คําสั่งสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ที่ 485 /2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด/แขงขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปการศึกษา 2556
-------------------------------------------------ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กําหนดจัดโครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป /2556 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียนไดแสดงออก
ดานวิชาการ การแสดงและทักษะวิชาชีพ รวมถึงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานนักเรียน
ใหปรากฏตอสาธารณชน จึงกําหนดใหมีการประกวดแขงขันกิจกรรมแกนกลาง และกิจกรรมหลักของแต
ละภูมิภาค ทั้งในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ สําหรับในระดับภูมิภาคของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม และ
มุกดาหาร ระดับชาติกําหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ดังนัน้ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จึงกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา ทีห่ นวยจัดที่ 1 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ระหวางวันที่ 3-5 ตุลาคม 2556 เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
๑.คณะกรรมการอํานวยการจัดประกวด/แขงขัน
1. นายอนุรกั ษ อุปพงษ
รองผูอํานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 รักษาการ
ผูอํานวยการเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประธานกรรมการ
2. นายประสาร ภูดี
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
รองประธานกรรมการ
3. นายประทวน สมบูรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ พงษพัฒน
ผูอํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
กรรมการ
5. ผูอํานวยการโรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา
กรรมการ
6. ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา
กรรมการ
7. นายอุทัย เจริญธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
กรรมการ
8. นายคําตัน จันทไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนคําเพิ่มพิทยา
กรรมการ
9. นายบดินทร นารถโคษา ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา
กรรมการ
10. นายปใหม ประจักษวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
กรรมการ
11. นายประสาทฤทธิวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนกุสุมาลยวทิ ยาคม
กรรมการ
12. วาที่พันตรีเทพรังสรรค ศรีนัครินทร ผูอํานวยการโรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี
กรรมการ
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13. นายประเสริฐปตโชติชัย ผูอํานวยการโรงเรียนดานมวงคําวิทยาคม
กรรมการ
14. นายชาตรี แกวมา
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
15. นายบุญสง จอมหงส
ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศกึ ษา
กรรมการ
16. นายเอกชัย บุตรแสนคม ผูอํานวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา
กรรมการ
17. นายสถิตย จริตนอม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนแพง
กรรมการ
18. นายเชิดชาย ราชกรม
ผูอํานวยการโรงเรียนสกลทวาป
กรรมการ
19. นายกุลดิลก โถชัยคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนรมไทรวิทยา
กรรมการ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร
กรรมการ
21. ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร
กรรมการ
22. ผูอํานวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา
กรรมการ
23. ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3
กรรมการ
24. นางสาวนิยะดา โทษาธรรม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
25. นางเอื้อมพร บัวดี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
26. นางวัชราภรณอินธิปก
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
27. นายสุรพรพงษสุวรรณ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
28. นางอัมพร เฉลิมพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
กรรมการ
29. นางกนกกร ทองทิพย
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
กรรมการ
30. นายยรรยง คนสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
31. นายโสพจน มิตรแสง
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
32. นายสิทธิพงษ จันทรสวาง รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
33. นายเชวงศักดิ์ เมืองรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
34. นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่ 1. อํานวยการจัดประกวด/แขงขัน ทักษะทางวิชาการ
2. เสนอแตงตัง้ กรรมการตัดสินประกวด/แขงขัน
3. จัดทํารายงานผลการประกวด/แขงขัน
4. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวด/แขงขัน ทุกกิจกรรม ใหแลวเสร็จกอนการประกวด
แขงขัน โดยหนวยจัดแจงนัดหมายวันประชุมใหกรรมการทราบตอไป
5. แกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใหเรียบรอย เปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน
2. กรรมการดําเนินงาน
1. นายยรรยง คนสมบูรณ
2. นายสิทธิพงษ จันทรสวาง
3. นายเชวงศักดิ์ เมืองรี

ผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
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4. นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
5. นายโสพจน มิตรแสง
รองผูอาํ นวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ 1. ดําเนินการจัดประกวด/แขงขัน ทักษะทางวิชาการตามกําหนดการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการตัดสินประกวด/แขงขัน
3. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวด/แขงขัน ทุกกิจกรรม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
เวลา 9.00 น.ณ หองประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
4. จัดทํารายงานผลการประกวด/แขงขัน
5. แกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใหเรียบรอย เปนไปตามวัตถุประสงค
3. คณะกรรมการฝายเอกสารและจัดทําขอมูลรายการประกวด/แขงขัน
1. นายโสพจน มิตรแสง รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คณะพล
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใส
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
4. นางปพนพัชรวรราช ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
5. น.ส.กนกภรณแกวมะ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
6. น.ส.รัญชนชญารัตน เครือหมืน่ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
7. น.ส.นันทิดา ติรโรจน
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
8. นางกมลรัตน ราชราชา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
9. นางตติญา กาญจะนะกันโห ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
10.นางวรรณพร ภูมี
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
11. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
12. นายนิรุต

หารเขมร

13. สิบเอกดร.อุทัย มุงกั้นกลาง

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่ 1. ติดตอประสานโรงเรียนในเขตรับผิดชอบหนวยจัดที่ 1 ใหสง ขอมูลรายการที่จะสงเขา
ประกวด/แขงขัน
2. จัดเตรียมเอกสาร เกณฑการจัดประกวด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สําหรับคณะกรรมการ ทุกรายการที่มกี ารประกวด/แขงขัน
3. จัดทําตาราง กําหนดการ และรายงานผลการประกวด/แขงขัน ประชาสัมพันธใหโรงเรียน
ที่เขาแขงขันทราบ ทางเวปไซดงานศิลปหัตถกรรมทราบ (esan63Sillapa.net2snk1)
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1. นายเชวงศักดิ์ เมืองรี

4. กรรมการพิธีเปด
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ

2. นายอดิศร จันตะแสง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางรุงทิวา วิริยะสถิต ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางอัมพร เฉลิมชาติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร สพม.๒๓

กรรมการ

5. นางกนกกร ทองทิพย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ ารสพม.๒๓

กรรมการ

6. นางมะลิวรรณ หาญสุริย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

7. นายธงชัย กําภูศิริ

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

8. นายเจษฎา งอยจันทรศรี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

9. นางสมชิต เที่ยงตรง

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

10. นางศิริพร เมืองรี

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ 11. ดําเนินการดานพิธีการ พิธีเปดงานศิลปหัตถกรรม
12. จัดใหมกี ารแสดงของนักเรียนในพิธีเปดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

