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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 
ที่  407 /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สนามแข่งขันโรงรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และการศึกษาปฐมวัย) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่ม
การจัดงานมาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงานที่มี
วิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม ยุคสมัย ที่มี
จุดมุ่งหมายที่จะชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ  

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัด
งาน ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ   วันที่   26  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒   
                                                             
 
 
 

          (นางภานิชา   อินทร์ช้าง)  
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 
บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 

ที่  407 /๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สนามแข่งขันโรงรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และการศึกษาปฐมวัย 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที ่วางแผนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ อำนวยการ การ
ดำเนินการประกวดและแข่งขัน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชี้แจงเกณฑ์ การ
แข่งขันฯ และสร้างเครื่องมือในการประกวดและแข่งขัน จัดกิจการเพ่ิมเติม วินิจฉัยและตัดสินผลการแข่งขัน ตลอดจน
อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมห้องสอบประชาสัมพันธ์และชี้แจง ข่าวสาร ข้อมูล ต่าง ๆ  รวบรวมข้อมูล
ประเมินผล จัดทำเกียรติบัตร และรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖9 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ประกอบด้วย 
 1.1 นายธรรมนูญ  บุญงอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร         ประธานกรรมการ 
 1.2 นายเทวัน  พอใจ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.สุรินทร์ เขต ๓รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายศุภชัย ลวดเงิน  ประธานเครือข่ายปราสาท ๕ โคกยางทมอ       กรรมการ 
 1.4 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด  ประธานเครือข่ายปราสาท ๖ หนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการ 
 1.5 นายถวิล  บุญเจียม  ประธานเครือข่ายปราสาท ๗ ตานีปรือ  กรรมการ 
 1.6 นายสง่า พูลพรหม  ประธานเครือข่ายปราสาท ๘ โชคนาสาม  กรรมการ 
 1.7 นายอภิชาติ แสงสว่าง  ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 1.8 นางจันทิมา ชิลสูญ  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.9 นางวนิดา หอมเนียม  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.10 นางเอมอร พลานุ  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.11 นางอุไรวรรณ กะภูทิน  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.12 นางยุพิน เหลี่ยมดี  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.13 นางกุหลาบ วงศ์อุดม  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.14 นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 1.15 นายบุญเจริญ  บุญเชิด  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
 1.16 นายอุดม  ภาสดา  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.17 นางเบญญา ศรีดารา  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.18 นายศริิมงคล  ทนทอง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.19 นางชลิตา เปรียบนาน  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.20 นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.21 นางสาวนิตญา  ดาทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 1.22 นางสาวจรรยา ใจเอื้อ  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
 1.23 นางสาวศศิกร แก้วแดง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
 1.24 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 



๓ 

 
 ๒. คณะกรรมการจัดอาคารสถานที่การแข่งขัน มีหน้าที่ จัดเตรียมอาคาร ห้องสอบ  เวที เครื่องเสียง และวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขัน ตลอดจนอำนวยการความสะดวกในด้านสถานที่ จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  2.1 อาคาร 5 ชั้นที่ 1,2,3 และ4  ประกอบด้วย 
   2.1.1 นายสงวน  เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
   2.1.2 นายธงชัย  สีหล้า  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   รองประธานกรรมการ 

 2.1.3 นางกุหลาบ  วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.4 นางทิตธยา  สีหล้า  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.5 นางสาวพรทิพา  รัชทินพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.6 นางสาวอารยา  ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.7 นางชลิตา  เปรียบนาน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.8 นางกานต์สิรี  กะการดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.9 นางยุพิน  เหลี่ยมด ี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.10 นางสาวเสาวลักษณ์  มิฆเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.11 นางหทัยรัตน์  ตรองจิตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.12 นางสาวสมควร  ศรีจุดานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.13 นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.14 นางสาวฝนทิพย์  ทองมาก ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.15 นายทวีป ศรีตะวัน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.16 นางสาวจรรยา  ใจเอ้ือ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.17 นางสมทรง บุญสมัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.18 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.19 นางเอมอร  พลานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.20 นางจุฑารัตน์ เสาสูง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.21 นางสาวพรประภา พรรณกิติกุลครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.22 นางวิริยา  ใจดี  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.23 นางอำไพ  ประยงค์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.24 นางผกามาศ  กันสา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.25 นางสุวิดา  สุลินทาบรูณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.26 นางฉันทนา  ประนม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.27 นางสาวสุชาดา  ทุนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.1.28 นางสาวพิยดา  พันเลียว นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 2.1.29 นางสาวภัทรสุดา  ประดุจนาม นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ  
 2.1.30 นางสาวปติมา  จิตสมาน นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 

