คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒
ที่ ๒๔๙/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
“จำกทุ่งกุลำสดใส ก้ำวไกลสู่...อำเซียน” ปี ๒๕๕๖
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ กำหนดจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จำกทุ่งกุลำสดใส ก้ำวไกล...สู่อำเซียน” ปี ๒๕๕๖ ในระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐
ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรประกวดและ
แข่งขันกิจกรรม ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๓
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต ๒ สำมำรถดำเนินกำรตัดสินรำยกำรประกวดแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ
รำยงำนผลกำรประกวดและแข่งขันได้อย่ำงสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จำกทุ่งกุลำสดใส ก้ำวไกลสู่...อำเซียน” ปี ๒๕๕๖
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้
ก. คณะกรรมกำรสำระทัศนศิลป์
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสุวิทย์ สุนทร
ผอ.รร.ดอนกลอยวิทยำคำร
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยธีระพนธ์ ถวิลไพร
ครู รร.บ้ำนสระแก้วเจริญศิลป์
กรรมกำร
๑.๓ นำยเตรียม หงษ์ศรี
ครู รร.บ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑.๔ นำยสุวพงษ์ ขำวศรี
ครู รร.บ้ำนสำรำญ
กรรมกำร
๑.๕ นำยนิรันดร์ ชมพู
ครู รร.บ้ำนหัวหนองตำด
กรรมกำร
๑.๖ นำยสำเริง หอมกลิ่น
ครู รร.บ้ำนขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
กรรมกำร
๑.๗ นำยไสว ภำระบุตร
ครู รร.ไตรรำษฎร์คุรุสำมัคคี
กรรมกำร
๑.๘ นำยภำคภูมิ จันทะวงษ์
ครู รร.บ้ำนจำนเหนือ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-2๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยนำค โพลำลัย
ผอ.รร.บ้ำนเขวำตะคลอง
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยไกรวัฒน์ พรศิริสถิตกุล ครู รร.สิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมวิทยำ กรรมกำร
๒.๓ นำยประยุทธ ขันโพธิ์น้อย
ครู รร.บ้ำนโพนสูง(ปทุมรัตต์)
กรรมกำร
๒.๔ นำงทรงฉวี สีเห็มทอง
ครู รร.เมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำร
๒.๕ นำยมังกรศิลป์ พรมศร
ครู รร.บ้ำนหนองฮำง
กรรมกำร
๒.๖ นำยประครอง เครื่องพำที
ครู รร.บ้ำนหนองกุง
กรรมกำร
๒.๗ นำยวัฒนำ กับแก้ว
ครู รร.บ้ำนดอนบ่อดอนแฮด
กรรมกำร
๒.๘ นำงเกษมศรี พำโคกทม
ครู รร.บ้ำนจำนเหนือ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยสมบูรณ์ นนทะโชติ
ผอ.รร.บ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงสำวปัทมำพร วรภูมิ
ครู รร.บ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว กรรมกำร
๓.๓ นำยหำญชัย ศรีภูมั่น
ครู รร.บ้ำนขี้เหล็ก(อำจสำมำรถ)
กรรมกำร
๓.๔ นำงศันสนีย์ อุทธชำติ