1. นายเชวงศักดิ์ เมืองรี

5. กรรมการฝายอาคารสถานที่
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ

2. นายสิทธิศกั ดิ์ จักษุจินดา

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. สิบเอกอุทัย

มุงกัน้ กลาง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นายอัศวิน

ถันชมนาง

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นายเสนห

เหลาศักดิ์ชัย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

6. นายสิทธา

แสงมณี

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

7. นางนัฏฐกานต เหลาแกว

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

8. นายภูมินทร ขันธเงิน

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

9. นายวินัย
พรหมโคตร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
10 นางสาวอมรรัตน พจนา
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
11. นายสมพร วงศอมาตย
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
12. นายณรงคฤทธิ์ นามเหลา ครูอัตราจางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
13. นายปกรณศักดิ์ ศรีสุธรรม
นักการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
14. นายบุญเลื่อน
ชาชุมวงศ
นักการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
15. นายวิลฤทธิ์
หนูดา
นักการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. นายสมศักดิ์
นาอุดม
นักการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
18. นายสุทธิพงษ
พรหมบุรมย นักการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
19. นายพาดี
ศรีสุธรรม
ยามโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
20. นายชัยรัตน
สุวรรณไตร ยามโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
21. นายบรรพต
ออนชื่นชม
ยามโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
22. นักศึกษาวิชาทหาร ทัง้ 3 ชั้นป
กรรมการ
23. นายเวชวิทย
บุญหนุน ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ใหพรอมในการการประกวด/แขงขันในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2556
2. จัดเตรียมความพรอมเวทีหองประชุมสําหรับประกอบพิธีเปดงานศิลปหัตถกรรม ในครั้งนี้
3. จัดเตรียมความพรอมดานแสงสวาง เครื่องเสียงสําหรับเวทีการแสดง – หอง ที่ตองใชในการ
ประกวด/ แขงขันในรายการประกวดแขงขันที่ตองใช
4. จัดทําปาย แผนผังสถานที่จดั การประกวดแขงขัน ใหผูมารวมงานไดทราบ
5. จัดนักศึกษาวิชาทหารมา ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และอํานวยความสะดวก
แกครูนกั เรียน และแขกที่มารวมงาน
6. กรรมการฝายปฏิคม และอาหาร /เครื่องดื่ม
1. นายสิทธิพงษ จันทรสวาง รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางสดใส

รัตนวร

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางกัลยา

เพชรพรรณ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางเพ็ญศิริ วงศนรา

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นางบุญลอม วงศกาฬสินธุ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

6. น.ส.สุภาพ วงศวาส

ครู อัตราจางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

7. น.ส.ฐิติมา หาญจําปา

ครูอัตราจางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

8. นางไพรวัลย แซเอีย
9. นางสมชิต เที่ยงตรง

ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ
กรรมการ

10. นางปญจพร แสนภูวา

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

11. นายสุพล วงศสุวรรณ หัวหนาหมวดยานยนตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
12. นายสัญชัย จันตะแสง
พนักงานขับรถโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
13. นางจินตหรา ภูรัพพา
ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ 1. ใหการตอนรับผูบริหาร ครู นักเรียน และแขกที่มารวมงาน
2. จัดเตรียมอาหาร /น้ําดื่ม สําหรับกรรมการประกวด-แขงขัน ทุกรายการ ทั้ง 3 วัน
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7. กรรมการประเมินผล
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

โทษาธรรม ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

1. นางจินตหรา ภูรัพพา
2. นางวาสนา

3. นางสาวศิรธิ ร อางแกว

ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. น.ส.ศศิรอร ทิพยพรี ะชัย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. น.ส.นันทิดา ติรโรจน

ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

6. นางรัชดาพร สดใส

ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ 1. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานศิลปหัตถกรรม ของหนวยจัดที่ 1
โรงเรียน สกลนครพัฒนศึกษา ระหวางวันที่ 3-5 ตุลาคม /2556
2. ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหฝายบริหารทราบตอไป
8. กรรมการประสานงานการจัดการประกวด/แขงขัน
1. นายโสพจน มิตรแสง รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ เมืองรี รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สถานทีป่ ระกวด/แขงขัน
3. นางระวิวรรณ พฤกษติกุล ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กลุมสาระภาษาไทย
4. นางวาสนา โทษาธรรม
ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กลุมสาระภาษาตางประเทศ
5. นางพูลศรี แสงพิทยา
ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กลุมสาระคณิตศาสตร
6. นายสมพร วิทยาขาว
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กลุมสาระสังคมศึกษาฯ
7. นางอุทัยวรรณ อินทรพาณิชย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กลุมสาระวิทยาศาสตร
8. นายอัศวิน ถันชมนาง
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กลุมสาระสุขศึกษาฯ
9. นางมะลิวรรณ หาญสุริย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กลุมสาระศิลปะและกิจกรรมทองถิ่น
10. นายจรัญ
คะศรีทอง ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กลุมสาระการงานอาชีพฯ
11. นางวรัตดา ศรีนัครินทร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หนาที่ 1. ประสานงานกับกิจกรรมที่ไดรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการประกวด / แขงขัน ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย
10. กรรมการตรวจรับผลการประกวด/แขงขัน
1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. นางวนิดา
คณะพล
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
2 นางสาวรัตติกาล การุญ
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
3. นางสาวมณัฐศิกาญจน ชมพูพื้น นักศีกษาฝกประสบการฯ

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
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2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นางสาวนันทิดา ติรโรจน ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2. นางสาวนิชาภา อึ้งสกุล
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาวนวพร ฐานทองดี นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นางสาวศิริธร อางแกว ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2. นางสาวนิตยา อุมภูธร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาวจุทามาศ ใจมั่น
นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1. นางลักขณา
ศรีมามาศ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2. นางสาวณัฐธิยา ลุนจักร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาววรรณมิตา ทับนิลา นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
5. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1. นายนิรตุ
หาญเขมร
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2 .นายณรงฤทธิ์ นามเหลา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาวดาริกา แกวมุกดา นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
6. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 . นางรัชดาพร สดใส
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2. นางขนิษฐา สุวรรณะ
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พรหมหากุล นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
7. กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปศึกษา
1 . นายภูมินทร ขันเงิน
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2. นางสาวอมรรัตน พจนา
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ จันทะคูณ นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
8. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลนามัย และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. นางสมชิต เทีย่ งตรง
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
หัวหนา
2. นางกมลรัตน ราชราชา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นางสาววนิดา หนึง่ คํามี
นักศีกษาฝกประสบการฯ
กรรมการ
หนาที่ 1. รับเอกสารผลการประกวด/แขงขันจากกรรมการตัดสิน ตรวจสอบความเรียบรอยการกรอก
เอกสารผลคะแนน ใหเรียบรอยถูกตอง กอนจึงอนุญาตใหกรรมการที่มาสงผลกลับ
2. รวบรวมผลการแขงขัน สงกรรมการชุดที่ 3 (กรรมการฝายเอกสารและจัดทําขอมูลการ
ประกวด/แขงขัน) เพื่อดําเนินการรายงานผลการประกวด/แขงขันตอไป
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1. กรรมการที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.
2.
3.
4.
5.

