ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
เรื่อง แกไขและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------อนุสนธิตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และไดแจงใหโรงเรียน/หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดทราบและถือปฏิบัติไปแลว นั้น
เนื่องจากมีคณะกรรมการบางฝายยังไมสมบูรณและเพียงพอตามกิจกรรมที่แขงขัน ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแกไขเพิ่มเติมประกาศฯ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. คณะกรรมการอํานวยการประจําศูนยประสานงานการแขงขัน สพม.๒๒
เพิ่ม นายสมพงษ ฤทธิทิศ
ผอ.ร.ร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา สพม.๒๒
กรรมการ
ข. คณะกรรมการประมวลผลการแขงขันฯ
เพิ่ม นายณรงค ศิริปรีชากุล
ผอ.ร.ร.ธรรมกรวิทยานุกูล สพม.๒๒ รองประธานกรรมการ
เพิ่ม นางสิรพิ ร วิลาศรี
ศึกษานิเทศก สพม.๒๒
กรรมการ
๓. คณะกรรมการจัดการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๓.๑ คณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
เพิ่มเติม นายเศวต จอมจุมพล
ผอ.ร.ร.หวานใหญพิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
เดิม นายธนิต ทองอาจ
ผอ.ร.ร.หนองแวงวิทยาคม สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเปน นายวิษณุกร จันทรา
รอง ผอ.ร.ร.เมืองมุกวิทยาคม สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
๓.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เดิม นายเศวต จอมจุมพล
ผอ.ร.ร.หวานใหญพิทยา สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเปน นางสาวดวงดารา เจริญวงศ รองผอ.ร.ร. คําปาหลายสรรพวิทย สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
๕. คณะกรรมการกลุม สาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
คณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน เพิ่มเติม ดังนี้
วาที่ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ
ผอ.ร.ร.โพนแพงพิทยาคม
กรรมการ
นายณรงค ศิริปรีชากุล
ผอ.ร.ร.ธรรมกรวิทยานุกูล
กรรมการ
นายธนู เจริญรัตน
ผอ.ร.ร.วังยางวิทยาคม
กรรมการ
นายพิทักษ คะปญญา
ผอ.ร.ร.บานขาพิทยาคม
กรรมการ
นายธนูศักดิ์ วรรณคําผุย
รอง ผอ. ร.ร.นครพนมวิทยาคม
กรรมการ
นายมารุต ปทุมวัน
ครู ร.ร.ธาตุพนม
กรรมการ
นายสุขสันต เชื้อกุณะ
ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา
กรรมการ
นางสาวประกายแพร เสวิวัฒน
ครู ร.ร.นาทมวิทยา
กรรมการ
นายไพฑูรย จันที
ครู ร.ร.โพนสวรรคราษฎรพฒ
ั นา
กรรมการ
นางวิภาวรรณ มงคลการ
ครู ร.ร.นาทมวิทยา
กรรมการ
นายอนุพงษ ยุรชัย
ครู ร.ร.สหราษฎรรังสฤษฎ
กรรมการ
นางสาวปริวรัญญา แสนมะฮุง
ครู ร.ร.นาทมวิทยา
กรรมการ
-/ ๕.๓.๑ คณะกรรมการตัดสิน...