ครู รร.บ้ำนคำพระ
กรรมกำร
๓.๕ นำงปรำณี ทองลือ
ครู รร.บ้ำนฮ่องทรำย
กรรมกำร
๓.๖ นำงภำวณำ เศรษฐไตรรัตน์ ครู รร.บ้ำนหนองอีเข็ม
กรรมกำร
๓.๗ นำงศุภลักษณ์ ศุภำรำทิตย์ ครู รร.บ้ำนหนองหญ้ำรังกำฯ
กรรมกำร
๓.๘ นำงสำวนวลอนงค์ ศรีนวล
ครู รร.บ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยจีระ อินทรกลำง
ผอ.รร.บ้ำนหนองช้ำง
ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำยสมภำร เบ้ำนี
ครู รร.นำนวลรำษฎร์นิยม
กรรมกำร
๔.๓ นำยธวัชชัย ถนัดค้ำ
ครู รร.บ้ำนสำรำญนิวำสสำมัคคี
กรรมกำร
๔.๔ นำยอัมพร วินทะไชย
ครู รร.ชุมชนบ้ำนหมำกยำง
กรรมกำร
๔.๕ นำยสุรชัย พันธุ
ครู รร.บ้ำนหนองหมื่นถ่ำน
กรรมกำร
๔.๖ นำงสุวรรณี เรืองดงยำง
ครู รร.บ้ำนไทรทอง
กรรมกำร
๔.๗ นำงสำวทิพวัลย์ พระจันทร์ลำ ครู รร.บ้ำนตำจ่อยหนองสระ
กรรมกำร
๔.๘ นำยอุทัย สุริยมำตย์
ครู รร.เมืองจำปำขัน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยกำญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ ผอ.รร.บ้ำนน้ำคำ(ปทุมรัตต์)
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำยอดิศักดิ์ ศรีสมบัติ
ครู รร.บ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๕.๓ นำยปรีดี แซ่อ่ำง
ครู รร.บ้ำนศำลำ
กรรมกำร
๕.๔ นำยสำเริง หอมกลิ่น
ครู รร.บ้ำนขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
กรรมกำร

-3๕.๕ นำงสำวอัจฉรำ ประมูลจักโก ครู รร.บ้ำนจำนเหนือ
กรรมกำร
๕.๖ นำยอนันต์ คำหินกอง
ครู รร.บ้ำนโพนครกน้อย
กรรมกำร
๕.๗ นำงทองนิ่ม แพงสกล
ครู รร.บ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ
กรรมกำร
๕.๘ นำยสุชำติ จำปำทิพย์
ครู รร.บ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยประธูป พิษณุแสง
ผอ.รร.บ้ำนจำนใต้
ประธำนกรรมกำร
๖.๒ นำยวิรัตน์ วัฒนยำ
ครู รร.บ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีรำษฎร์ฯ)กรรมกำร
๖.๓ ว่ำที่ร้อยตรีวิรัตน์ ลัทธศรี
ครู รร.บ้ำนดงหมำกไฟ
กรรมกำร
๖.๔ นำยสุวรรณ พรมชินวงศ์
ครู รร.ร่องคำหงส์ทองวิทยำ
กรรมกำร
๖.๕ นำยเขมพันธ์ โคหนองบัว
ครู รร.บ้ำนหนองยำง
กรรมกำร
๖.๖ นำยไสว คำภูเมือง
ครู รร.บ้ำนกู่กำสิงห์
กรรมกำร
๖.๗ นำยสมปอง เวียงนนท์
ครู รร.ชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์ฯ)กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยประภำส พิลำภ
ผอ.รร.บ้ำนเหล่ำง้ำวโนนค้อฯ
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำยสงวน ยงยุทธ
ครู รร.บ้ำนหนองสรวงหนองซำ
กรรมกำร
๗.๓ นำงพิสมัย หอมกลิ่น
ครู รร.บ้ำนขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
กรรมกำร
๗.๔ นำงจรัสแสง เทพวิริยพงศ์
ครู รร.บ้ำนผำโนนสว่ำง
กรรมกำร
๗.๕ นำงอนงค์ ลำสนำม
ครู รร.บ้ำนโนนจิกหนองคู
กรรมกำร
๗.๖ นำงยุพิน เส็งตำกแดด