นายยรรยง คนสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานที่ปรึกษา
นายสิทธิพงษ จันทรสวาง รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่ปรึกษา
นายเชวงศักดิ์ เมืองรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่ปรึกษา
นายโสพจน มิตรแสง
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่ปรึกษา

หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เชน
กรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
1.1 การแขงขันการอานเอาเรื่อง (อานในใจ)ม.1-ม.3
1. นางพูนสวัสดิ์ วะสาร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางอุทุมพร รวงโคกสูง

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษกลุ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสิทธิภาท เทพคํามี

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นางสาวรัชณีย เครือคํา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

6. นางชฎาพัฒน ศิริมาศ

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

7. นางอริสา อรัญมาลา

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

8. นางณิชกานต อินธิเสน

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

9. นางนันทนา ลีลาชัย

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

10. นางวรกัญญา วงคสดี า

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

11. นางกาญจนา แดนประโคม

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.2 การแขงขันการอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ บัวผัน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางไพวัล เหมะธุลิน

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล

โรงเรียนทาแรศึกษา

กรรมการ

4. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทกั ษกลุ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

5. นางสาวทวีศิลป ฮมปา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ
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6. นางมลฤดี บิดร

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

7. นางสมศิริ วงษสุวรรณ

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

8. นางประกายแกว นวลมณี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.3 การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภมิตรา ปริญญาพล ปริญญาพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสุทธิรัตน พองพรหม

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

3. นางสุจิตรา อันแสน

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางจุฬาพร กิ้วลาดแยง

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

5. นางสาวจิณณพัชร โคนสักขวา

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

6. นางสาวรัชณีย เครือคํา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

7. นางลัดดาวัลย จันลาวงศ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

8. นางกันตินันท ฤาชัยสา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.4 การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอิสราภรณ ปรีชาญาณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายณัฐธัญ เจริญชัย

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวบุษบา ลือวันคํา

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นายรุงชัย ศิริบํารุง

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางอําภา ศิริขันธ

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

6. นางปพนพัชร วรราช

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.5 การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนอมจิต ศรีอาจ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางแสงมณี ชายทอง

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางพจนา ยงดี

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวศิริญญา ดีล้ํา

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

5. นางสาวพรทิพย เสมอพิทักษ

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

6. นางระวิวรรณ พฤกษติกุล

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิภา มุงนากลาง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางระวิวรรณ พฤกษติกลุ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางสุดใจ สุนทรส

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางพจนา ยงดี

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

5. นางกนิษฐา จิตรปรีดา

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี

กรรมการ

6. นางสาวอัญจนา ดาบลาอํา

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

7. นางสาวรัตนพันธ คณะเมือง

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

1.8 การแขงขันการกลาวสุนทรพจน ม.1-ม.3
1. นางศรีวัฒนา สมพงษ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางประภาพรรณ ปาพรม

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวรัญชนชยารัตน เครื่อหมื่น

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางกัลยาณี ฟองออน

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

5. นางสาวรัฐตินนั ท โกษาแสง

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

6. นางสาวอัจฉริยาภรณ วองไว

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

7. นางอําภา ศิริขันธ

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

8. นางสุทธินันท บุตรดี

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

1.9 การแขงขันการกลาวสุนทรพจน ม.4-ม.6
1. นางเจียมจันทร สืบสวน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายมานัส ทอนฮามแกว

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางเกษร อินธิแสง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวรัญชนชยารัตน เครือหมืน่

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.10 การแขงขันการแตงบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว นิลจินดา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางบัวเรียน เจริญธรรม

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางไพรัตน ดงบัง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

5. นางประภาพร จิตกาวิน

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี

กรรมการ
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6. นางสาวกริกา งามแสง

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

7. นายบดินทร บุญแสน

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

8. นางสมถวิล อนุญาหงษ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.11 แขงขันการแตงบทรอยกรองอินทรวิเชียรฉันท ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางสาวกริกา งามแสง

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

3. นางบําเพ็ญ คุณวงศ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายประยุค วรรณทอง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

5. นางจารุวรรณ บุญแสง

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

6. นางบุสดี ขันมะจันทร

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

2. กรรมการที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นายประเสริฐ บัตโชติชัย
2 นายเชิดชาย ราชกรม
3. ผูอํานวยการโรงเรียนนิรมลวิทยา
4. นายสุระเดช ปริโต
5. นางสาวอินทิมา โยคิกานนท

ผูอํานวยการโรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสกลทวาป

ประธานที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา
ที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา
ที่ปรึกษา

หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เชน
กรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
2.1 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายชวนากร เมธารติกรกุล

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นางประกายทิพย อุปพงษ

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางมลีวรรณ ผลจันทร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นางสาวชาลิสา เจริญคร

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

6. นางพูลศรี แสงพิทยา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
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2.2 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6
1. นายประสาท ธรรมรัตน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวสุกานดา คําเมือง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นายบุญรัตน คึมยะราช

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางชุติมา พวงสําลี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

2.3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ลุนจักร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางจินดารัตน แสงวงศ

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

กรรมการ

3. นางนัฏฐกานต เหลาแกว

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

2.4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สุพัฒน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอัญชิสา ผิวเดช

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางสาวบุญยตรี สมนา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

2.5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางยุภา วุธรา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวชาลิสา เจริญคร

