คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๔๓๖/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“จำกทุ่งกุลำสดใสก้ำวไกลสู่...อำเซียน ปี ๒๕๕๕”
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ กำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน “จำกทุ่งกุลำสดใส ก้ำวไกลสู่...อำเซียน” ปี ๒๕๕๕ ในระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกำยน
พ.ศ.๒๕๕๕
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ดนตรี กีฬำ ศิลปหัตถกรรมและกำร
แสดงและเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และเหมำะสม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนศิลปหัตกรรมนักเรียน “จำกทุ่งกุลำสดใส
ก้ำวไกลสู่...อำเซียน” ปี ๒๕๕๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้
ก. คณะกรรมกำรสำระทัศนศิลป์
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยพูนศรี โกกะบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยศักดิ์ดำ คำดีวี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองศรีทองสว่ำงวิทย์ กรรมกำร
๑.๓ นำยสนิท ไตรทิพย์
ครูโรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๑.๔ นำยหำญชัย ศรีภูมั่น
ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
๑.๕ นำยสมรักษ์ วิเศษวงษำ ครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำ
กรรมกำร
๑.๖ นำงวรำงคณำ สีลำ
ครูโรงเรียนฮ่องแฮ่พะยอมหนองม่วง กรรมกำร
๑.๗ นำยสมมำศ อยู่สุข
ครูโรงเรียนบ้ำนขมิ้น
กรรมกำร
๑.๘ นำงเหรียญทอง จันทะรี ครูโรงเรียนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์ กรรมกำร / เลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยฐินชัย นนทะภำ
ผอ.โรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยวิจิตร พละวัฒน์
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
๒.๓ นำงปิยภรณ์ ประสงค์จีน ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร
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๒.๔ นำงสุภำภรณ์ ชุมมุง
๒.๕ นำงภำวดี สำยคำ
๒.๖ นำยวิโรจน์ แก้วขอนแก่น
๒.๗ นำงสุปรำณี กล้ำหำญ
๒.๙ นำยสมชำย โสภัณนำ

ครูโรงเรียนวัดธำตุฯ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองยำง
ครูโรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ
ครูโรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนกกกุง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๓. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยสมบูรณ์ นนทะโชติ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงยุพิน เส็งตำกแดด
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓.๓ นำงศันสนีย์ อุทธชำติ
ครูโรงเรียนบ้ำนคำพระ
กรรมกำร
๓.๔ นำงสำเนียง ศรีสนำม
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓.๕ นำยชัยณรงค์ นินนันท์
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนคำ
กรรมกำร
๓.๖ นำงศุภลักษณ์ ศุภำรำทิตย์ ครูโรงเรียนหนองหญ้ำรังกำหนองส่วยฯ กรรมกำร
๓.๗ นำงสำวเพ็ญจันทร์ พันธะนำ ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๓.๘ นำงสำวปัทมำพร วรภูมิ ครูโรงเรียนบ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว กรรมกำร/เลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยดำรงค์ สีลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระบัว
ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำยพรมำ ปำกชำนิ
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำค้อ
กรรมกำร
๔.๓ นำยปรวรรตน์ โยธมำศ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคูโคกเพ็ก
กรรมกำร
๔.๔ นำงปรำณี ทองลือ
ครูโรงเรียนบ้ำนฮ่องทรำย
กรรมกำร
๔.๕ นำงสุวรรณี เรืองดงยำง ครูโรงเรียนบ้ำนไทรทอง
กรรมกำร
๔.๖ นำยอนันต์ คำหินกอง
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย
กรรมกำร
๔.๗ นำยเขมพันธ์ โคหนองบัว ครูโรงเรียนบ้ำนหนองยำง
กรรมกำร
๔.๘ นำงกุณฑล นนทมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำคำน้อย
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยพูนศรี โกกะบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำงเพ็ญศรี เสนำนันท์
ครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
กรรมกำร
๕.๓ นำยวัฒนำ กับแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนบ่อดอนแฮด
กรรมกำร
๕.๔ นำงสำวอรนุช ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๕.๕ นำยประครอง เครื่องพำที ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุง
กรรมกำร
๕.๖ นำงกำนดำ แก้วสังข์
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
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๕.๗ นำงสำวเก็จเกศี สงิมทอง ครูโรงเรียนบ้ำนดอนคำ
๕.๘ นำงเกษมศรี พำโคกทม ครูโรงเรียนบ้ำนจำนเหนือ

กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๖. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยประจวบ กำสิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวดงกำแพง ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำงสำลี โพโสลี
ครูโรงเรียนบ้ำนตลำดไชย
กรรมกำร
๖.๓ นำงพิสมัย หอมกลิ่น
ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
๖.๔ นำงอนงค์ สำสนำม
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนจิกหนองคู
กรรมกำร
๖.๕ นำยสมบูรณ์ สุโพธิ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหินน้อย
กรรมกำร
๖.๖ นำยอัมพร วินทะไชย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหมำกยำง
กรรมกำร
๖.๗ นำยสมภำร เบ้ำนี
ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๖.๘ นำยสุชำติ จำปำทิพย์
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยสมบูรณ์ นนทะโชติ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโนนชัยศรีหนองแคน ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงสุนีย์ จันทะศรี
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๗.๓ นำยชูชำติ พุธอุดร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำรังกำฯ
กรรมกำร
๗.๔ นำงพรรัตนำ ถิ่นทัพไทย ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฮี
กรรมกำร
๗.๕ นำยเธียรชัย แถวพินิจ
ครูโรงเรียนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๗.๖ นำงรัตนำภรณ์ อะทำโส ครูโรงเรียนไตรรำษฎร์คุรุสำมัคคี
กรรมกำร
๗.๗ นำงเย็นจิต ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสะอำด
กรรมกำร
๗.๘ นำงประภำศิริ แสนจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๘.๑ นำยดำรงค์ สีลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระบัว
ประธำนกรรกำร
๘.๒ นำยณรงค์ อำจหำญ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้วห้วยสำรำญ กรรมกำร
๘.๓ นำยสุรชัย พันธุ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหมื่นถ่ำน
กรรมกำร
๘.๔ นำงสำวพุธศรี เกรียงศรี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคูโคกเพ็ก
กรรมกำร
๘.๕ นำยอภิลำส ภิรมยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนดู่
กรรมกำร
๘.๖ นำงมะลิวรรณ กันยำรัตน์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบั่ววิทยำ
กรรมกำร
๘.๗ นำยสมผล แก้วภูมิแห่
ครูโรงเรียนหนองกุงวิทยำ
กรรมกำร
๘.๘ นำยภำคภูมิ จันทะวงษ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
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๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยสุวิทย์ สุนทร
ผู้อำนวยกำรบ้ำนเด่นรำษฎร์
ประธำนกรรกำร
๙.๒ นำยไพรัช สวัสดิพำนิชย์ ครูโรงเรียนบ้ำนจิกฯ
กรรมกำร
๙.๓ นำงกุลเทพ ไชยสุนทร
ครูโรงเรียนสำวแหวิทยำ
กรรมกำร
๙.๔ นำยสุริยันต์ ทองแสน
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเรือ
กรรมกำร
๙.๕ นำยไพรวัลย์ ไข่สังข์
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๙.๖ นำงสำรวย อำรยะโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนยำงเครือ – ด่ำนน้อย กรรมกำร
๙.๗ นำงทองนิ่ม แพงสกล
ครูโรงเรียนบ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ กรรมกำร
๙.๘ นำงนงรักษ์ แผนคำ
ครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมวิทยำ กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยฐินชัย นนทะภำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเสียว ประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ นำงศิริพร งำมเกลี้ยง
ครูโรงเรียนยำงคำวิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๓ นำยสงวน อ่อนสองชั้น
ครูโรงเรียนบ้ำนขัดเค้ำ
กรรมกำร
๑๐.๔ นำยอดิชำติ โลทะลำด
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแคน กรรมกำร
๑๐.๕ นำยอำไพ หำพันธุ์
ครูโรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๑๐.๖ นำยวัชรศักดิ์ สุภำพสุนทร ครูโรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมฯ)
กรรมกำร
๑๐.๗ นำยสุชำติ จำปำทิพย์
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
๑๐.๘ นำยปิรันธ์ สระแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนข่อย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำยจีระ อินทรกลำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำยยุทธนำ สมุทรศรี
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนอุ่มเม่ำสิงห์ไคล กรรมกำร
๑๑.๓ นำงจันทนำ น้อยแสง
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสะอำด
กรรมกำร
๑๑.๔ นำยบุญเพ็ง วิรัตน์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
๑๑.๕ นำยไสว ภำระบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองยำงวิทยำคม กรรมกำร
๑๑.๖ นำงสำวศิริญญำ แก้วภูมิแห่ ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๗ นำยสมปอง เวียงนนท์
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกงำม
กรรมกำร
๑๑.๘ นำงจิตสุรำงค์ นำโพนงำม ครูโรงเรียนนำนวลรำษฎร์นิยม กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบด้วย
๑๒.๑ นำยสำกล ลำพำย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนโพนเมือง ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ ว่ำที่ ร.ต.วิรัตน์ สัทธศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ
กรรมกำร
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๑๒.๓ นำยยุทธนำ โกศัลวัฒน์
๑๒.๔ นำยกมล วงศ์ณรัตน์
๑๒.๕ นำงศุภลักษณ์ หำพันธุ์
๑๒.๖ นำยเกษม บุญหำสุก
๑๒.๗ นำงทองหยำด พวงไธสง
๑๒.๘ นำยอุทัย สุริยมำตย์

ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนลำโกนฯ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง
ครูโรงเรียนบ้ำนผำ
ครูโรงเรียนโนนยำงรัฐพัฒนำ
ครูโรงเรียนเมืองจำปำขัน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร

๑๓. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๓.๑ นำยสมบูรณ์ นนทะโชติ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน ประธำนกรรมกำร
๑๓.๒ นำงหนูกร สนศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนทัน
กรรมกำร
๑๓.๓ นำงภำวนำ เศรษฐไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอีเข็ม
กรรมกำร
๑๓.๔ นำงหนูจันทร์ ศรีหนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็กซ้ำยดอนแตง กรรมกำร
๑๓.๕ นำงรุ่งอรุณ โคหนองบัว
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฮี
กรรมกำร
๑๓.๖ นำงสำวอัจฉรำ ประมูลจักโก ครูโรงเรียนบ้ำนจำนเหนือ
กรรมกำร
๑๓.๗ นำงสำวกุลชร จันสีนะ
ครูโรงเรียนบ้ำนโปง(ประชำสำมัคคี) กรรมกำร
๑๓.๘ นำงปิ่น แก้วพยงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๔.๑ นำยจีระ อินทรกลำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง ประธำนกรรมกำร
๑๔.๒ นำยประสิทธิ์ สิมลำ
ครูโรงเรียนเมืองจำปำขัน
กรรมกำร
๑๔.๓ นำยสุเทพ คำจันทร์
ครูโรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำฯ
กรรมกำร
๑๔.๔ นำงอำรีรัตน์ นำมมูลตรี
ครูโรงเรียนหนองขำมวิทยำ
กรรมกำร
๑๔.๕ นำยบุญเด็ด ศรีละบุตร
ครูโรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี กรรมกำร
๑๔.๖ นำยสมชัย มำกพูน
ครูโรงเรียนบ้ำนนกเหำะ
กรรมกำร
๑๔.๗ นำงสำยแก้ว เชิงหอม
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้
กรรมกำร
๑๔.๘ นำยดนัยณัฎฐ์ ศรีสมุทร
ครูโรงเรียนบ้ำนเขวำตะคลอง กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑๕.๑ นำยดำรงค์ สีลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสระบัว
๑๕.๒ นำยไพศำล วงศ์คำ
ครูโรงเรียนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ
๑๕.๓ นำงยุพำภรณ์ สุระมณี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองขำมวิทยำ
๑๕.๔ นำยวิรัตน์ วัฒนยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง
๑๕.๕ นำยมนัสพงษ์ พรมศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนเขวำตะคลอง

ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๑๕.๖ นำยสัจจพันธ์ เนื่องโนรำช
๑๕.๗ นำยไพรวัลย์ ไข่สังข์
๑๕.๘ นำยนรินทร์ ไชยรำช

ครูโรงเรียนบ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงวกรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
ครูโรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

ข. คณะกรรมกำรสำระดนตรี
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย
๑.๑ นำยบรรจง สังฆะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยประดิษฐ์ เจริญรัมย์ ครูโรงเรียนวัดธำตุฯ
กรรมกำร
๑.๓ นำยประชำ ลำภอำษำ
ครูโรงเรียนบ้ำนข่อย
กรรมกำร
๑.๔ นำยวีระชัย จำรรัตน์
ครูโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
๑.๕ นำยสมบัติ ศิริธำรำ
ครูโรงเรียนบ้ำนโนนแฮด
กรรมกำร
๑.๖ นำยนิพนธ์ ชำระ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเปลือยตำแสง
กรรมกำร
๑.๗ นำยอธิเศธ เสำร์วงค์
ครูโรงเรียนบ้ำนผำโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑.๘ นำยบวร ประสำร
ครูโรงเรียนบ้ำนยำงเลิง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสุริยะ บุญสีลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยเทวำ สีดำโคตร
ครูโรงเรียนบ้ำนมะกอก
กรรมกำร
๒.๓ นำงวิบูลศรี เจริญรัมย์
ครูโรงเรียนวัดธำตุฯ
กรรมกำร
๒.๔ นำยสุวิทย์ ศรีคุณ
ครูโรงเรียนบ้ำนงูเหลือม
กรรมกำร
๒.๕ นำยเทิดศักดิ์ ภูภักดี
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
๒.๖ นำยสังวำลย์ นิยม
ครูโรงเรียนสำมขำพิทยำคม
กรรมกำร
๒.๗ นำยบุญปลูก วงษ์แก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวดอนชำด
กรรมกำร
๒.๘ นำยธวัชชัย ถนัดค้ำ ครูโรงเรียนบ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยมนตรี สิงห์ชำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำโรง
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงสุนันท์ นำมนำท
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
กรรมกำร
๓.๓ นำงบุญมำ พัชรดำสุดที ครูโรงเรียนบ้ำนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยฯ
กรรมกำร
๓.๔ นำยสมหมำย ศรีทะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนพิลำ
กรรมกำร
๓.๕ นำงพวงลัดดำ วิสูญ
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง
กรรมกำร
๓.๖ นำงพรรณี ศรีเวียงรำช
ครูโรงเรียนวัดแจ่มอำรมย์
กรรมกำร
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๓.๗ นำยณัฐ คูณโนนยำง
๓.๘ นำยณัฐนันท์ สีลำ

ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำยำง – วนำทิพย์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคูโคกเพ็ก

กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ

๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยสำกล ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยถำวร มูลมะณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์ ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำงคณพร น้อยน้ำคำ
ครูโรงเรียนหนองบัวคุรุประชำสรรค์
กรรมกำร
๔.๓ นำยสุพัฒน์ ชุมมุง
ครูโรงเรียนวัดธำตุฯ
กรรมกำร
๔.๔ นำยเที่ยง รัตนโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๔.๕ นำงมณีรัตน์ มั่นคง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำร
๔.๖ นำยวัฒนะชัย เคนโยธำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๔.๗ นำงบุษกร บุญยืนนำน
ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๔.๘ นำยบุรินทร์ ทองเทียม
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๔.๙ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยถำวร มูลมะณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์ ประธำนกรรกำร
๕.๒ นำงคณพร น้อยน้ำคำ
ครูโรงเรียนหนองบัวคุรุประชำสรรค์
กรรมกำร
๕.๓ นำยสุพัฒน์ ชุมมุง
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำอ้อม
กรรมกำร
๕.๔ นำยเที่ยง รัตนโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๕.๕ นำงมณีรัตน์ มั่นคง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำร
๕.๖ นำยวัฒนะชัย เคนโยธำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๕.๗ นำงบุษกร บุญยืนนำน
ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๕.๘ นำยบุรินทร์ ทองเทียม
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๕.๙ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.๑– ๖ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยอำนนท์ นำมเพ็ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำงสุพีพร ยำสมร
ครูโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยำ กรรมกำร
๖.๓ นำยบุญธรรม ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๖.๔ นำงนิรมล ทิศคำ
ครูโรงเรียนเมืองพนมไพร
กรรมกำร
๖.๕ นำงชื่นจิตร ใหม่คำมิ
ครูโรงเรียนบ้ำนสิงห์ไคล
กรรมกำร
๖.๖ นำยสุเทพ ปำนจมดี
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย
กรรมกำร
๖.๗ นำงระพิน ขว้ำงรหัส
ครูโรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
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๖.๘ นำยชัยนวพงษ์ สืบสำรำญ ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์