ครู รร.เมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๗.๗ นำงสำวเพ็ญจันทร์ พันธะนำ ครู รร.บ้ำนดงเมืองจอก กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมนูนสูง ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย
๘.๑ นำยจักรสิน สำมำรถ
ผอ.รร.กกกุงคุรุรำษฎร์สำมัคคี
ประธำนกรรกำร
๘.๒ นำยจำรูญ พันธ์ธุระ
ครู รร.บ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๘.๓ นำยสมจิตร หงส์พิพิธ
ครู รร.บ้ำนเขวำใหญ่
กรรมกำร
๘.๔ นำยอภิลำส ภิรมยำ
ครู รร.บ้ำนดู่
กรรมกำร
๘.๕ นำยอัจฉริยะ สำมิบัติ
ครู รร.บ้ำนยำงเครือ – ด่ำนน้อย กรรมกำร
๘.๖ นำยณรงค์ อำจหำญ
ครู รร.ห้วยแก้วห้วยสำรำญ
กรรมกำร
๘.๗ นำยกุลเทพ ไชยสุนทร
ครู รร.สำวแหวิทยำ
กรรมกำร
๘.๘ นำยเทวิน สุขวรรณะ
ครู รร.วำรีสวัสดิว์ ิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยพูนศรี โกกะบูรณ์
ผอ.รร.บ้ำนกอกแก้ว
ประธำนกรรกำร
๙.๒ นำยอุเทน อุบลบำน
ครู รร.บ้ำนแคน(วันครู2503)
กรรมกำร

-4๙.๓ นำยสมพล แก้วภูมิแห่
ครู รร.หนองกุงวิทยำ
กรรมกำร
๙.๔ นำยไพรวัลย์ ไข่สังข์
ครู รร.บ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๙.๕ นำยวิทยำ แสนทวีสุข
ครู รร.บ้ำนคูดินทรำย
กรรมกำร
๙.๖ นำยสุริยันต์ ทองแสน
ครู รร.บ้ำนหนองเรือ
กรรมกำร
๙.๗ นำยจรินทร์ ภักดีศรี
ครู รร.บ้ำนหัวดอนชำด
กรรมกำร
๙.๘ นำยสมศักดิ์ วงศ์สระคู
ครู รร.บ้ำนยำงเครือ – ด่ำนน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยฐินชัย นนทะภำ
ผอ.รร.บ้ำนท่ำเสียว
ประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ นำยประยุทธ ขันโพธิ์น้อย ครู รร.บ้ำนโพนสูง
กรรมกำร
๑๐.๓ นำยประเสริฐ โพธิขำ
ครู รร.บ้ำนเปลือย(คุรุสรรค์วิทยำ) กรรมกำร
๑๐.๔ นำยเทวิน สุขวรรณะ
ครู รร.วำรีสวัสดิว์ ิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๕ นำยสนิท ไตรทิพย์
ครู รร.จตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๑๐.๖ นำยวิรัตน์ วัฒนยำ
ครู รร.บ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีรำษฎร์ฯ)กรรมกำร
๑๐.๗ นำยถวัลย์ สิงห์ทอง
ครู รร.น้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๘ นำยอุดม กุลสุวรรณ
ครู รร.บ้ำนแคนวันครู(2503)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นำยเชิดศักดิ์ เอกปริญญำ ผอ.รร.บ้ำนหัวหนองแวง
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำยไพรัช สวัสดิ์พำณิชย์
ครู รร.บ้ำนหนองนำหล้ำ
กรรมกำร
๑๑.๓ นำยยุทธนำ โกศัลวัฒน์
ครู รร.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๔ นำยสรรชัย ลักษณะงำม
ครู รร.บ้ำนธำตุสำมัคคี
กรรมกำร
๑๑.๕ นำยบุญทัน เรืองมนตรี
ครู รร.ดูกอึ่งศรีเจริญ
กรรมกำร
๑๑.๖ นำยชัยยุทธ์ กลำงคำร
ครู รร.บ้ำนเล้ำข้ำว
กรรมกำร
๑๑.๗ นำยสมชัย มำกพูน
ครู รร.บ้ำนนกเหำะ
กรรมกำร
๑๑.๘ นำยสุเทพ คำจันทร์
ครู รร.บ้ำนห้ำงหว้ำ(คุรุรัฐฯ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบด้วย