   2.1.31 นายชอบ  ผ่องใส ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.1.32 นายอวิรุทธิ์  จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและเลขาฯ  
 2.1.33 นายจักรี  นพพิบูลย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 2.1.34 นายศุภชัย  ชิงชัย นกัศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 



๔ 

 
       2.2 อาคาร 4 อาคารสำนักงานและอาคารศิลปะ ประกอบด้วย 
  2.2.1 นางสาวจันยนิษฐ์  นุกูลศิริวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการ 

 2.2.2 นางฉวีวรรณ   ตินานพ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    รองประธานกรรมการ 
 2.2.3 นางมัลลิกา  รักพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ

  2.2.4 นางกชกร  มีลาภ  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.2.5 นางสาววิไลลักษณ์ นามวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.2.6 นางพีรญา   กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.2.7 นางสาวอาทิตยา  หลอ่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.2.8 นายศิราเมษฏ์  ภู่หมื่นไวย  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.2.9 นางสาวสุนิสา   หฤทัยถาวรครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 

 2.2.10 นางจุฬารัตน์  กลับได้ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.2.11 นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและเลขาฯ 
 2.2.12 นายไพศาล    กล้าแข็ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 2.2.13 นายเวทิน   หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

       2.3 อาคาร 1 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
 2.3.1 นางวนิดา  หอมเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นางปราณี  เสาเกลียว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    รองประธานกรรมการ 
 2.3.3 นางดวงจันทร์  สังข์ตอ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.3.4 นายสรุกิจ อาจศึก  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.3.5 นายกิตติศักดิ์  ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.3.6 นางสาวสุธินี  สอาดเอ่ียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.3.7 นางสาวฐิติยา  ดัชถุยาวัตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.3.8 นางสาววินันทรา  หงษากุล ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลฯ กรรมการ 
 2.3.9 นายพุฒิพงศ์  จันทนุภา นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 

   2.3.10 นางสาวดวงแก้ว  สำราญสุข ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
  2.3.11 นางสมจิตร  ได้ไซร้ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 

 2.3.12 นายกฤติพงศ์  ประนม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและเลขาฯ 
 2.3.13 นายสมภพ ผ่องราษี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 2.3.14 ว่าที่ร้อยตรี รัฐชัย ฝอยทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
2.4 อาคาร 2 ชั้นที ่1  และโรงอาหาร ประกอบด้วย 
 2.4.1 นางจันทิมา   ชิลสูญ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นางมาลี    หงษ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    รองประธานกรรมการ 
 2.4.3 นางจินตนา   เกตุชยันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.4 นางบุณชนิตา   ศรีจุดานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.5 นางสาวพรรณี   สมใจหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.6 นางเกสรา  สารสุข  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.7 นางสาวรัตนา  พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.8 นางเกียรติสุดา  คำนึงคง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 



๕ 

 
 2.4.9 นางสาววิไลพร   ล้อมพรม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.10 นางสาวกรกนก  บัวสาย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.11 นางกฤษณวรรณ  จินดาศรี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.12 นายวิเชียร  เกตุชยันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.13 นางสาวสายฝน สำหรับชื่อ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.14 นางสาวพิมลรัตน์ ประวัน พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.15 นางสาวเนตต์พิมล  เรืองปภานนท์ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.4.16 นางมนฤดี  ทาวี  พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.17 นางสาวสถิรดา  ศรีแก้ว   พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.18 นางยุพิน  ดีพาชู  พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.19 นางประเนียน  ปลายแก่น พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.20 นางสาวปรัชญาณี  โคจำนงค์ พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.4.21 นางกานดา  คงถนอม   พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.22 นางสาวปาริษา  ศรีแก้ว พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.23 นางสาวนาถยา  กะการดี พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.4.24 นางสาวชลธชิา  เปรยีบดีสุด พ่ีเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.4.25 นางรัญจวน  พันธ์เสน ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.4.26 นางสาวประกอบ  อเนกศรี ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.4.27 นางนฎกร  โภคทรัพย ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและเลขาฯ 
 2.4.28 นายเกษมพงศ์  ค้ำคูณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทฯ        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 2.4.29 นางสาวพรรณธิภา  มุณีไชย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
2.5 หอประชุมโรงเรียน ประกอบด้วย 
 2.5.1 นางอุไรวรรณ  กะภูทิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
 2.5.2 นางธิดา  ฉุนแสนดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    รองประธานกรรมการ 
 2.5.3 นางกวินญา ตอบกลาง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.5.4 นางสารภี  นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.5.5 นางนันทิยา  เทียนแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 2.5.6 นางสาวศศิกร  แก้วแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.5.7 นางสาวรติกานต์  เทพชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.5.8 นางสาวนิตยา  บุญนนท ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.5.9 นายยุทธพงษ์  สุขพินิจ นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 2.5.10 นางสาวนันทิยา  โคษา นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 2.5.11 นายคมสันต์  คำนึงคง ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
 2.5.12 นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและเลขาฯ 
 2.5.13 นายพงษ์พันธ์  อินทรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 2.5.14 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทฯ กรรมการและผู้ช่วยลขาฯ 
 