กรรมกำร/เลขำนุกำร

๗. คณะกรรมกำร กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยถำวร มูลมะณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์ ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงกัญญ์ฐญำณ์ จันทรประทักษ์ ครูโรงเรียนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร
๗.๓ นำงสุพีพร ยำสมร
ครูโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยำ กรรมกำร
๗.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๗.๕ นำงนิรมิต ศรีภักดี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมกำร
๗.๖ นำยพงษ์ทอง ศรีน้อย
ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
๗.๗ นำงศุภรัตน์ ฤำโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
๗.๘ นำยประเสริฐ มงคลกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และระดับชั้น ม.๑ – ๓
ประกอบด้วย
๘.๑ นำยชัยมงคล ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
ประธำนกรรกำร
๘.๒ นำยสุนทรเทพ มิทรำวงศ์ ครูโรงเรียนหนองพระบำงตลำดม่วง
กรรมกำร
๘.๓ นำยรำชัย บุญเลิศรพ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
๘.๔ นำยบุญพันธ์ โคกรส
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหินน้อย
กรรมกำร
๘.๕ นำยวีระพล แสนโสดำ
ครูโรงเรียนวัดธำตุฯ
กรรมกำร
๘.๖ นำยประสิทธิ์ ฤทธิเดช
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองกุดหลด
กรรมกำร
๘.๗ นำยประจวบ ทองสระคู ครูโรงเรียนโพนโพธิ์หว้ำงำม
กรรมกำร
๘.๘ นำยปรีดี ลำหล้ำเลิศ
ครูโรงเรียนบ้ำนไทรทอง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยชัยมงคล ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
ประธำนกรรกำร
๙.๒ นำงพรลดำ เที่ยงผดุง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกทมฯ
กรรมกำร
๙.๓ นำยสุนทรเทพ มิทรำวงศ์ ครูโรงเรียนหนองพระบำงตลำดม่วง
กรรมกำร
๙.๔ นำยบุญพันธ์ โคกรส
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหินน้อย
กรรมกำร
๙.๕ นำยสังวำลย์ นิยม
ครูโรงเรียนสำมขำพิทยำคม
กรรมกำร
๙.๖ นำยประสิทธิ์ ฤทธิเดช
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองกุดหลด
กรรมกำร
๙.๗ นำยสุวิทย์ ศรีคุณ
ครูโรงเรียนบ้ำนงูเหลือม
กรรมกำร
๙.๘ นำยปรีดี ลำหล้ำเลิศ
ครูโรงเรียนบ้ำนไทรทอง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
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๑๐. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยสำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยสันติภพ โชติขันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูดิน
ประธำนกรรกำร
๑๐.๒ นำงธิดำรัตน์ นวลมณี ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๑๐.๓ นำยเที่ยง รัตนโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑๐.๔ นำงมณีรัตน์ มั่นคง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำร
๑๐.๕ นำยวัฒนะชัย เคนโยธำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๑๐.๖ นำยรำชัย บุญเลิศรพ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
๑๐.๗ นำยบุรินทร์ ทองเทียม ครูโรงเรียนบ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๑๐.๘ นำยพงษ์ทอง ศรีน้อย ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำยสันติภพ โชติขันธ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูดิน
ประธำนกรรกำร
๑๑.๒ นำงธิดำรัตน์ นวลมณี ครูโรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก
กรรมกำร
๑๑.๓ นำยเที่ยง รัตนโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงมณีรัตน์ มั่นคง
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำร
๑๑.๕ นำยวัฒนะชัย เคนโยธำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๑๑.๖ นำยรำชัย บุญเลิศรพ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัว
กรรมกำร
๑๑.๗ นำยบุรินทร์ ทองเทียม ครูโรงเรียนบ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๑๑.๘ นำยพงษ์ทอง ศรีน้อย ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นำยสืบสกุล ชดช้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ้งฯ ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ นำงกัญญ์ฐญำณ์ จันทรประทักษ์ ครูโรงเรียนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร
๑๒.๓ นำงสุพีพร ยำสมร
ครูโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยำ กรรมกำร