๑๒.๑ นำยสำกล ลำพำย
ผอ.รร.ชุมชนบ้ำนโพนเมือง
ประธำนกรรม
๑๒.๒ นำยอำนำจ แสนคำน
ครู รร.บ้ำนขำมป้อม
กรรมกำร
๑๒.๓ นำยสมเกียรติ ศิลำเหลือง ครู รร.นำชมดอนกลำงวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๔ นำยชัยรัตน์ อำจวิชัย
ครู รร.บ้ำนโนน
กรรมกำร
๑๒.๕ นำยประสิทธิ์ แก้ววิเศษ
ครู รร.บ้ำนงูเหลือม
กรรมกำร
๑๒.๖ นำยสมชำย บุระวัฒน์
ครู รร.หนองหินใหญ่วิทยำ
กรรมกำร
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กรรมกำร
๑๒.๘ นำงนงรักษ์ แผนคำ
ครู รร.สิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓. คณะกรรมกำร กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๓.๑ นำยสำคร กล้ำหำญ
ผอ.รร.บ้ำนหนองศรีทองสว่ำงวิทย์ ประธำนกรรมกำร
๑๓.๒ นำงทองหยำด พวงไธสง
ครู รร.โนนยำงรัฐพัฒนำ
กรรมกำร
๑๓.๓ นำงศุภลักษณ์ ศุภำรำทิตย์ ครู รร.บ้ำนหนองหญ้ำรังกำฯ
กรรมกำร
๑๓.๔ นำงหนูจันทร์ ศรีหนำ
ครู รร.บ้ำนขี้เหล็กซ้ำยดอนแตง
กรรมกำร
๑๓.๕ นำงจิตนุรำงค์ นำโพนงำม ครู รร.นำนวลรำษฎร์นิยม
กรรมกำร
๑๓.๖ นำงจันทนำ น้อยแสง
ครู รร.บ้ำนโพนสะอำด
กรรมกำร
๑๓.๗ นำงสำวทิพวัลย์ พระจันทร์ลำ ครู รร.บ้ำนตำจ่อยหนองสระ
กรรมกำร
๑๓.๘ นำงทรงฉวี สีเห็มทอง
ครู รร.เมืองทุ่งวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๔.๑ นำยโกวิท แพงสกล
ผอ.รร.หนองขำมวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๑๔.๒ นำยนรินทร์ ไชยรำช
ครู รร.ทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๑๔.๓ นำยวนิช ขันธวงศ์
ครู รร.ดอนกลอยวิทยำคำร
กรรมกำร
๑๔.๔ นำยเดช พิมทำ
ครู รร.บ้ำนชำนุวรรณ
กรรมกำร
๑๔.๕ นำยจำนงค์ จันทร์ดำ
ครู รร.บ้ำนขี้เหล็กซ้ำยดอนแตง
กรรมกำร
๑๔.๖ นำยจิรัฏฐ์ชัย ด่ำนวันดี
ครู รร.บ้ำนหัวนำ(พนมไพร)
กรรมกำร
๑๔.๗ นำยสมศักดิ์ วงษ์สระคู
ครู รร.บ้ำนยำงเครือ - ด่ำนน้อย
กรรมกำร
๑๔.๘ ว่ำที่ร้อยตรีวิรัตน์ ลัทธศรี ครู รร.บ้ำนดงหมำกไฟ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๕.๑ นำยกำญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ ผอ.รร.บ้ำนน้ำคำ(ปทุมรัตต์)
ประธำนกรรมกำร
๑๕.๒ นำยยุทธนำ สุดวิลัย
ครู รร.จตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๑๕.๓ นำยจรูญ โชติแสง
ครู รร.ดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำคำร) กรรมกำร
๑๕.๔ นำยสมชำย วงท้ำว
ครู รร.ขวำวคุรุประชำสรรค์
กรรมกำร
๑๕.๕ นำยถวัลย์ ทรงงำม
ครู รร.บ้ำนมหิงษำรำม
กรรมกำร
๑๕.๖ นำยอภิลำส ภิรมยำ
ครู รร.บ้ำนดู่
กรรมกำร
๑๕.๗ นำยจันทโชค เกตุวงศ์
ครู รร.บ้ำนสองชั้น
กรรมกำร
๑๕.๘ นำยมังกรศิลป์ พรมศร
ครู รร.บ้ำนหนองฮำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑ – ๖
ประกอบด้วย
๑.๑ นำยบรรจง สังฆะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยบวร ประสำร
ครู รร.บ้ำนยำงเลิง
กรรมกำร
๑.๓ นำยประชำ ลำภอำษำ
ครู รร.บ้ำนข่อย
กรรมกำร