๖ 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม มีหน้าที่ ให้การต้อนรับ จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหาร

กลางวัน ให้แก่คณะกรรมการตลอดทั้งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วย     
  3.1 นางจันทิมา  ชิลสูญ  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 

 3.2 นางเกสรา  สารสุข  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางนฎกร  โภคทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 3.4 นางเกียรติสุดา  คำนึงคง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 3.5 นางสาววิไลพร  ล้อมพรม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
 3.6 นางสาวสายฝน สำหรับชื่อ พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.7 นางสาวเนตต์พิมล  เรืองปภานนท์พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ 
 3.8 นางมนฤดี  ทาวี  พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.9 นางสาวสถิรดา  ศรีแก้ว   พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.10 นางยุพิน  ดีพาชู  พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.11 นางประเนียน  ปลายแก่น พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.12 นางสาวปรัชญาณี  โคจำนงค์  พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.13 นางกานดา  คงถนอม   พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.14 นางสาวปาริษา  ศรีแก้ว พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.15 นางสาวนาถยา  กะการดี พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.16 นางสาวชลธิชา  เปรียบดีสุด พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
 3.17 นางสาวพิมลรัตน์  ประวัน พ่ีเลี้ยงอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 

  3.18 นางสาวพิยดา  พันเลียว นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
  3.19 นางสาวภัทรสุดา  ประดุจนามนักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
  3.20 นางสาวปติมา  จิตสมาน นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 

