธานกรรมการ 
                ๒.นายอาทิตย์  นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอศรีณรงค์ กรรมการ 
                ๓.นางราตรี  ตปนียะ           ครูโรงเรียนบ้านตาวร   กรรมการและเลขานุการ 
         6.๔.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินบกพร่องสติปัญญา ,บกพร่องทางร่างกายฯ, บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  ประกอบด้วย 
 ๑.นางสาวบุษบา  กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายัวะ  ประธานกรรมการ 
 ๒.นางณิฐิกานต์  ไม่ย่อท้อ ครูโรงเรียนบ้านละเอาะ   กรรมการ 
 ๓.นางสหพร  เพชรล้วน ครูโรงเรียนบ้านแนงมุด   กรรมการและเลขานุการ 
         6.๔.๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาววัชรี  รักษาสระน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ ประธานกรรมการ 
 ๒.นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 ๓. นางสาวปนัดดา  บางแก้ว  ครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ดำเนินการแข่งขันโดยศึกษาระเบียบ วิธีและเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบ วางแผน ควบคุม            
กำกับการแข่งขัน ร่วมปรึกษาหารือการออกข้อสอบ เครื่องมือการแข่งขัน   ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส   โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  เต็มความรู้ความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ 
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

6.๔.๖ คณะกรรมการคัดกรองเอกสาร มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ให้ตรงตาม           
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาววาริสา  ดวงใจ  ศึกษานิเทศก์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพนิตสุภา  ขาวงาม    ครู โรงเรียนบ้านด่าน   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอุษา  เชือดรัมย์   ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล กรรมการ 
 ๔. นางสาวพิไลพร พัฒนสระคู   ครู โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวชลดา  คำขะ  พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านสกล  กรรมการ 

๖. นายศราวุธ  เรืองกระจาย พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านจารย์  กรรมการ 
๗. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นสันเทียะ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ  
๘. นางนิพาพร   ตลับทอง พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านโนนทอง  กรรมการ 
๙. นางกาญจนา   บุญมี  พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการ  
๑๐. นางสาวอรอนงค์  แสงทอง พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านปราสาทเบง กรรมการ  
๑๑. นางสาวเพชรรินทร์   ศรไีสว พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการ  
๑๒. นางสาวเสาวณีย์   บุญทลู พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านแนงมุด กรรมการ 
๑๓. นางสาวน้ำฝน   พรรญราช พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านอำปึลกง กรรมการ  
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๑๔. นางสาวปาริชาติ  เฉียบแหลม พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านบักดอก กรรมการ  
๑๕. นายปัญจพัฒน์   ทองนำ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านเสกกอง กรรมการ  
๑๖. นางสาวจรรยา   มะลิลา   พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการ  
๑๗. นายณัฐพล  วิภาคะ   พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา  กรรมการ 
๑๘. นางสาวจุฑารัตน์   บุญเติม   พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านละมงค์ กรรมการ 
๑๙. นางสาวกานต์ศรันย์  ผิวหอม  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายโฆษิตติภูมิ  แสงทอง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะกรรมการสำรอง  มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการที่ไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ  เพื่อให้การดำเนินการ
แข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 
 7.1 นางเสาวนีย์  รู้ยืนยง   ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
 7.2 นางภักดี  พิชญอัครกุล  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 7.3 นางสาววรวลัญช์  วรเกษมพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 

7.4นางสาวกัลยา  แรงจบ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
7.5 นางสุกัญญา  มัญจกาเพศ  พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
7.6 นางสาวยุวรินทร์  สีดาเลิศ  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
7.7 นางนงลักษณ์  ต่วนชัย  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อำนวยความสะดวก และต้อนรับแขกผู้มี
เกียรติ และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกอบด้วย 
 8.1 นางสาวประภาสิริ  โถตะบุตร  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
 8.2 นางสุดา  สติมั่น   ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 8.3 นางสาวรุ่งนภา  ครสิงห์  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 8.4 นางสาวกัลยา  แรงจบ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 8.5 นางเหมือน  มามูล   ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 

8.6 นางสาวสถิตภรณ์  วงศ์เมือง   ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
8.7 นางสาววชิุดา  สมเจตนา  ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
8.8 นางสาวเจนจิรา  เปรียบยิ่ง  ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
8.9 นางสาวสุวรรณี  นามเคน  ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
8.10 นางสุกัญญา  มัญจกาเพศ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน  เวลา  และสถานที่ในการดำเนินการแข่งขัน
ประกอบด้วย 
 9.1 นางโสภิดา  สุพรรณภพ  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
 9.2 นางนงลักษณ์  ต่วนชัย  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 9.3 นายยุทธนากร  วโรรส  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 9.4 นายชัดชัย  สติมั่น   ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการและเลขานุการ 
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10. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการจอดรถของคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ประกอบด้วย 

10.1นางสาวพรรณทิพา  กฤษณสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
10.2 นายชัดชัย  สติมั่น   ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
10.3 นายประสิทธิ์  ดวงราษี  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
10.4 นายประทีป  สมดอก  ช่างไม้ 4 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
10.5 นายสมัย  บุญแย้ม   ช่างไม้ 4 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
10.6 นายยุทธนากร  วโรรส  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่ถ่ายภาพการจัดการแข่งขัน  จัดทำแบบสอบถาม แบบ
ประเมินผล แจกแบบสอบถาม   แบบประเมินและเก็บรวบรวม และสรุปผลเพื่อรายงานผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสนามแข่งขัน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเป็นรูปเล่ม 
ประกอบด้วย 
 11.1 นางสาววิยดา  พอกสนิท  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประธานกรรมการ 
 11.2 นางสุดา  สติมั่น   ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 11.3 นายยุทธนากร  วโรรส  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 11.4 นางสาวยุวรินทร์  สีดาเลิศ  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 11.5 นางสาววรวลัญช์  วรเกษมพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 11.6 นางสาวกนกพร  เสามั่น  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 
 11.7 นายวรายุทธ  สมนึก  ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการ 

11.8 นายชัดชัย  สติมั่น   ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