๑.๔ นำยอธิเศธ เสำร์วงค์
ครู รร.บ้ำนผำโนนสว่ำง
กรรมกำร
๑.๕ นำยสมบัติ ศิริธำรำ
ครู รร.บ้ำนโนนแฮด
กรรมกำร
๑.๖ นำยนิพนธ์ ชำระ
ครู รร.บ้ำนหนองเปลือยตำแสง
กรรมกำร
๑.๗ นำยสมหมำย ศรีทะวงษ์
ครู รร.บ้ำนพิลำ
กรรมกำร
๑.๘ นำยประดิษฐ์ เจริญรัมย์
ครู รร.วัดธำตุ(ธรรมธำดำฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ,ม.๑ – ม.๓ กำรแข่งขันวงดนตรี
ลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประเภท ทีม ก และ ข ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสันติภพ โชติขันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูดิน
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยสัจจพันธุ์ เนื่องโนรำช
ครู รร.บ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว กรรมกำร
๒.๓ นำยวีระชัย จำรรัตน์
ครู รร.คำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
๒.๔ นำงเสำวลักษณ์ หำพันธ์
ครู รร.บ้ำนหัวดงกำแพง
กรรมกำร
๒.๕ นำงรุ่งนภำ น้อยบัวทิพย์
ครู รร.บ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร
๒.๖ นำงวิบูลย์ศรี เจริญรัมย์
ครู รร.วัดธำตุ(ธรรมธำดำฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยมนตรี สิงห์ชำ
ผอ.รร.บ้ำนสำโรง
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำยชัยนวพงษ์ สืบสำรำญ
ครู รร.เมืองปทุมรัตต์
กรรมกำร
๓.๓ นำงระพิน ขว้ำงรหัส
ครู รร.บ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
๓.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครู รร.บ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๓.๕ นำยณัฐ คูณโนนยำง
ครู รร.บ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์
กรรมกำร
๓.๖ นำยบุรินทร์ ทองเทียม
ครู รร.บ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๓.๗ นำยวัชรศักดิ์ สุภำพสุนทร
ครู รร.ดอนเสำโฮง(นิยมวิทยำคำร) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยสนิท กล้ำหำญ
ผอ.รร.กลอยโนนสมบูรณ์
ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำงสมำภรณ์ ศรีวงษำ
ครู รร.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๔.๓ นำงพรลดำ เที่ยงผดุง
ครู รร.ชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์ฯ) กรรมกำร
๔.๔ นำยวรำพงษ์ ทองคำสุก
ครู รร.บ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร
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ครู รร.สำมพิทยำคม
กรรมกำร
๔.๖ นำงพัฒนี ขจรภพ
ครู รร.โสภำพพิทยำภรณ์
กรรมกำร
๔.๗ นำยบุญธรรม ศรีบุญเรือง
ครู รร.เขวำโคกสวำยโดด กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยสำกล ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยประภำส พิลำภ
ผอ.รร.บ้ำนเหล่ำง้ำวโนนค้อฯ
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำยมงคล วันภักดี