 3.21 นางสาวพรรณี   สมใจหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร      กรรมการและเลขาฯ 
  3.22 นางสาวรัตนา  พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  3.23 นางสาวพรรณธิภา  มณุีไชย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่คณะครูและ
นักเรียนที่มาแข่งขัน ประกอบด้วย 
   4.1 นายสงวน  เสาเกลียว ครโูรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
   4.2 นางกานต์สิรี  กะการดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   รองประธานกรรมการ 
   4.3 นางดวงจันทร์  สังข์ต้อง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
   ๔.4 นางสาวรติกานต์  เทพชัย ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   ๔.5 นายกฤติพงศ์  ประนม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.6 นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  5.1 นายจักรี  นพพิบูลย์ ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ประธานกรรมการ 
  5.2 นายทวีป  ศรีตะวัน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   รองประธานกรรมการ 
  5.3 นางสาวสุธิน ี สอาดเอ่ียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  5.4 นายสมภพ  ผ่องราษี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
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  5.5 นายเกษมพงศ์  ค้ำคูณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
  5.6 นางสาวทิพย์กมล  อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการ 
  5.7 นางสาวกนกวรรณ  ฝ่ายสิงห์ ครูจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 6. คณะกรรมการฝ่ายระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันและรายงานผล มีหน้าที่ บันทึกรายชื่อคณะกรรมการ
ดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินในโปรแกรม ฯ จัดทำบัตรประจำตัว เกียรติบัตร ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์เกณฑ์การแข่งขัน แบบลงทะเบียนนักเรียน แบบลงทะเบียนครู แบบลงทะเบียน
กรรมการตัดสิน แบบบันทึกคะแนน แบบเอกสารเปลี่ยนแปลงตัว แก้ไข เพ่ิมชื่อ - สกุล นักเรียน ครูบรรจุซองเอกสารส่งมอบ
ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการ แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวบรวมตรวจสอบผล
การแข่งขันและบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางระบบโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
  6.๑ นางสาวพรทิพา  รัชทินพันธ์ ครโูรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวอารยา  ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   รองประธานกรรมการ 
  6.3 นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.4 นางวิริยา  ใจดี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.5  นางชลิตา  เปรียบนาน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.6  นางกชกร มีลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.7 นางพีรญา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.8 นางบุญชนิตา  ศรีจุดานุ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.9 นางนฏกร  โภคทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.10 นางสาวอาทิตยา หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.11 นางสาวสธุินี  สอาดเอ่ียม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
  6.12 นางสาวนิตญา บุญนนท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
  6.13 นางสาวฐิติยา  ดชัถุยาวัตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
  6.14 นางสาวสุนิสา  หฤทัยถาวร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
  6.15 นางสาวรติกานต์  เทพชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
  6.16 นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์  พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
  6.17 นางสาวนันทิยา  โคษา นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
  6.18 นางสาวพิยดา  พันเลียว นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
  6.19 นางสาวภัทรสุดา  ประดุจนาม นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
  6.20 นางสาวปติมา  จิตสมาน นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
  6.21 นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการ 
  6.22 นางสาวกนกวรรณ  ฝ่ายสิงห์ ครูจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
  6.23 นายอภิชาติ  แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
  6.24 นางสาวนิตญา  ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  6.25 นางสาวจรรยา  ใจเอ้ือ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  6.26 นางสาวศศิกร แก้วแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่  มีหน้าที่ ดูแลสุขภาพอนามัยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 กรณีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัย ประกอบด้วย 
   7.1 นายเกรียงศักดิ์  จิตต์หาญ  ครโูรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร        ประธานกรรมการ 
   7.๒ นางกุหลาบ  วงศ์อุดม ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    รองกรรมการ 
   7.3 นายธงชัย  สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   7.๔ นางสาวเสาวลักษณ์ มิฆเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   7.๕ นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวย ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   7.6นางสาวสุชาดา ทุนด ี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   7.7 นายเวทิน  หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   7.8 นายสมมาตร  สมยิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   7.9 นายชอบ  ผ่องใส ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.10 นางจุฬารัตน์  กลับได้ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.11 นางรัญจวน  พันธ์เสน ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.12 นายคมสันต์  คำนึงคง ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.13 นางสาวดวงแก้ว  สำราญสุข ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.14 นางสมจิตร  ได้ไซร้ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.15 นางสาวประกอบ  อเนกศรี ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการ 
   7.16 นายอวิรุทธิ์  จันไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร     กรรมการและเลขานุการ 
   7.17 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   7.18 นายยุทธพงษ์  สุขพินิจ นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   7.19 นายศุภชัย  ชิงชัย นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   7.20 นายพุฒิพงศ์  จันทนุภา นักศึกษาฯโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวบรวมเอกสารล้างหนี้ เงินยืมราชการให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย 
   8.1 นางอุไรวรรณ กะภูทิน ครโูรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   ประธานกรรมการ 
   8.2 นางมัลลิกา รักพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   รองประธานกรรมการ 
   8.3 นางผกามาศ กันสา ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
   8.4 นายเวทิน หัดไทยทระ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
   8.5 นางหทัยรัตน์  ตรองจิตร์  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
   8.6 นางสาวศศิกร  แก้วแดง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
   8.7 นางสาวจรรยา  ใจเอ้ือ ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการ 
   8.๖ นางสาวลัดดาวรรณ พงธนู ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
   8.7 นางสารภี  นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งระบบ
และรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย 
   9.๑ นางสาวอารยา  ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร       ประธานกรรมการ 
   9.๒ นางทิตธยา สีหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   รองประธานกรรมการ 
   9.3 นางชลิตา  เปรียบนาน ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 



๙ 

 
   9.4 นางวิริยา  ใจด ี ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   9.5 นางสาวอาทิตยา  หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   9.6 นางสาวสุธิน ี สอาดเอ่ียม ครโูรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   9.7 นางนฏกร  โภคทรัพย์  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   9.8 นางบุญชนิตา  ศรีจุดานุ  ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    กรรมการ 
   9.7 นางสาวนิตญา ดาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
   9.8 นางสาวจรรยา  ใจเอ้ือ ครโูรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   9.9 นางสาวศศิกร  แก้วแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 
10. คณะกรรมการตัดสินสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
    10.๑ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 10.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
      ๑. นายสมศักดิ์  ชาติสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัด        ประธานกรรมการ 
      ๒. นางเมทินี  มหิสยา  ครู โรงเรียนประชาสามัคคี           กรรมการ 
      ๓. นางวงเดือน  ทองดี ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี        กรรมการและเลขานุการ 
         10.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ประกอบด้วย 
      ๑. นายจำรัส  เสียงเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเตียว              ประธานกรรมการ 
      ๒. นางรุ้งนภา  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด                             กรรมการ 
     ๓. นางฑิฆัมพร  ทองแม้น ครู โรงเรียนบ้านสะแร                 กรรมการและเลขานุการ 
        10.๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวมาธวรรย์  อิงแอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือ              ประธานกรรมการ 
       ๒. นายสิริภูมิ  ประสานดี ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด               กรรมการ 
       ๓. นางหทัยรัตน์  ตรองจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร       กรรมการและเลขานุการ 
         10.๑.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
       ๑. นางกาญจน์นิต  สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)        ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวพัชรีภรณ์  จนิดาศรี ครู โรงเรียนบ้านอำปึล              กรรมการ 
       ๓. นางสาวสังเวียน  แก้วดี   ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์         กรรมการและเลขานุการ 
 10.๑.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย   
      ๑. นายอเนก  ศรีนาค                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๓  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายสมหวัง  ประทุมโสม  ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร                กรรมการ 
      ๓. นางสาวสุภาพ  ยืนยง  ครู โรงเรียนหนองโสนวิทยา              กรรมการและเลขานุการ 
 10.๑.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 
๑–๓  ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวดวงพร  แอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไทร             ประธานกรรมการ 
       ๒. นางเอ่ียม  โยธินรัตนกำธร  ครู โรงเรียนบ้านชำเบง               กรรมการ 
       ๓. นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร  ครู โรงเรียนบ้านณรงค์      กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๐ 