๑๒.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๑๒.๕ นำงนิรมิต ศรีภักดี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมกำร
๑๒.๖ นำงศุภรัตน์ ฤำโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
๑๒.๗ นำยประเสริฐ มงคลกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง
กรรมกำร
๑๒.๘ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
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ค. คณะกรรมกำรสำระนำฏศิลป์
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ระดับชั้น ป.๑ – ๖และ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยจักรสินธ์ สำมำรถ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกกกุงคุรุรำษฎร์พัฒนำ ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงสุนัดดำ ทัณทะรักษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๑.๓ นำงวัชรำภรณ์ ปิ่นละออ ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
๑.๔ นำเกษรำ เลิศพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๑.๕ นำงสุมำลี เกำะน้ำใส
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนแดง
กรรมกำร
๑.๖ นำงชวนพิศ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนนำงเตี้ยไศลทอง
กรรมกำร
๑.๗ นำงทองพูน ปำโท
ครูโรงเรียนบ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๑.๘ นำงสุนันทำ คงสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำง
กรรมกำร
๑.๙ นำงพรรณี ไกยสวน
ครูโรงเรียนบ้ำนฝำง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันระบำมำตรฐำน และนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ – ๖
และ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสุริยะ บุญศิลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำงปทุมทิพย์ ยำสมร
ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๒.๓ นำงสว่ำงจิต อุ่นน้ำเที่ยง ครูโรงเรียนบ้ำนแขม
กรรมกำร
๒.๔ นำงพรรณี ไกยสวน
ครูโรงเรียนบ้ำนฝำง
กรรมกำร
๒.๕ นำงรัศมี ยงยุทธ
ครูโรงเรียนบ้ำนกู่คันธนำมหนองฝั่งแดง กรรมกำร
๒.๖ นำงสกุนำ สดใส
ครูโรงเรียนบ้ำนร้ำนหญ้ำ
กรรมกำร
๒.๗ นำงช่อเอื้อง โพธิแสง
ครูโรงเรียนบ้ำนเปลือย(คุรุฯ)
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๒.๘ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ
๓. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑ - ๓
ประกอบด้วย
๓.๑ นำงเทียม รักษำธรรม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงช้ำง
ประธำนกรรกำร
๓.๒ นำงสุภำภรณ์ โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้ำนชำติ
กรรมกำร
๓.๓ นำงนิรมิต ศรีภักดี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมกำร
๓.๔ นำงจันที ศรีแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้
กรรมกำร
๓.๕ นำงเทียมใจ เมืองสองชั้น ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองสรวง
กรรมกำร
๓.๖ นำงประทุมทิพย์ ยำสมร ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๓.๗ นำงสำวบุษบำ ตันภูเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย
กรรมกำร
๓.๘ นำงวิลำวัณย์ อุ่นโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนนำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
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๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันแสดงตลกและแข่งขันมำยำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยสืบสกุล ชดช้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ้งฯ ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำงกัญญ์ฐญำณ์ จันทรประทักษ์ ครูโรงเรียนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร
๔.๓ นำงสุพีพร ยำสมร
ครูโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยำ กรรมกำร
๔.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครูโรงเรียนบ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๔.๕ นำงนิรมิต ศรีภักดี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแวง
กรรมกำร
๔.๖ นำงศุภรัตน์ ฤำโสภำ
ครูโรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
๔.๗ นำยประเสริฐ มงคลกุล
ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง
กรรมกำร
๔.๘ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี
ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