ครู รร.ทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๕.๓ นำยธนภัทร มูลคำน้อย
ครู รร.บ้ำนเขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๕.๔ นำยมำด บุญเวท
ครู รร.ดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณฯ กรรมกำร
๕.๕ นำงคะนึงนิจ หนองเรือง
ครู รร.บ้ำนฝำง
กรรมกำร
๕.๖ นำยวีรชัย มำตรหลุบเลำ
ครู รร.บ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๕.๗ นำยศุภนิก ทองศรี
ครู รร.ชีโหล่นวิทยำ
กรรมกำร
๕.๘ นำงสำวจุฑำรัตน์รตี มูลจันที ครู รร.บ้ำนท่ำเสียวฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยสำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๖.๑ นำยชณัฐพงศ์ ชื่อสัตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
ประธำนกรรกำร
๖.๒ นำยบพิตร คำนวณดี
ครู รร.บ้ำนหนองฟ้ำ
กรรมกำร
๖.๓ นำงพรลดำ เที่ยงผดุง
ครู รร.ชุมชนบ้ำนโคกทม(พิศิษฐ์ฯ) กรรมกำร
๖.๔ นำงเสำวนีย์ แก้วสมศรี
ครู รร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๖.๕ นำยสังวำลย์ นิยม
ครู รร.สำมพิทยำคม
กรรมกำร
๖.๖ นำยวรำพงษ์ ทองคำสุก
ครู รร.บ้ำนหัวหนองแวง(สำมัคคีฯ) กรรมกำร
๖.๗ นำยพงษ์ทอง ศรีน้อย
ครู รร.น้ำคำใหญ่วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.๑– ๖ ประกอบด้วย
๗.๑ นำยอำนนท์ นำมเพ็ง
ผอ.รร.น้ำคำใหญ่วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำยบุญธรรม ศรีบุญเรือง
ครู รร.เขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๗.๓ นำงระพิน ขว้ำงรหัส
ครู รร.บ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
๗.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครู รร.บ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๗.๕ นำยณัฐ คูณโนนยำง
ครู รร.บ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์
กรรมกำร
๗.๖ นำยบุรินทร์ ทองเทียม
ครู รร.บ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๗.๗ นำงสมำภรณ์ ศรีวงษำ
ครู รร.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
กรรมกำร
๗.๘ นำงมณีรัตน์ มั่งคง
ครู รร.ชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๘.๑ นำยไพรัช เลิศพันธ์
ผอ.รร.บ้ำนหนองแล้ง
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำยมงคล วันภักดี
ครู รร.ทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
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ครู รร.ดอนเสำโฮง(นิยมวิทยำคำร) กรรมกำร
๘.๔ นำยมำด บุญเวท
ครู รร.ดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณฯ กรรมกำร
๘.๕ นำงคะนึงนิจ หนองเรือง
ครู รร.บ้ำนฝำง
กรรมกำร
๘.๖ นำยวีรชัย มำตรหลุบเลำ
ครู รร.บ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๘.๗ นำยศุภนิก ทองศรี
ครู รร.ชีโหล่นวิทยำ
กรรมกำร