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวธัญญารัตน จูมแพง

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

2.6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกรกนก คําเพชร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
2. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนํามา
โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา
3. นางสาวเสาวลักษณ กิง่ นาคม
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.7 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกิตติพร อาจวิชัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล มีสิมมา
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวนันทิดา ติรโรจน
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
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2.8 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรุจพิ ัชญ อรุวีวัฒนานนท
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา คําเมือง
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ชาปากดี
โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา
กรรมการ
4. นายเสกสรร จําปาออน
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
กรรมการ
5. นายวิรุฬห พุทธวงค
โรงเรียนโพนแพง
กรรมการ
6. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2.9 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวรินฐญา พิลาวรรณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายชัยณรงค พออามาตย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายวีรพงษ วงศรีลา

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

4. นางนงคเยาว มุลคําเกต

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

5. วาที่รอยตรีปรีดา จิตนงค

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

1. นางสาววารุณี วาทะฒนะ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

7. นางจุรรี ัตน จันทรอุไร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

2.10 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางเนตรนภา อินธิแสน

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

3. นายสินชัย สิงหคํามา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นายจักรพันธ สมพงษ

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

5. นายอดิศกั ดิ์ สิงหทองไชย

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ

6. นางรัชนีกร จันทฤาไชย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

3. กรรมการที่ปรึกษากลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายประทวน สมบูรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานที่ปรึกษา
2. ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร
ที่ปรึกษา
3. นางวนิชา นาวีกิจ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ที่ปรึกษา
4. นายวราพจน บุตราช
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ที่ปรึกษา
5. นางเกษร หนุยจันทึก
รองผูอํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ที่ปรึกษา
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หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เชน
กรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
3.1 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรม.1-ม.3
1. นางสกลรัตน สวัสดิ์มลู
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางจิราภรณ ฝายหมื่นไทย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางรุงทิพย วิเศษ

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวสุพตั รา อินธิราช

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

5. นางสาวพุทธชาติ พลวิเศษ

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

6. นางสุวพร พาวินิจ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

7. นางวนิดา โคตรพิศ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

8. นางจุฑามาศ โพธิ์ศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

3.2 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกนารถ ศรีอาจ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นายสุวิตร เหลาใหญ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นางนารี จันทะจร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นายสังคม พรมลังกา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

5. นายยุทธณา อาจหาญ

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

6. นายประเวศ มหามิตร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

7. นางรัชนีกร ครสาย

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการและ เลขานุการ

3.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ไชยนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน ผิวหอม

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นางสาวสุพัตรา อินธิราช

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

4. นางสาวภิรมณ มะโนลัย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

5. นางณัฐริกา ใยปางแกว

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

6. นายสกณธ ศรีมกุ ดา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ
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7. ดร.สิริประภา เทพเพชรกุล

-

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

3.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดอกไม ตติยะรัตน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวนุชจเรตร ลาสุด

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวอาทิตรยา ไตรธิเลน

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางสุวพัชร อุปพงศ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

5. นายนาวา มาตราช

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

6. นางสายแจง วงศเครือศร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

7. นางสาวเกศินี รัชอินทร

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

8. นางทัศวรรณ ภูผาดแร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

3.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิง่ ประดิษฐ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวรจนี จันทวงศ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวธัญญารัตน วานานวงศ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นางสังวาลย สิทธิวงค

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

4. นางวีรวรรณ จุดโต

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

5. นางขนิษฐา ศรีมงคล

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

6. นายภาณุพงษ ทิพยสุวรรณ

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

7. นางสาวศิริธร อางแกว

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

3.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6
1. นางสาวรจนา เพ็งเกง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางรุงอรุณ ถําวาป

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

3. นางณัฐชลิดา ประกิ่ง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวณฤดี พันธไชย

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นางสาวอรพรรณ ไวแพน

โรงเรียนธาตุนารายวิทยา

กรรมการ

6. นางรัตนา ขันเงิน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
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3.7 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนันทิชา ธาตุระหัน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางดุษฎี เหลาแหลม

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาววรรณิกา ทีสกุ ะ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวจุไรรัตน จันทไทย

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

5. นางพรสินี ศรีคํามุล

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

6. นางปยวดี สิงหทองไชย

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ

7. นางจงกลนี จันทรัตนา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

3.8 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพงศธร ศรีอาจ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวนิภารัตน ดาบพิมพศรี

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

3. นายกฤษฎา ดวงติลี

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางปยวดี สิงหทองไชย

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ

5. นางรัชนี วรรณศิริ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

6. นายพานุทัศ โคตรสงคราม

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

7. นางสาวทิพยวิภา อุตมาตย

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

8. นางวีรวรรณ จุดโต

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

9. นางนวลจันทร ปะกิระคัง
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
3.9 การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
1. ดร.อุทัย มุงกัน้ กลาง
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

2. นายธนากร อุทัยดา

กรรมการ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

3. นางสาวจีราพร มามิมิน
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม
3.10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6
1. นางจินตหรา ภูรัพพา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ

2. ดร.ชัยวัฒน แกวคลายขจรศิริ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

2. นายประชามิตร เนาวะเศษ

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

3. นางสาวชวาลา ฤทธิฤ์ าชัย

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายพนมยงค จันทรัตนา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
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4. กรรมการที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายประสาท ฤทธิ์วงศ
2. นางเพชรสุดา จันทรังษี
3. นายประมินทร แซเอีย
4. นายเรืองฤทธิ์ ไตรธิเลน
5. นายกฤษฎา ศรีพาณิชย
6. นายดวงทรัพย ไชยทองศรี
7. นายฉัตรชัย เกษมสินธุ

ผูอํานวยการโรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม ประธานที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนดานมวงคําฯ
ที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา
ทีป่ รึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา
ทีป่ รึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา
ทีป่ รึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนกุสุมาลยวทิ ยาคม ที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนกุสุมาลยวทิ ยาคม ที่ปรึกษา

หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เชน
กรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
4.1 การประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เสียงเพราะ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวสุภากรณ ศรีรักษา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายศักดา สินธุระวิทย

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางพักตรพริง้ พออามาตย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นางวิภาดา โทษาธรรม

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางพักตรพริง้ พออามาตย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดม

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางประภาภรณ สมบูรณธนากร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาท พอคําจันทร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางเพ็ญสุภา ผาใต

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

3. นางสาวอาภรณรตั น แสนภูวา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นายคํารณ เอกมาตร

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ
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5. นางสาวพรรณทิพย ศิริจนั ทพันธุ โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

