
 
 

 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 

ที่  412 /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
( กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ) 

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

 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 
ที่  412/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 

( กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่  วางแผนการดำเนินงาน  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  อำนวยการ   
การดำเนินการประกวดและแข่งขัน  จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายและคณะกรรมการตัดสิน  เพ่ือชี้แจงเกณฑ์ 
การแข่งขันฯและสร้างเครื่องมือในการประกวดแข่งขัน  จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม  วินิจฉัยและตัดสินผลการแข่งขัน   
ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในการจัดเตรียมห้องสอบ  ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข่าวสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
รวบรวมข้อมูล  ประเมินผล  จัดทำเกียรติบัตร  และรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่   69   
ปีการศึกษา  ๒๕๖2  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 
 

๑.๑ นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
1.2 นายจักราวุธ  ถือคุณ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านตานี  
รองประธานกรรมการ 

๑.3 นายชัน  โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการ 
๑.4 นางทัศนีย์  ศิริทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๑.5 นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
1.6 นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.9 นางสาวกรรณกิาร ์ เรืองสุขสุด ครอัูตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.  คณะกรรมการจดัอาคารสถานที่การแข่งขัน  มีหน้าที่  จัดเตรียมอาคาร  ห้องสอบ  เต็นท์  เครื่องคอมพิวเตอร์    
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการแข่งขัน  ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 

๒.๑ นายชัน  โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายประเสริฐ  สุขแสก ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายเอกชัย  สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๒.๔ นายสันติ  ทูลธรรม ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๒.๕ นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๒.๖ นางสาวชุติมา  ชินชัย ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๒.๗ นางสาวจิตติภา  ศรีอุฬารวัฒน์ ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองปราสาท กรรมการ 
๒.๘ นางสาวภรภัทร  เพชรอำไพ ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๒.9 นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑0 นางสาวกรรณิการ์  เรืองสุขสุด ครอัูตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  มีหน้าที ่ ต้อนรับ  จัดหาอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่
คณะกรรมการ  ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ประกอบด้วย   

๓.๑ นางปุรณานุช ทองดี มอฟแฟท ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอรวรรณ  ทรงวาจา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางลักษมี  สุดใสดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๓.๔ นางสาววิภาวรรณ  จัตตุวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๓.๕ นางสาวอนงค์  กลดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๓.๖ นางสาวจินตหรา  พาพิมพ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๓.7 นางณัฐวิภา  บุญทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 

 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  บันทึกภาพกิจกรรม  มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์  แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ  ให้แก่
คณะครูและนักเรียนที่มาสอบแข่งขัน  บันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบด้วย   

๔.๑ นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด ครโูรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
4.๒ นางสาวกรรณิการ์  เรืองสุขสุด ครอัูตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
4.3 นางปิยะพัชร์  สุมทุม ครโูรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 

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

๕.๑ นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด ครโูรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการ 
๕.3 นางสาวจิตติภา  ศรีอุฬารวัฒน์ ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๕.4 นางสาวชุติมา  ชินชัย ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๕.5 นางสาวภรภัทร  เพชรอำไพ ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๕.6 นางสาวกรรณิการ์  เรืองสุขสุด ครอัูตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๕.7 นายสันติ  ทูลธรรม ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที ่ ดูแล จัดเตรียมเวชภัณฑ์ชุดปฐมพยาบาล จัดระบบ
การจราจรและดูแลความปลอดภัย ประกอบด้วย   

๖.๑ นายประเสริฐ  สุขแสก ครโูรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายเกิด  มียิ่ง นักการภารโรงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๖.๓ นางสาวอนงค์  กลดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๖.๔ นางสาววิภาวรรณ  จัตตุวัฒน ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๖.5 นายเอกชัย  ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๖.6 นางลักษมี  สุดใสดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รวบรวมส่งเอกสารล้างหนี้ เงินยืมราชการ   
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  ประกอบด้วย   

๗.๑ นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายชัน  โสมกูล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางทศันีย์  ศิริทวี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๗.๔ นายสันติ  ทูลธรรม ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 

 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม  มีหน้าที ่ ประเมินการจัดกิจกรรมทั้งระบบและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓  ประกอบด้วย   

๘.๑ นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางตริญาภรณ์  ขจรวงษ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสาวชุติมา  ชินชัย ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๘.๔ นางสาวจิตติภา  ศรีอุฬารวัฒน์ ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๘.๕ นายสันติ  ทูลธรรม ครผูู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๘.๖ นางสาวจินตหรา  พาพิมพ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการ 
๘.7 นางสาวกรรณกิาร์  เรืองสุขสุด ครอัูตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
๘.8 นางสาวภรภัทร  เพชรอำไพ ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

9. คณะกรรมการตัดสินสนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
         9.๑  คณะกรรมการตัดสินการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 
     ๑. นางทวีลาภา  เหล่าอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาครอง       ประธานกรรมการ 
              ๒. นายณธน  ปลอ้งทอง คร ูโรงเรียนบ้านตาโมม        กรรมการ 
              ๓. นางณภากนก  สมบัติวงศ์ คร ูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒           กรรมการและเลขานุการ 
         9.๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
ประกอบด้วย   
     ๑. นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนม       ประธานกรรมการ 
            ๒. นายพีรวัฒน์  ชอ่ลำดวน  คร ูโรงเรียนบ้านกระสัง       กรรมการ 
            ๓. นางฉันทนา  จามิกรณ์       คร ูโรงเรียนบ้านโคกกลาง                      กรรมการและเลขานุการ 
        9.๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ประกอบด้วย   
            ๑. นางลักษณาวดี  กระจ่างจิตร            ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๔       ประธานกรรมการ 
            ๒. นายเธียรพัชร  แป้นทอง                 คร ูโรงเรียนบ้านโคกกรม       กรรมการ 
            ๓. นางสาวยุพดี  ปลุกใจหาญ           คร ูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ           กรรมการและเลขานุการ 
 
 



        9.๔  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ระดับมัธยมศึกษาปีที่    ๑ - ๓  
ประกอบด้วย   
           ๑. นายชวศิ  สมบัติวงค ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิม         ประธานกรรมการ 
           ๒. นายเมธวัฒน์  ออ่นเรือง                   คร ูโรงเรียนบ้านรุน        กรรมการ 
           ๓. นายมหัทยุทธิ์  จนัดาเพ็ง                  คร ูโรงเรียนบ้านแนงมุด                กรรมการและเลขานุการ   
       9.5  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
            ๑. นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา          ประธานกรรมการ 
            ๒. นายสรศักดิ์  เจตนาดี                  คร ูโรงเรียนบ้านตาเมียง        กรรมการ 
            ๓. นางสาวสภุาพร  พุ่มเพ็ชร คร ูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด       กรรมการและเลขานุการ 
      9.๖  คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย 
            ๑.นางสาวไพลิน  เดชกุญชร           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ        ประธานกรรมการ 
            ๒. นายอาชานัย  จติรดี             ครูโรงเรียนบ้านเถกิง         กรรมการ 
            ๓. นางสาวเมทินี  แปน้เงิน           ครูโรงเรียนบ้านพนมดิน           กรรมการและเลขานุการ 

      9.๗  คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ประกอบด้วย  
            ๑. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนา       ประธานกรรมการ 
            ๒. นายอิสระ  ปุยะติ         คร ูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม                 กรรมการ 
            ๓. นางสาวพรทิพย์  ภูนา        คร ูโรงเรียนบ้านโนนเจริญ             กรรมการและเลขานุการ 
      9.๘  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ประกอบด้วย 
           ๑. นายจักราวุธ  ถือคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นตานี  
           ๒. นายกรวิทย์  นามสมบูรณ์        คร ูโรงเรียนบ้านจีกแดก อ.พนมดงรัก       กรรมการ 
           ๓. นางอุไรภรณ์  ใจกล้า         คร ูโรงเรียนบ้านทัพทัน             กรรมการและเลขานุการ 
     9.๙  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ประกอบด้วย  

๑. นางสาวพรรณสินี  เหมาะดีหวัง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นหนองจูบ                    ประธานกรรมการ 
๒. นายพชรกฤต  สฤษฏ์เศรษฐการ          คร ูโรงเรียนบ้านสน        กรรมการ 

 ๓. นายอิทธิฤทธิ์  มหิสยา              คร ูโรงเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี           กรรมการและเลขานุการ 
     9.๑๐  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ประกอบด้วย 
           ๑. นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม             ประธานกรรมการ 
           ๒. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์  คร ูโรงเรียนบ้านสะแร                กรรมการ 
           ๓. นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี  คร ูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



     9.๑๑  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor ประกอบด้วย   
            ๑. นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม             ประธานกรรมการ           
            ๒. นายประเทือง  หงษ์แก้ว                  คร ูโรงเรียนบ้านบัวเชด                  กรรมการ 
        ๓. นายทวีป  ศรีตะวัน           ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร          กรรมการและเลขานุการ 
    9.๑๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  
๑ - ๓  ประกอบด้วย 
   ๑. นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ์            ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท  ประธานกรรมการ 
   ๔. นางสาวสธุีรา  เกรียงสมร                คร ูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร                         กรรมการ 
   ๕. นางสาวจินตหรา  ตินานพ               คร ูโรงเรียนบ้านรุน                              กรรมการและเลขานุการ 