 
          10.๑.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ประกอบด้วย 
       ๑. นางสาวยศยา  ใจเยน็ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมดิน                        ประธานกรรมการ 
       ๒. นางภาลิดา  จันทร์สวา่ง ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว               กรรมการ 
       ๓. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง ครู โรงเรียนบ้านสำเภาลูน                กรรมการและเลขานุการ 
         10.๑.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
       ๑. นายกานต์  ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลด                    ประธานกรรมการ 
       ๒. นางชนัญธิดา  พากเพียร   ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล              กรรมการ 
       ๓. นายจิรายุตม์  มีเหมาะ  ครู โรงเรียนบ้านตาพราม                  กรรมการและเลขานุการ 
 10.๑.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 
        ๑. นายโสรินทร์  ห้วยทราย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวร             ประธานกรรมการ 
        ๒. นางไพฑูรย์  มีพรหมดี  ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)                          กรรมการ 
        ๓. นางสาวอภัสรา  สังเกตกิจ  ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร     กรรมการและเลขานุการ 
 10.๑.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   
ประกอบด้วย 
       ๑. นายสุธ ี ศรีเครือดำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง            ประธานกรรมการ 
       ๒. นายชิต  ตาติยะ   ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ                        กรรมการ 
       ๓. ว่าที่ร.ต. ศตวรรษ  ศาลางาม   ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย         กรรมการและเลขานุการ 
 10.๑.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   
ประกอบด้วย 
        ๑. นายปราโมชย์  สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์           ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสาวรุ่งนภา  ช่างต่อ ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง                   กรรมการ 
        ๓. นางนริศรา  หอมหวล ครู โรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะ              กรรมการและเลขานุการ 
 10.๑.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-
๖ ประกอบด้วย 
        ๑. นายวขาน  บัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย                      ประธานกรรมการ 
       ๒. นายประยุทธ  ดวงชยั ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร                      กรรมการ 
       ๓. นางศรีรุ้ง  บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา        กรรมการและเลขานุการ 
 
      10.๑.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑(๖ บท)ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓  
      ๑. นายประจบ  กำเนิดสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง                    ประธานกรรมการ 
      ๒. นางวรรยา  กล้วยทอง  ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ                         กรรมการ 
     ๓. ว่าที่ ร.ต.ไพรวัลย์  จันทยุง  ครู โรงเรียนบ้านอุโลก                กรรมการและเลขานุการ 
      10.๑.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
     ๑. นางกนกพร  สร้อยจิต    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.ศรีณรงค์  ประธานกรรมการ  
     ๒. นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านละมงค์                                 กรรมการ 
     ๓. นางสาวสุธินี   สอาดเอ่ียม ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร       กรรมการและเลขานุการ 
     10.๑.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  



๑๑ 

 
     ๑. นางศิริทร  วิภาคะ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนง     ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสมศิลป์  กุมภาว์  ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล               กรรมการ 
     ๓. นางสาวดาว  ดวงราศ ี  ครู โรงเรียนบ้านรุน                 กรรมการและเลขานุการ 
  

  10.๒ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
      10.๒.๑  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ 

๑. นายพันธวัช   สมบูรณ์   ผอ.รร.สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  ประธานกรรมการ 
๒. นางประภัสสร  ศรรัตน์  ครู รร. บ้านตรวจ    กรรมการ 
๓. นางสาวเกศรินทร์  กระมลเลิศ  ครู รร.บ้านเกษตรถาวร    กรรมการ 
๔. นางศิริขวัญ  ศาลางาม   ครู รร.บ้านตายัวะ    กรรมการ 
๕. นางดวงดาว  กล้าเชี่ยว   ครู รร.บ้านเถกิง     กรรมการ 
๖. นางปุญชรัสมิ์  การะเกษ  ครู รร.บ้านจรัส     กรรมการ 
๗. นางรัตนา   เลี่ยมดี   ครู รร.บ้านจบก อ.บัวเชด    กรรมการ 
๘. นางรัชนีวรรณ   แสนกล้า  ครู รร.บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา )  กรรมการ 
๙. นางบุบผา  วาสนาม   ครู รร.บ้านหนองคันนา     กรรมการและเลขานุการ 