๘.๘ นำงสำวจุฑำรัตน์รตี มูลจันที ครู รร.บ้ำนท่ำเสียวฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ป.๑– ๖ ประกอบด้วย
๙.๑ นำยอำนนท์ นำมเพ็ง
ผอ.รร.น้ำคำใหญ่วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำยบุญธรรม ศรีบุญเรือง
ครู รร.เขวำโคกสวำยโดด
กรรมกำร
๙.๓ นำงระพิน ขว้ำงรหัส
ครู รร.บ้ำนลิ้นฟ้ำ
กรรมกำร
๙.๔ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครู รร.บ้ำนโพนแท่น
กรรมกำร
๙.๕ นำยณัฐ คูณโนนยำง
ครู รร.บ้ำนป่ำยำงวนำทิพย์
กรรมกำร
๙.๗ นำยบุรินทร์ ทองเทียม
ครู รร.บ้ำนดอนขำม
กรรมกำร
๙.๘ นำงมณีรัตน์ มั่งคง
ครู รร.ชุมชนบ้ำนหนองผึ้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๑๐.๑ นำยชณัฐพงศ์ ชื่อสัตย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ
ประธำนกรรกำร
๑๐.๒ นำยมงคล วันภักดี
ครู รร.ทุ่งกุลำประชำรัฐ
กรรมกำร
๑๐.๓ นำยวัชรศักดิ์ สุภำพสุนทร ครู รร.ดอนเสำโฮง(นิยมวิทยำคำร) กรรมกำร
๑๐.๔ นำยมำด บุญเวท
ครู รร.ดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณฯ กรรมกำร
๑๐.๕ นำงสำวจุฑำรัตน์รตี มูลจันที ครู รร.บ้ำนท่ำเสียวฯ
กรรมกำร
๑๐.๖ นำยวีรชัย มำตรหลุบเลำ
ครู รร.บ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๑๐.๗ นำยศุภนิก ทองศรี
ครู รร.ชีโหล่นวิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๘ นำงคะนึงนิจ หนองเรือง
ครู รร.บ้ำนฝำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ค. คณะกรรมกำรสำระนำฏศิลป์
๑. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยคำตัน พิมพ์สิงห์
ผอ.รร.บ้ำนอี่เม้ง
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงวิไลพร ชนะนำ
ครู รร.บ้ำนน้ำคำน้อย(สุวรรณภูมิ) กรรมกำร
๑.๓ นำงสำวปรัศนียำ ศิริกังวำน ครู รร.วัดแจ่มอำรมณ์
กรรมกำร
๑.๔ นำงดำรำพร เหมือดนอก
ครู รร.กู่คันธนำมหนองฝั่งแดง
กรรมกำร
๑.๕ นำงวรำภรณ์ ชุมภูศรี
ครู รร.ปัญจคำมประชำสรรค์
กรรมกำร
๑.๖ นำงรุ่งนภำ น้อยบัวทิพย์
ครู รร.บ้ำนค้อโนนสว่ำง
กรรมกำร

-9๑.๗ นำงพรรณี ไกยสวน
ครู รร.บ้ำนฝำง
กรรมกำร
๑.๘ นำงสำวหทัยรัตน์ สมภำร
ครู รร.บ้ำนสูงยำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันรำวงมำตรฐำน ระดับชั้น ม.๑– ๓, กำรแข่งขันระบำมำตรฐำน
ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑ – ๓ และ ประกอบด้วย
๒.๑ นำงสำวถิรนันท์ จิตสุข
ผอ.รร.บ้ำนโนนแฮด
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำงจตุพร สอนสนำม
ครู รร.เมืองสุวรรณภูมิ
กรรมกำร
๒.๓ นำงเอมอร จันทรนิกร
ครู รร.บ้ำนหนองทัพไทย
กรรมกำร
๒.๔ นำงฉวีวรรณ ไชยเสนำ
ครู รร.ชุมชนบ้ำนผำ
กรรมกำร
๒.๕ นำงสำวบุษบำ ต้นภูเขียว
ครู รร.บ้ำนโพนครกน้อย
กรรมกำร
๒.๖ นำงสว่ำงจิต อุ่นน้ำเที่ยง
ครู รร.บ้ำนแขม
กรรมกำร
๒.๗ นำงเทียมใจ เมืองสองชั้น ครู รร.บ้ำนเมืองสรวง
กรรมกำร
๒.๘ นำงส่องศรี เจริญรบ
ครู รร.คำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นำยเพชร สุ่มมำตย์