6. นายปญญา ศรีผายวงษ

กรรมการ

โรงเรียนรมเกลา

7. นางประภากร พรหมโสภา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
4.4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณีรตั น วุฒิสาร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการและเลขานุการ

2. นางพนมพร ศรีอสิ าณ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายปญญา ศรีผายวงษ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นายสุรศักดิ์ จันทรธรรม

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

5. นายดิษยชัย แกนทาว

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

6. นางวรรณพร ภูมี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ

4.5 การประกวดภาพยนตรสนั้ ม.1-ม.6
1. นายอานนท มโนธรรม
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายสมัย แสงวงศ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายสุรพล ศรีวรกุล

โรงเรียนทาแรศึกษา

กรรมการ

4. นายบรรลุพร นามโนรินทร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นางตติญา กาญจะนะกัณโห

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.6 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประสาท ศุภวิทยะ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางเบญจลักษณ ลีนาราช
3. นางวรรณพร ภูมี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนรมเกลา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

4.7 การประกวดละครประวัติศาสตร ม.1-ม.6
1. นายประสาท ศุภวิทยะ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายวรพิศ อินธิราช

โรงเรียนทาแรศึกษา

กรรมการ

3. นายณรงค โคตรศรี

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

4.8 การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุมนวล แสนสําแดง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางนงคลักษณ คําชมภู

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ
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4. นายปุญญพัฒน ชาปากดี

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางสมพิศ บุญเสนา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

6. นายสุรศักดิ์ พลเชียงแสน

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

7. นางรัชนียา ดวงมาลา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.9 การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนิวาส บุตรธนู
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางพงษลดั ดา มาหริน

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางวราภรณ หอมจันทร

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางฉลาด วงศเครือศร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นายภสุ เถาวชารี

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

6. นางลักขณา ศรีมามาศ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.10 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ ใจกลาง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ

2. นางจรีพร ราชพิลา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาววนิดา ศิริขันธ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางสาวออม มอมไทรัตน

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

5. นางชลลดา ตักโพธิ์

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

6. นางประภาพร ศรีหารักษา

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

7. นางลาวัลย คุณแสน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.11 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางราตรี ศิลารักษ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ

2. นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสุพรรณ พรหมเชษฐา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางรุงทิวา วิริยะสถิตย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

4.12 การประกวดสวดมนตแปล ม.1-ม.6
1. นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางโยทะกา พันทา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายพัฒนา มานันที

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ
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4. นางสุพรรณ พรหมเชษฐา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นางสมดี ฝูงพิลา

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

6. นางสาวเอื้ออารีย สนิทนา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
5. กรรมการที่ปรึกษากลุม สาระการเรียนรูสุขศึกษา พลานามัย
1. นายบดินทร นารถโคษา
ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิแสน
ประธานที่ปรึกษา
2. นายบุญสง จอมหงส
ผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศกึ ษา
ทีป่ รึกษา
3. ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร
ที่ปรึกษา
4. นายสวาง เหนือกลาง
รองผูอํานวยการโรงเรียนทาแรศกึ ษา ที่ปรึกษา
5. นายปริญญามิตร ลีนาลาด รองผูอํานวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ที่ปรึกษา
หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เชน
กรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
5.1 การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ

โรงเรียนกุสุมาลยวทิ ยาคม

ประธานกรรมการ

2. นายอดิศกั ดิ์ ภูยอดผา

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

3. นายเดนดนัย ชัยหมื่น

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

4. นางสุดารัตน สารวัน

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

5.2 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุวรรณคุณ
โรงเรียนรมเกลา

ประธานกรรมการ

2. นายอดิศกั ดิ์ ภูยอดผา

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

3. นายประสิทธิ์ คําตัน

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

5. นางสมชิต เที่ยงตรง

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

5.3 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอัศวิน ถันชมนาง
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นายวัฒนา สุวรรณคุณ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางสาวนวพร ชํานาญเวช

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ
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4. นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

5.4 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวธีราภรณ พุฒธรรม
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางขวัญกลม จันทรังษี

โรงเรียนทาแรศึกษา

กรรมการ

3. นางสําลี คําเมือง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นายศราวุฒิ แกวอาจ

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ

5. นางละมุลศรี บุญตา

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

6. นายตะวัน ศรีอาจ

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

7. นางวรรณภา ปะสังติโย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

5.5 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายจิโรจน อณาชัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ประธานกรรมการ

2. นางละมุลศรี บุญตา

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

3. นายพันธเลิศ เสาวโค

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

4. นายปานศักดิ์ ปะสังติโย
โรงเรียนรมเกลา
กรรมการและเลขานุการ
6. กรรมการที่ปรึกษากลุม สาระการเรียนรูศิลปศึกษา
1. วาที่พันตรีเทพรังสรรค ศรีนัครินทร ผูอํานวยการโรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประธานที่ปรึกษา
2. นายปใหม ประจักษวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
ที่ปรึกษา
3. นายเอกชัย บุตรแสนคม
ผูอํานวยการโรงเรียนดงมะไฟ
ที่ปรึกษา
4. ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3
ทีป่ รึกษา
5. นางวนิดา สมบูรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนดงมะไฟ
ที่ปรึกษา
6. นายวัชระ บุรีมาต
รองผูอํานวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
ที่ปรึกษา
หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เชน
กรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
6.1 การแขงขันรวม “ศิลปสรางสรรค” ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤช จันทรวีระกุล
โรงเรียนโพนพิทยาคม

ประธานกรรมการ

2. นางสาวพรทิพย ภูสมปอง

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

3. นางพลอยรัตนดา รุง เรืองศรี

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ
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4. นางสาวอมรรัตน พจนา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.2 การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุข
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายสมศักดิ์ อุปพงษ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

3. นางจิราภรณ พรหมสาขาฯ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายมนตรี ไซยบุปผา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

6.3 การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย จันทรสวาง
โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร ขันเงิน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

2. นายสมศักดิ์ อุปพงษ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการและเลขานุการ

6.4 การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3 และ ม 4-ม.6
1. นายธานินทร โลอุทัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายชัยสิทธิ์ ประจักษวงศ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุล

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

4. นายสําเริงฤทธิ์ บุตรแสง

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

5. นายรัตนพล คําเพชร

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.5 การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพลอยรัตนดา รุงเรืองศรี
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นายจักรกฤช จันทรวีระกุล

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

3. นางสาวอมรรัตน พจนา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขนุการ

6.6 การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร ขันเงิน
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นายสมพร วงษอํามาตย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุล

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

4. นายรัตนพล คําเพชร

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
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6.7 การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร ขันเงิน
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นายสมพร วงษอํามาตย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นายมนตรี ไชยบุปผา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายเข็มเพชร ศรีทอง
4. นายไพฑูรย สุริยะศรี

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6.8 การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก , ระนาดทุม , ฆองวงใหญ , ฆองวงเล็ก , ซอดวง , ซออู , จะเข , ขิม 7
หยอง , ขลุยเพียงออ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กําภูศิริ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน คูคิด

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

3. นายกฤษณะ แกวเสถียร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายระวี ศรีคํามุล

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

6.9 การแขงขันการขับรองเพลงไทย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กําภูศิริ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นางวิภารัตน คูคิด

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

3. นายกฤษณะ แกวเสถียร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายระวี ศรีคํามุล

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

6.10 การแขงขันวงดนตรีลกู ทุง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 และทีม ข ม.1-ม.6
1. นายประจักษ อุน ใจ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นายระวี ศรีคํามุล

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายวิทยา บุตรดาวงค

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.11 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ บุณโยทยาน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นายกอฤทธิ์ มีทองเหลา

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

3. นางสายใจ ภูปุย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นายระวี ศรีคํามุล

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ
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5. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.12 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทรศรี
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นายภิวัฒน เสมอพิทกั ษ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นายวิทยา บุตรดาวงค

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางสายใจ ภูปุย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

6.13 การแขงขันขับรองเพลงไทยสากล ประเภทชาย – หญิง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แกวเสถียร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายภิวัฒน เสมอพิทักษ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.14 การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3และ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ แกวเสถียร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสายใจ ภูปุย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.15 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายวิลัยภรณ บุญโยทยาน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นายภิวัฒน เสมอพิทักษ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสายใจ ภูปุย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

6.16 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทรศรี
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นายภิวัฒน เสมอพิทกั ษ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นางสายใจ ภูปุย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นายวิทยา บุตรดาวงค

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการและเลขานุการ
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6.17 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายอรัญญา แสงสิริวิชโย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2.นางวิไลวรรณ บุณโยทยาน

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นายระวี ศรีคํามูล

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

6.18 การแขงขันรําวงมาตรฐาน และระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นายเกศฎา

คําพรม

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางวิภารัตน คูคิด

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

4. นางสาววิจัย ไขศรี

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
กรรมการและเลขานุการ
6.19 การแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยอนุรกั ษ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นายเกศฎา

คําพรม

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางวิภารัตน คูคิด

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

4. นางสาววิจัย ไขศรี

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
กรรมการและเลขานุการ
6.20 การแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นายเกศฎา

คําพรม

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางวิภารัตน คูคิด

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

4. นางสาววิจัย ไขศรี

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการและเลขานุการ

6.21 การแขงขันการแสดงตลก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายประจักษ อุนใจ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางนันทนา มิตรสุภาพ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

6.22 การแขงขันการแสดงมายากล ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
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1. นายประจักษ อุนใจ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางนันทนา มิตรสุภาพ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายเจษฎา งอยจันทรศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

7. กรรมการที่ปรึกษากลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอุทัย เจริญธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ประธานที่ปรึกษา
นายมนูญ ไชยทองศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนแพง
ที่ปรึกษา
นายพลกฤษณ ศิริบูรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
ที่ปรึกษา
นายทองคํา วรสาร
รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
ที่ปรึกษา
นายเศกสรร ปญญาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
ที่ปรึกษา
หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย เชนกรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคํา
ตัดสินของคณะกรรมการ เปนตน

7.1 การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ ชัยทัด
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวชาลิสา เจริญคร

กรรมการ

โรงเรียนนิรมลวิทยา

3. นางสาวสะคราญนิตย นามละคร โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

4. นางบุษบา แสงวงค

กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

7.2 การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ ชัยทัด
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางบุษบา แสงวงค

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางทิพยวิมล นันตสุข

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางสาวสะคราญนิตย นามละคร โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

5. นายพนมไพร ใยวังหนา

กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

7.3 การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางนุพศิ อัคพิน
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นายวินัย พรหมโคตร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นายนุชิต ปญญาประชุม

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นายวุฒิศักดิ์ คงเพชร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ
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5. นางสาวสุปราณี กอบเกิด

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.4 การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เพชรพรรณ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นางปญญา แกวกิ่ง

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางอรุณวรรณ งอยผาลา

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางจีราภรณ นารถโคษา

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

7.5 การแขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรุณวรรณ งอยผาลา
โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นางจีราภรณ นารถโคษา

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

กรรมการ

3. นางกัลยา เพชรพรรณ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางปญญา แกวกิง่

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

7.6 การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางธนพร ขอนยาง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางอัญญานี ทิพยเสนา

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นางปญจพร แสนภูวา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.7 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไตรพิษ
โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางพูนทรัพย พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นายวรรณศักดิ์ จันทะดวง

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นายงบดุล งอยจันทรศรี

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.8 การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6
1. นางธิยารัตน แกวคลายขจรศิริ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายสมัยชัย อินทรคํานอย
3. นายวินัย พรหมโคตร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

7.9 การแขงขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางพิกลุ แกว ยะไชยศรี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางพรเพ็ญ ศรีอาจ

กรรมการ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร
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3. นางสําลี คําเมือง

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางเพ็ญศิริ วงศนรา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.10 การแขงขันการทําแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางชุติมา รายณะสุข
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นางเพ็ญศิริ วงศนรา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.11 การแขงขันการทํากระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางนิภาพรรณ ตงศิริ
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางเพ็ญศิริ วงศนรา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

7.12 การแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ม.4-ม.6
1. นางสมัย คําเกษ
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางขวัญกมล จันทรังษี

โรงเรียนทาแรศึกษา

กรรมการ

3. นางพรเพ็ญ ศรีอาจ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

4. นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการและเลขานุการ

7.13 การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.4-ม.6
1. นายวรสิทธิ์ นางพงษ
โรงเรียนโพนแพง

ประธานกรรมการ

2. นางบุษบา แสงวงค

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางกัลยา เพชรพรรณ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางสาวสาทอง ฮาดปากดี

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการและเลขานุการ

7.14 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิราวรรณ นาระคล
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นายพิเชษฐ หาญมนตรี