-

๒ -

๕.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแขงขันรําวงมาตรฐานระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เดิม นางสาวปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ๓๐
กรรมการ
เปลี่ยนเปน นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
เดิม นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ
อาจารยวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเปน นางจันทร รัศมี
ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
เพิ่ม นางสาวจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติ
ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
๕.๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแสดงนาฏศิลปไทยสรางสรรค ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เดิม นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
เปลี่ยนเปน นายกิตติยา ทาธิสา
อาจารยวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ
ประธานกรรมการ
เดิม นางสีนีนาท ทองขาว อาจารยวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ประธานกรรมการ แกไขเปน กรรมการ
เพิ่ม นายทรงฤทธิ์ บุญบันดาล
ครู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ กรรมการ
เพิ่ม นางอารีรัช ผิวดี
ครู ร.ร.ศรีกระนวน สพม.๒๕
กรรมการ
๕.๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการแขงขันการแสดงตลกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ และ คณะกรรมการตัดสิน
การแขงขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
เดิม นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสาร
ครู ร.ร.นาถอนพัฒนา สพม.๒๒
กรรมการ
แกไขเปน
ประธานกรรมการ
เดิม นางสาวยุวรี ศรีแพน
ครู ร.ร.นางัวราษฎรรังสรรค สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
แกไขเปน
กรรมการ
๘. คณะกรรมการกลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
คณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
เพิ่ม นายสุรพล มีหนองหวา
ผอ.ร.ร.ปลาปากวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๑ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายสุกรี ชัยมงค
ผอ.ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
๒. นายประวิทย กัณณีย
ครู ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูลสพม.๒๒
กรรมการ
๓. นายสมหมาย จําเริญเศษ
ครู ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการ
๔. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญ
ครู ร.ร.วังกระแสวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๕. นายยุทธพร พรเพชร
ครู ร.ร.บานแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๒ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายสุจิต สารผล
ครู ร.ร.นาหวาพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นายอุดร สุวารีย
ครู ร.ร.บานแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๓ การแขงขันจักสานไมไผ ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายไพฑูรย พรหมวงศ
ครู ร.ร.ปยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นายทวีวุฒิ เจริญตา
ครู ร.ร.ธงธานี สพม.๒๗
กรรมการ
๓. นายเชษฐา บุญชวลิต
ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๔ การแขงขันจักสานไมไผ ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑.นายวิศวะ เพชรผองพันธุ
ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๒.นายสุพจน อบรมชอบ
ครู ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูลสพม.๒๒
กรรมการ
๓.นายเกรียงศักดิ์ มูลเมือง
ครู ร.ร.ธาตุพนม สพม.๒๒
กรรมการ
๔.นายสมหมาย จําเริญเศษ
ครู ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการและเลขานุการ
-/ ๘.๒.๕ การแขงขัน...

๘.๒.๕ การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑.นางรุง นภา ทะรังศรี
ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร สพม.๒๔
กรรมการ
๒.นางอโนชา ไหลหลั่ง
ครู ร.ร.นาแกสามัคคี สพม.๒๒
กรรมการ
๓.นางนภาพร ตันนารักษ
ครู ร.ร.ผึ้งวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๔.นางสุวรรณา คงเพชร
ครู ร.ร.หนองบอวิทยานุกลู สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๖ การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง บายศรีสูขวัญ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายคนิม เบญมาตย
ผอ. ร.ร. คําบกวิทยาคาร สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ
ครู ร.ร.นาแกพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ
ครู ร.ร.เชียงยืนวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๔. นางอุไรวรรณ แสนมิตร
ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ
๘.๒.๗ การแขงขันโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผอ. ร.ร.หนองซนพิทยาคม สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ชัยชนะ
ครู ร.ร.พิมายวิทยา สพม.๓๑
กรรมการ
๓. นางวรรณรัตน แข็งขัน
ครู ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม สพม.๒๑
กรรมการ
๔. นายอัญเชิญ สุวรรณศรี
ครู ร.ร.สมเด็จพิทยาคม สพม.๒๔
กรรมการ
๘.๒.๘ การแขงขันโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางดวงแกว เจริญเชื้อ
ครู ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกลู สพม.๒๕ กรรมการ
๒. นางกานตระวี วงศเข็มมา
ครู ร.ร.หนองซนพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นายอัญเชิญ สุวรรณศรี
ครู ร.ร.สมเด็จพิทยาคม สพม.๒๔
กรรมการ
๘.๒.๑๐ การแขงขันการจัดสวนถาด ประเภทการจัดสวนแกว ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. วาที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร
ผอ. ร.ร. ทาสงครามวิทยา สพม.๒๓
ประธานกรรมการ
๒. นายสงา
พันพิพัฒน
ครู ร.ร.ยโสธรพิทยาคม สพม.๒๘
กรรมการ
๒. นายสุวัฒน อินทวงศ
ครู ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. ๒๑ กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน แกวตั้งขึ้น
ครู ร.ร.สตรีศึกษา สพม.๒๗
กรรมการ
๔. นายประญัติ พยัคฆมะเริง
ครู ร.ร.พุดซาพิทยาคม สพม. ๒๒
กรรมการ
๕. นางสาวชิดนภา ศรียา
ครู ร.ร. ภูเวียงวิทยาคม สพม. ๒๕
กรรมการ
๖. นายนิมิตร ออนบัตร
ครู ร.ร.บานแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๑๑ การแขงขันแปรรูปอาหาร ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางราตรี สุริยนต
ครู ร.ร.โพนแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นางณัฎฐิดา ถีระพันธ
ครู ร.ร.คึมใหญวิทยา สพม.๒๙
กรรมการ
๓. นางวรุณธิดา ศรีโสดา
ครู ร.ร.ศรีรัตนวิทยา สพม.๒๘
กรรมการ
๔. นางสุวณา พรรณะ
ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและ
เลขานุการ
๘.๒.๑๒ การแขงขันแปรรูปอาหาร ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศ
ครู ร.ร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา สพม.๒๒ กรรมการ
๘.๒.๑๓ การแขงขันทําอาหาร ประเภทแกงมัสมั่น ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางสมปอง มุลตองคะ
ครู ร.ร.ธาตุพนม สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นางปยะรัตน แกวกา
ครู ร.ร.ปยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๑๔ การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ประเภททีม
ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางสายฝน จําปา
ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
-/ ๒. นายอาภันตรา ...