ผอ.รร.ไตรรำษฎร์คุรสุ ำมัคคี
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ นำงทองพูน ปำโท
ครู รร.บ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๓.๓ นำงสุภำพ ขันแก้ว
ครู รร.โสภำพพิทยำภรณ์
กรรมกำร
๓.๔ นำงพรรณี ไกยสวน
ครู รร.บ้ำนฝำง
กรรมกำร
๓.๕ นำยจำรูญ พันธ์ธุระ
ครู รร.บ้ำนหนองย่ำงงัว
กรรมกำร
๓.๖ นำงสกุนำ สดใส
ครู รร.บ้ำนร้ำนหญ้ำ
กรรมกำร
๓.๗ นำงสุมำลี เกำะน้ำใส
ครู รร.นำชมดอนกลำงวิทยำ
กรรมกำร
๓.๘ นำงพิกุล โนมะยำ
ครู รร.ชุมชนบ้ำนหนองแคน(นนทำฯ) กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ระดับชั้น ป.๑ – ๖ และ ม.๑ – ๓
ประกอบด้วย
๔.๑ นำยชนันต์ชัย พัชรคำสุดที ผอ.รร.บ้ำนหนองหินใหญ่วิทยำ
ประธำนกรรกำร
๔.๒ นำยไพวัน วันสูง
ครู รร.บ้ำนสูงยำง
กรรมกำร
๔.๓ นำงสมำภรณ์ ศรีวงษำ
ครู รร.ค้อใหญ่ชัยยุทธฯ
กรรมกำร
๔.๔ นำงอนงค์ มำศจันทร์
ครู รร.โสภำพพิทยำภรณ์
กรรมกำร
๔.๕ นำงนงลักษณ์ ทุมคำมี
ครู รร.บ้ำนหัวนำ(พนมไพร)
กรรมกำร
๔.๖ นำงวัชรำภรณ์ ปิ่นละออ ครู รร.บ้ำนขี้เหล็ก
กรรมกำร
๔.๗ นำงจันที ศรีแก้ว
ครู รร.บ้ำนโพนดวนสำวเอ้
กรรมกำร
๔.๘ นำงพรสวรรค์ ผลินยศ
ครู รร.บ้ำนโพนแท่น
กรรมกำรและเลขำนุกำร

- 10 ๕. คณะกรรมกำร กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ม.๑ – ๓ กำรแข่งขัน
มำยำกล และกำรแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยสืบสกุล ชดช้อย
ผอ.รร.บ้ำนเหว่อดงสวนผึ้ง
ประธำนกรรกำร
๕.๒ นำงคณพร น้อยน้ำคำ
ครู รร.หนองบัวคุรุประชำสรรค์
กรรมกำร
๕.๓ นำงส่องศรี เจริญรบ
ครู รร.คำไฮสำโรงวิทยำคำร
กรรมกำร
๕.๔ นำงเกษรำ เลิศพันธ์
ครู รร.บ้ำนหนองแล้ง
กรรมกำร
๕.๕ นำยสนิท ไตรทิพย์
ครู รร.จตุรคำมพัฒนำ
กรรมกำร
๕.๖ นำยชัยนวพงษ์ สืบสำรำญ
ครู รร.เมืองปทุมรัตต์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดังนี้
๑. ศึกษำหลักเกณฑ์/วิธีกำรตัดสิน จัดทำแบบกรอกคะแนน เอกสำรประกอบอื่นที่จำเป็น
เหมำะสม และวัสดุ – อุปกรณ์ประกอบกำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จำกทุ่งกุลำสดใส
...ก้ำวไกลสู่อำเซียน” ปี ๒๕๕๖
๒. กำหนดขั้นตอน และดำเนินกำรแข่งขันประกวด ให้เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรำยงำนผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ทรำบหลังเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำร อย่ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้
๓. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกกิจกรรม / ทุกรำยกำรตำมคำสั่งนี้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
มีหน้ำที่ รวบรวมผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรแต่ละกิจกรรม จัดทำสรุปผล รำยงำนผลกำร
ตัดสินกำรแข่งขัน/ประกวด และจัดทำเกียรติบัตร ให้เรียบร้อย ตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