   10.๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑. นายณรงค์  พูนเสงี่ยมศิลป์  ผอ.รร.บ้านลำหาด   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัตติยา  บุญเปล่ง  ครู รร.บ้านโคกรัมย์    กรรมการ 
๓. นางสาวพิไลพร  พัฒนสระคู  ครู รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร    กรรมการ 
๔. นางสุภาพร  พิเนตรบูรณะ  ครู รร.บ้านด่าน     กรรมการ 
๕. นายอรุณ   วงษ์รัมย์   ครู รร.บ้านสระแก้ว    กรรมการ 
๖. นางเพ็ญประภา รุ่งแก้ว กุมวิจิตร ครู รร.บ้านสะเดา    กรรมการ 
๗. นางอุทัย  ประไวย์   ครู รร.บ้านหนองใหญ่     กรรมการและเลขานุการ 

   10.๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง   ระดับชั้น ป.๔ - ๖ 
๑. นายสมาน  ขุมทอง  ผอ. รร.บ้านไทนสันติสุข    ประธานกรรมการ 
๒. นางบุรินทร์  คำโฮง  ครู รร.บ้านสนบ      กรรมการ 
๓. นางไฉทยา   เสาร์ทอย    ครู รร.บ้านก็วล        กรรมการและเลขานุการ 

   10.๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง   ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
๑. นางสาวอารยา  ใจมั่น   ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัจฉราพร  อินทร์นุช  ครู รร.บ้านโตงน้อย    กรรมการ 
๓. นางวิภาพร  ศิริมาตรกูล  ครู รร.บ้านสำโรง       กรรมการและเลขานุการ 

  10.๓.๕  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ระดับชั้น ป.๔ - ๖ 
๑. นายเอกกร  ศรีดามาตย์  ผอ.รร.บ้านหลัก    ประธานกรรมการ 
๒. นายชาติชาย  พลคำ   ครู รร.บ้านตรวจ     กรรมการ 
๓. นางมณีรัตน์  คงใจดี   ครู รร.บ้านโคกกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๑๒ 

 
   10.๒.๖  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 

๑. นางวิจิตรา  อุดมทรัพย์  ผอ. รร.บ้านหนองโจงโลง    ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชญานันท์  แก้วมารยา  ครู รร.หนองโสนวิทยา             กรรมการ 
๓. นางพิมลพรรณ  เพียรการ  ครู รร.อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) กรรมการและเลขานุการ 

  10.๒.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)   ระดับชั้น ป.๔ - ๖ 
๑. นายสุเมธ   บูรณะ   ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท ๑  ประธานกรรมการ 
๒. นางกิตติพร  เทียมทัด   ครู รร.บ้านกำไสจาน    กรรมการ 
๓. นายสุวิด  สิงห์ประเสริฐ  ครู รร.บ้านหนองแวง     กรรมการและเลขานุการ 

  10.๒.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)   ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
๑. นางอัจฉรา  จันทร์สว่าง  ผอ. รร.บ้านจังเอิญ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน์ ครู รร.บ้านหนองโยโคกปืด   กรรมการ 
๓. นางสาวกนกกาญจน์  อดกล้า  ครู รร.บ้านศาลาสามัคคี              กรรมการและเลขานุการ 

   10.๒.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ป.๑ - ๖ 
๑. นายชินาธิป   เกษมสุข   ผอ.รร.บ้านขยุงทองยางภิรมย์     ประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุธรรมา  ประพานศรี  ครู รร.บ้านหนองคันนา      กรรมการ 
๓. นางอาทิตยา  แก้วกาหนัน  ครู รร.บ้านลำหาด        กรรมการและเลขานุการ 

   10.๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 
๑. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ  ผอ. รร.บ้านสะพานหัน      ประธานกรรมการ 
๒. นายสำราญ  ภูปุย   ครู รร.บ้านรุน       กรรมการ 
๓. นางสุพัตรา  พ่ึงผล   ครู รร.บ้านตะโนน       กรรมการและเลขานุการ 

   