๒. นายอาภันตรา แสงวงศ
ครู ร.ร.ปลาปากวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นางกุลนันทร อติชาติ
ครู ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค สพม.๒๗ กรรมการ
๘.๒.๑๕ การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ประเภททีม
ระดับชั้น ม.๔– ๖
๑. นางรัชนี ศรีจันทร
ครู ร.ร.วัดบึงเหล็ก สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นางอภิญญา วงศบัณฑิต
ครู ร.ร.หนองบอวิทยานุกลู สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นางนิมมาน ชื่นตา
ครู ร.ร.อุมเหมาประชาสรรค สพม.๒๒ กรรมการ
๔. นางสุดาวัลย อัมพุนันทน
ครู ร.ร.ปยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
กรรมการ
๕. นางมาลินี วรรณวงศ
ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๑๖ กระทงทอง ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางสาวธัญวรัตน ไชยตะมาตย
ครู ร.ร.ปยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
๒. นางอารียวรรณ รัศมี
ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
๘.๒.๑๗ การแขงขันแกะสลักผักและผลไมประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. วาที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร
ผอ. ร.ร. ทาสงครามวิทยา สพม.๒๓
๒. นางปราณีต ศรีเจริญ
ครู ร.ร.ธาตุพนม สพม.๒๒
๓. นางอรทัย วรกิตติกุล
ครู ร.ร.คอวิทยาคม สพม.๒๒
๔. นางสมใจ คําศรี
ครู ร.ร.กันทรารมณ สพม.๒๘
๕. นางมาลินี วรรณวงศ
ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา สพม.๒๒
เลขานุการ
๘.๒.๑๘ การแขงขันแกะสลักผักและผลไมประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์
ครูร.ร.สหราษฎรรังสฤษดิ์ สพม.๒๒
๒. นางอุลัยวรรณ ศิรินามนตรี
ครูร.ร.สนธิราษฎรวิทยา สพม.๒๒

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๓ คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
๘.๓.๔ การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
เพิ่ม ดร.วิศิษฎ มุงนากลาง
ผอ.ร.ร.บานมวงวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
๙. คณะกรรมการกลุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๙.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เพิ่ม นางจีระนันท เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.๒๒ กรรมการและผูช วยเลขานุการ
เพิ่ม นางสาวปริชาติ คําเห็น เจาหนาที่ลกู เสือ สพม.๒๒
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เพิ่ม นางสาวพิชามญชุ วงษสุรภินันท ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
เพิ่ม นายเดชา คเณศโยธิน
ครู ร.ร.คําสรอยพิทยาสรรค สพม.๒๒
กรรมการ
๑๑. คณะกรรมการ นักบินนอย สพฐ.
เพิ่ม นางจีระนันท เมืองจันทร
นักวิชาการศึกษา สพม.๒๒
รองประธานกรรมการ
เพิ่ม นางสาวพิชามญชุ วงษสุรภินันท ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
เพิ่ม นายยุทธนา คะสุดใจ
ครู ร.ร.นครพนมิทยาคม
กรรมการ
นอกนั้นคงเดิม
-/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายปริ ญญา ธรเสนา)
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ รักษาราชการแทน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