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางสุพราว หาญมนตรี

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
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7.15 การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรม.1-ม.3
1. นายธนายุทธ ผายปองนา

โรงเรียนรมเกลา

ประธานกรรมการ

2. นางสาววชิราวรรณ นาระคล

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

กรรมการ

3. นายจักรินทร ชื่นคา

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยาคม

กรรมการ

4. นางขนิษฐา สุวรรณะ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.16 การแขงขันการออกแบบสิง่ ของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรม.4-ม.6
1. นายธนายุทธ ผายปองนา
โรงเรียนรมเกลา
ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราวรรณ นาระคล

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

กรรมการ

3. นายจักรินทร ชื่นคา

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยาคม

กรรมการ

4. นางรัชดาพร สดใส

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.17 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3
1. นายชุติพงศ พันธุส มบัติ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นายพีรพัฒน แสนนาม

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.18 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ ราชาไชย
โรงเรียนโพนแพง

ประธานกรรมการ

2. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางสาวทิพพานุช ลีนาลาด

โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นายภาสกร ยะไชยศรี

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

7.19 การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิราวรรณ นาระคล
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางบรรดล บุญพาเกิด

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายพีรพัฒน แสนนาม

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นางสาวสิรริ ัตน นุชนาคา

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

6. นายอภิรักษ โคตโยธี

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ
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7. นางขนิษฐา สุวรรณะ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.20 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโกศล ธานี
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นายชุติพงศ พันธุสมบัติ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นายเดชอุดม ไชยวงศคต

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

7.21 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายทวีเดช เเสนชนม
โรงเรียนแกงคําประชาสามัคคี
ประธานกรรมการ
2. นางผองพรรณ นันทราช

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายชุติพงศ พันธุสมบัติ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นายเจนณรงค เหลาบุญมา

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

4. นายจรัญ คะศรีทอง

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.22 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายรอบรู ดานเกษี
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

1. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

2. นางผองพรรณ นันทราช

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางไอลดา สิงหนสาย

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

4. นายจรัญ คะศรีทอง

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.23 การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
1. นายมานิชย แสงสุวรรณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายอนุสรณ จันคามคํา

โรงเรียนทาแรศึกษา

กรรมการ

2. นางรัชดาพร สดใส

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.24 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายอดิศกั ดิ์ แสนทิพย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นายทวีเดช เเสนชนม

โรงเรียนแกงคําประชาสามัคคี

กรรมการ

4. นายจรัญ คะศรีทอง

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

7.25 การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6
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1. นายวรนนท ทันอินทรอาจ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายธนายุทธ ผายปองนา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นายเมฆินทร พรมประศรี

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ

4. นายอดิศร จันตะเเสง

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการและเลขานุการ

8. กรรมการที่ปรึกษากลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นายชูศักดิ์ พงพัฒน
ผูอํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ประธานที่ปรึกษา
นายอังกูล จันทวงค
รองผูอํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ที่ปรึกษา
นายธีระพล บัวดี
รองผูอํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ที่ปรึกษา
นายจํานงค ประสานวงค รองผูอํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ที่ปรึกษา
นายพัสกร ทวีกติ ติเกษม รองผูอํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ที่ปรึกษา

8.1 การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ มโนมัยกิจ
โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

ประธานกรรมการ

2. นางสาวจันจิราพร ทันอินทรอาจ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. Mr.Steven Malarlane

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นายพัชรินทร สุขสงาเจริญ

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางสาวอัจฉราภรณ แฝงสุวรรณ โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

6. Ms.Hazel Florencp Egos

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

7. นายมีชัย ตันเสนา

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

8. นางสาวประจิม มนตอนิ ทร

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

8.2 การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายพิทยา ทิพวัจนา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. Mr.Todd Paul Derck

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางสาวอมรรัตน ไชยตะมาตย

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

4. นายศรีสวาง คําเสงี่ยม

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

5. นายกฤษฎากร เกริกกานตกุล

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

8.3 การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย คงคํา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายพรเทพ นาคกระโทก

กรรมการ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม
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3. นางสาวจิรสุดา นาโควงค

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

4. นางหงษา คนหมัน่

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นายสมชาย นามสอน

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

6. นางสาวกนกกร สุวรรณไตรย

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

7. นางสาวอุลัยรัตน ธ.น.ทอง

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

8. สิบเอกคุณวุฒิ ภิรมยลาภ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

9. นายสุวิทย บุษบา

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

10. นางทิมาภรณ กองทรัพย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

8.4 การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนิรมล แสงสุวรรณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายภุชงค วงคกณ
ั หา

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายสมชาย นามสอน

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

4. นางวิไลลักษณ กุศลสูงเนิน
5.นางสกุลศรี บํารุงสิน

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.5 การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญรักษา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. Mr.Kevin Hedden

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสกลรัตน นามเหลา

โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม

กรรมการ

4. นางรัตกิ ร สุทธิชัยตระกูล

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

5. นางวาสิฏฐี กายราช

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

6. นางพรทิพย งามวงษ

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

7. นางสาวจุฑารัตน หอมแพน
8.นางปยะนาถ ภักดีสวสดิ์

โรงเรียนรมเกลา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.6 การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางลักษณสุรีย แสนพรหม
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางภัทรามาศ เพ็ญสุภา

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นางสมจิตร อินธิแสง

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางวิมลรัตน พระหันธงไชย

โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรรมการ
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5. นายอุน อุปติ

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

6. นายณัฐชาติ ลือแสน

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการ

7. นางนิภา พรหมเทศ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

8. นางนุชนาถ จรุญธรรม

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

8.7 การแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอมรวัลย มุงภูกลาง
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางธณัณวพัสส ดอนโคตรจันทร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

3. นางทาริกา กางกําจัด

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางวรรณคนา บุญเนาว

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

5. นางมะลิวรรณ ตันเสนา

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

6. นางกมลรัตน ราชราชา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
8.8 การแขงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกิ่งแกว จรูญธรรม
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ

2. Mr.Robert Mc Mahon

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวโภควดี เดชาเลิศ

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

กรรมการ

5. นางวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

8.9 การแขงขันละครสัน้ ชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา มิตรแสง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. Mr.James Crossan

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวสรอยสุดา นามนนท

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางจามจุรี สุตะโคตร

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓

กรรมการ

5. นางคตินันท วิทยาขาว

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

8.10 การแขงขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา โทษาธรรม
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นางจารุวรรณ มาตราช