10.๓ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
       10.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech)  ระดับประถมศึกษาปีที่  
๑-๓  ประกอบด้วย 
   ๑. นายบุญเจือ โฉมใส     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาท              ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาววารุทัย ทาหาญ    ครู โรงเรียนบ้านอาโพน               กรรมการ 
   ๓. นางสาววลัยลักษณ์  คงดี    ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ      กรรมการและเลขานุการ 
      10.๓.๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech)  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-
๖  ประกอบด้วย 
   ๑. นางจุฑารัตน์ ศรีไสว     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระทอง              ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสนธยา  พ่วงงามพันธ์      ครู โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514)                    กรรมการ 
   ๓. นางสาวณัฏฐ์นลิน ศรีกาลบุตร   ครู โรงเรียนบ้านละมงค์          กรรมการและเลขานุการ 
      10.๓.๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวภัทราพร  บันลือทรัพย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนวิทยา           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวภัทรวดี  เพชรสุรยวงศ์     ครู โรงเรียนบ้านสะกาด                กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุนทรี  วิเศษ     ครู โรงเรียนบ้านโจรก         กรรมการและเลขานุการ 



๑๓ 

 
     10.๓.๔  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการเล่านิทาน (Story telling) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายสงวน  ศาลางาม      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ              ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพัลลภ  โสภากุล     ครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน                กรรมการ 
 ๓. นางสาวภิชญาภรณ์  ชาญเชี่ยว    ครู โรงเรียนบ้านตาเบา        กรรมการและเลขานุการ 
     10.๓.๕  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการเล่านิทาน (Story telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสมหทัย  ตรองจิตต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวันเพ็ญ  หวังมั่น     ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพ ๑๔๖                       กรรมการ 
 ๓. นางจิตตราภรณ์  ราพัด   ครู โรงเรียนหนิงโสนวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
     10.๓.๖  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cross  Word)   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
และการแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวดวงแข  ละม้ายศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์(อ.สังขะ)       ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทัศน์  คิดประโคน     ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่               กรรมการ 

๓. นางสาวพรทิพย์  รัชทินพันธ์   ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร       กรรมการเลขานุการ 
    10.๓.๗  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cross  Word)  ระดับมัธยมปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายณัฏฐ์เนศ  สีน้ำคำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา          ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนาทิพย์  ลอแก้ว   ครู โรงเรียนบ้านจรัส                      กรรมการ 
 ๓. นางสาวปวีณา  เพ็งแจ่ม  ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์         กรรมการและเลขานุการ 
   10.๓.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นางธนานันต์  ดียิ่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะดาด              ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชลาทร  ฮุนอยู่   ครู โรงเรียนบ้านสระทอง                กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพรรณ  มณีศรี  ครู โรงเรียนบ้านตรวจ        กรรมการและเลขานุการ 
   10.๓.๙  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันการ
พูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุรกิจ  อาจศึก   ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร        ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวธนาพร  วายประโคน  ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ                        กรรมการ 

๓. นางสาวมินตรา  กวาดนอก  ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง     กรรมการและเลขานุการ 
   10.๓.๑๐ คณะกรรมการกลาง 
 ๑. นางฉวีวรรณ  ตินานพ   ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
  
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
10.๔ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
    10.๔.๑  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 
 ๔-๖ ประกอบด้วย 
          ๑. นางสาวบุญสนอง  หนูคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโอทะลัน    ประธานกรรมการ 
              ๒. นางสาวนิตยา  พ่อค้า  ครู โรงเรียนบ้านสวาท           กรรมการ  
              ๓. นายสมจินต์  คิดดีจริง ครู โรงเรียนบ้านโจรก         กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ประกอบด้วย    
             ๑. นายวินัย  เหมอืนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูน   ประธานกรรมการ 
             ๒. นางมะลิวรรณ  รักงาม  ครู โรงเรียนบ้านจรัส     กรรมการ 
             ๓. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ   ครู โรงเรียนบ้านหนองจูบ                   กรรมการและเลขานุการ 
      10.๔.๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   
ประกอบด้วย 
             ๑. นายสุรชัย  งามชื่น         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทมิ(เดื่อราษฎร์บำรุง)         ประธานกรรมการ 
             ๒. นายจิรฐา  แกมกล้า  ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา    กรรมการ 
             ๓. นายสุพจน์  ลักษวุธ  ครู โรงเรียนบ้านโชค อำเภอบัวเชด        กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๔  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
และการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกอบด้วย  
    ๑. นางวิไล  มูลศาสตร์             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลันแต้             ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวศิริรัตน์  แนบทางดี    ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร    กรรมการ   
    ๓. นางสาววรรณภา  นพวงศ์   ครู โรงเรียนบ้านกูน              กรรมการ 
              ๔. นางสาวจารุตา  พรหมมานนท์   ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)   กรรมการ 
              ๕. นางอรชร  เอี่ยมสะอาด   ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒        กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๖  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ประกอบด้วย 
              ๑. นายวสันต์   ลาดศิลา            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน   ประธานกรรมการ       
              ๒. นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน์       ครูโรงเรียนบ้านสระทอง   กรรมการ 
              ๓. นางฉวีวรรณ  บุญคง               ครูโรงเรียนบ้านปลัด                       กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๗  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
             ๑. นายปรชีา  เกตุชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก็วล             ประธานกรรมการ 
             ๒. นายวีระชาติ  สวัสดิ์สุข             ครู โรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะ   กรรมการ 
             ๓. นางสังวาล  หวลระลึก              ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด            กรรมการและเลขานุการ 
    10.๔.๘  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ประกอบด้วย 
             ๑. นายศตวุฒิ  กำจัดภัย              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมงคล     ประธานกรรมการ 
             ๒. นางฉวีวรรณ  ตินานพ         ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร       กรรมการ 
             ๓. นายพนม  จันทร์แสน              ครู โรงเรียนบ้านสะกาด              กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๑๕ 

 
   10.๔.๙  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประกอบด้วย 
            ๑. นางณัฐฤตา  ธรรมธุระ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท)    ประธานกรรมการ 
            ๒. นางขวัญตา  เหมือนแก้ว     ครู โรงเรียนบ้านละลมระไซ      กรรมการ 
            ๓. นายวินัย  เผือกสวัสดิ์               ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา๒          กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๑๐  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และการแข่งขันการ
แปรรูปอาหารระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   ประกอบด้วย 
   ๑. นายอาคม  แสนคม  ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)      ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวณพัฐอร  อยู่สีมารักษ์     ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)                    กรรมการ 
   ๓. นางสุเพียร   อุราฤทธิ์     ครู โรงเรียนบ้านสวาท      กรรมการ 
            ๔. นางสาวสุกัญญา  โสธรพิทักษ์     ครู โรงเรียนบ้านเถกิง                 กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๑๑  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-
๖ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวสุพรรณิกา  สุบรรณาถ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยา             ประธานกรรมการ 
           ๒. นางทวีรัตน์  เสรมิทรัพย์      ครู โรงเรียนบ้านตาโมม       กรรมการ 
  ๓. นางฐิติกา  แก้วเด่น       ครู โรงเรียนบ้านสีโค       กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๑๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประกอบด้วย 
  ๑. นายนิยม  สุขทอง       ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร             ประธานกรรมการ 
            ๒. นางสาวโสภา  เจริญเตีย      ครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์      กรรมการ 
  ๓. นางวิทยา  เมินดี       ครู โรงเรียนบ้านจบก       กรรมการและเลขานุการ 
    10.๔.๑๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)  
    ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   ประกอบด้วย 
   ๑. นางประดับ  สอดศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ       ประธานกรรมการ 
            ๒. นางกมลวดี  เผอืกสวัสดิ์  ครูโรงเรียนบ้านโคกสมอง      กรรมการ 
   ๓. นางสาวปวีณา  ยวนจิต  ครูโรงเรียนบ้านอำปึล         กรรมการ 
            ๔. นางพินทร  ศรีวิเศษ              ครูโรงเรียนบ้านเกาะตรวจ                กรรมการ 
            ๕. นางสาวรัศมี  พรหมบุตร            ครูโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์                 กรรมการและเลขานุการ 
     10.๔.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ประกอบด้วย 
   ๑. นายถนัด  แสนกล้า                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเถกิง       ประธานกรรมการ 
   ๒. นางธัญญารัตน์  รักษาวงษ์        ครู โรงเรียนบ้านกล้วย                         กรรมการ 
   ๓. นางอรอุมา  สระแก้ว               ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ                  กรรมการและเลขานุการ 
 
10.๕ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย   
        10.๕.๑ คณะกรรมการตัดสินการปั้นดินน้ำมัน  ประกอบด้วย 
     ๑. นางอินทิรา  พอใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม           ประธานกรรมการ 
     ๒. นางพูนทรัพย์  ประยงค์หอม  ครู โรงเรียนบ้านละมงค์                กรรมการ 
     ๓. นางพลอยปภัส  ทองทา  ครู โรงเรียนบ้านเสรียง           กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๖ 

 
        10.๕.๒ คณะกรรมการตัดสินการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ประกอบด้วย 
    ๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ  เหลือถนอม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมิง          ประธานกรรมการ 
    ๒. นางมัชฌิมา  ทวีทรัพย์   ครู โรงเรียนบ้านสะเดา                        กรรมการ 
    ๓. นางนิชนัย  ตันไธสง   ครู โรงเรียนรุน           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 