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางอัจฉรา จามนอยพรม

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นางสาวกานตพิชชา พิพิทธภัณฑ โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ
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5. นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

8.11 การแขงขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐนารี ปยะสมบูรณ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาววิภาจิตต วงษทน

กรรมการ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

8.12 การแขงขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปยวรรณ ชโลธร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. MissDai Jinju

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายเชวง แซเตีย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

8.13 การแขงขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWang Zuoping
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. MissDai Jinju

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายเชวง แซเตีย

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

8.14 การแขงขันการพูดภาษาญี่ปุน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฏ เลิศศรี
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นางสาวไพลิน เปรมกมล

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์

โรงเรียนโพนแพง

กรรมการและเลขานุการ

8.15 การแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางจุฬาพร ทับขวา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ประธานกรรมการ

2. นางวัฒนา ไตรธิเลน

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางสาวประจิม มนตอินทร
4. นางพรทิพย ราชกรม
5. นางสาวพิศวาส ดวงกุลสา

โรงเรียนรมเกลา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. นางมะลิวัลย ภูผิวเงิน

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

7. นางวรัดดา ศรีนัครินทร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9. กรรมการที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมทองถิ่น
1. นายคําตัน จันทไทย
2. นายชาตรี แกวมา

ผูอํานวยการโรงเรียนคําเพิ่มพิทยา
ประธานที่ปรึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
ที่ปรึกษา
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3. นายจันจิต มันตะ
4. นางพิไลวรรณ สีหามาตย

-

รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการโรงเรียนคําเพิ่มพิทยา
ที่ปรึกษา

หนาที่ 1. ใหคําปรึกษา แกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกาด/แขงขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
เชนกรณีการคณะกรรมการไมสามารถตัดสินผลได หรือกรณีการประทวงไมยอมรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการ เปนตน
9.1 การแขงขันการจัดคายพักแรมม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร แสงสุริยะวงศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง มะณี
โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา
กรรมการ
3. นายเวชวิทย บุญหนุน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

9.2 การแขงขันการสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ม.4-ม.6
1. นายลาภยศ ผงงอย
โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ

2. นายปรีชาณัฏฐ วัยเหนิดลื้อ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

3. นายนิยม สมบัติดี

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4.นายพงษเทพ สารนอก
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
9.3 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย ยศตะโคตร
โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร จันตะแสง

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นายประกาศิต สีแดง

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางรุงทิวา วิริยะสถิต
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
9.4 การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประภากร นีละวงศ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการและเลขานุการ

2. นางสาวกนกพร แกวมะ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางสุกัญญา ผานชมภู

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางคันที โสมชัย

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

5. นางสาวทวีศิลป ฮมปา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ

9.5 การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ภาวะบุตร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางวิริยะ สารทอง

กรรมการ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
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3. นางพรพิศ ผิวหอม

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

4. นางสาวทวีศลิ ป ฮมปา

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

5. นางสุทธิรตั น พองพรหม

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

6. นางสาวกนกพร แกวมะ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.6 การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา บิดร
โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพฑูรย บุญเรืองจักร

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

3. นางดวงสมร คําชมพู

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

กรรมการ

4. นางสาวบุบผา ครุฑคํา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.7 การแขงขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาววรวรรณ วงศกาฬสินธุ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นายภาณุพงศ ศรีวรกุล

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นายประภาษ สมยาภักดี

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการ

4. นายสุวิทย บุษบา

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

5. นายนิรุต หารเขมร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.8 การแขงขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายธีรเชษฐ ปราชญธนจตุพร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางประภาพร ทองชัย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นายประภาษ สมยาภักดี

โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

กรรมการและเลขานุการ

9.9 การแขงขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วงษรัตนะ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสายใจ ภูปุย

โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม

กรรมการ

3. นางรื่นฤทัย มันตะ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

4. นางรุงสวาง จันทรวีระกุล

โรงเรียนโพนพิทยาคม

กรรมการ

5. นายปรีชาณัฏฐ วัยเหนิดลื้อ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

กรรมการ

6. นางนิชาภา อึ้งสกุล

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.10 การแขงขัน A Math ม.4-ม.6
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1. นางอรุณรัตน กิ่งโก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางสาวธัญญารัตน จูมแพง

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางสาวศศิรอร ทิพยพรี ชัย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.11 การแขงขันคําคม ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี ปาสาณวงศ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางวรลักษณ ตรงวัฒนาวุฒิ

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางวนิดา คณะพล

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.12 การแขงขันคําคม ม.4-ม.6
1. นางทัศนียวรรณ สามารถ

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางกัญจนา ธัญญะอุดม

โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา

กรรมการ

3. นางนันทนา มิตรสุภาพ

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

4. นางสาวสุภัทตา พรมลา

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

กรรมการ

5. นางศิริพร เมืองรี

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.13 การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร วังคีรี

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

2. นางผองใสย บังบัวบาน

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

3. นางสาววิภาภรณ ณีรัตนชัย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.14 การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอาทิตยา ธิราชรัมย

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู

ประธานกรรมการ

3. นางสาวทัศณีย ตองตาสี

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ

4. นางผองใสย บังบัวบาน

โรงเรียนรมเกลา

กรรมการ

2. นางไพรวัลย แซเอีย

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

9.15 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง,เดี่ยวโหวด,เดี่ยวพิณ,เดี่ยวแคน,โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคํามุล
โรงเรียนรมเกลา
ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ไชยญาติ

โรงเรียนนิรมลวิทยา

กรรมการ

3. นายไพฑูรย ขําศิริ

โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา

กรรมการ
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4. นายธงชัย กําภูศิริ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ 1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกวด/แขงขันในกิจกรรมทีร่ ับผิดชอบ
2. ดําเนินการ และตัดสินการประกวดแขงขัน/แขงขันในกิจกรรมทีร่ ับผิดชอบ
3. จัดทําสรุปผลการ ประกวด/แขงในกิจกรรมทีร่ ับผิดชอบสงคณะกรรมการตรวจรับผลการ
ประกวด/แขงขัน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตัง้ ตามคําสั่ง ปฏิบตั ิหนาทีด่ วยความรับผิดชอบ บริสทุ ธิ์ ยุติธรรม
อยางใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
ทั้งนี้ตงั้ แตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

