ประกาศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
........................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะดําเนินการแขงขันทักษะ
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
วัตถุ ประสงค เพื่ อจัดกิจกรรมส งเสริ ม สนับสนุ นให นักเรี ยนในระดั บการศึ กษาขั้นพื้นฐานมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ
ในการเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยจะดําเนินการ
ระหวางวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
5 โรงเรีย นเดชอุด ม โรงเรีย นอนุบ าลนาคสมุทรเดชอุดม โรงเรีย นบานหนองแสง โรงเรีย นบานปาโมง
และโรงเรียนบานแขมเจริญ
เพื่ อ ให การดํ า เนิ น งานจั ดการประกวดและแข ง ขั น ทั กษะทางวิ ช าการนั กเรี ย นเป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายดุสิต สมศรี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รองประธานกรรมการ
3. นายยศภัทร แกวพิทักษ
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
4. นายสุริยะ พุทธิผล
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
5. นายประมวล ใจภักดี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
6. นายไชยณรงค จันทรคงหอม รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
7. นายพิชัย วงศษาบุตร
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
8. นายอุทิศ ศรีประสงค
ผูอํานวยการกลุมการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
9. นายสุพรรณ ทองพุม
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
10. นายสุระชัย มีศรี
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
11. นายกัญญา เสนสอน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
12. นางชนัฏดา บุตรสิงห
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
13. นางรสมาลี เสนารินทร
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
14. นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ
15. นายสุรชัย พันโสรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
16. นายคงเดช สมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
17. นายวีระพันธ ประทุมมา
ผูอํานวยการโรงเรียนปาโมง
กรรมการ
18. นายสมบัติ บุญศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
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19. ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาทุกเครือขาย
กรรมการ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแหง
กรรมการ
21. คณะกรรมการติดตาม กํากับ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กรรมการ
22. นายประวิทย จิตเสนาะ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
23. นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่ สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหการจัดการประกวด
และแขงขันทักทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. คณะกรรมการกองเลขานุการ ประกอบดวย
1. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย จิตเสนาะ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ
รองประธานกรรมการ
3. ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
4. นางสาวสิริกร ประสพสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําขุนคํานกเปลา
กรรมการ
5. นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
6. นางจุฬารัตน จันดาคูณ
ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
7. นางสาวปยะพร ฉัตรวิไล
ครู โรงเรียนดํารงสินสงเคราะห
กรรมการ
8. นางสาวฐิตาภัทร อุทธการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
9. นางนงเยาว มีแยบ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา นามแกว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
11.นายทินกร บุญบรรลุ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
12.นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
13. นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
14. นางสาวนันทนภัส ชูแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการใน คสพท. กรรมการ
15. นางสาวดวงฤทัย ผลดก
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
กรรมการ
16. นางสาวปริญญารัตน แกวมณี เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
กรรมการ
17. นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน
พนักงานราชการโรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
18. นางสาววรินทรรสา สายสุพรรณ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนนาจะหลวย (กรปกลางฯ) กรรมการ
19. นางสาวกัลยา โฮมตุมแกว
เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานโนนสวรรค
กรรมการ
20. นางสาวกุสุมาลย โมขทรัพย
เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานคุมแสนชะนี
กรรมการ
21. นายมนตรี เครือกองมาตย
เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานตบหู
กรรมการ
22. นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
23. นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
24. นางวรินรําไพ บุญชวย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประสานงานกับบุคคลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดประชุมชี้แจง จัดทํากําหนดการและเอกสารที่เกี่ยวของ จัดการประกวดและแขงขัน รายงานผล
การประกวด/แขงขัน ประมวลผลและประกาศผลการแขงขันทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกสถานที่แขงขัน และ
อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ
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3. คณะกรรมการดําเนินการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แขงขัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประกอบดวย
1. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายยศภัทร แกวพิทักษ
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองประธานกรรมการ
3. นายประมวล ใจภักดี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองประธานกรรมการ
4. นายกัญญา เสนสอน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
5. นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางสาวชื่นพจี มนตขลัง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายกีรติ คมสันต
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
9. นางไกรศรี โสภะถา
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
10.นายวีรศักดิ์ บุญตอ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
11.นายอุดร มาลา
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
12.นายสออน วรรณศรี
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
13.นางสาวเสาวภา สาระขันธ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
14.นายสําเนียง ผูกพันธ
ยาม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
15.นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
16.นางวรินรําไพ บุญชวย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผังและตารางการแขงขัน จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่
แขงขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกสถานที่
แขงขัน จัดเตรียมปายติดประกาศผลการแขงขัน และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับกรรมการ ผูเขาแขงขัน
และผูมารวมงาน
4. คณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แขงขัน โรงเรียนบานแขมเจริญ ประกอบดวย
1. นายสุริยะ พุทธิผล
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายคงเดช สมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
3. นายธาตรี สุภเสถียร
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
4. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
5. นางสาวชื่นพจี มนตขลัง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นายพงศธร แกวอราม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
7. นางกันตา เดชากุลตระกูล
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
8. นายทวี ศิริชัย
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
9. นางวิภารัตน พูลเพิ่ม
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
10.นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผังและตารางการแขงขัน จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่
แขงขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกสถานที่
แขงขัน จัดเตรียมปายติดประกาศผลการแขงขัน และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับกรรมการ ผูเขาแขงขัน และผู
มารวมงาน

๔
5. คณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แขงขัน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ประกอบดวย
1. นายพิชัย วงศษาบุตร
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ โนนจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
4. นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
7. นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผังและตารางการแขงขัน จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่
แขงขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดเตรียมปายติดประกาศผลการแขงขัน และอํานวยความสะดวกตาง ๆใหกับกรรมการ ผูเขาแขงขัน และผูมารวมงาน
6. คณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แขงขัน โรงเรียนบานหนองแสง ประกอบดวย
คณะกรรมการกองอํานวยการ
1. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บุญศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา โลมากาล
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
4. นายวีระ พิลาโสภา
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5. นางอัจฉรา คูณสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
6. นางศรีอัมพร พรประสงค
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
7. นางสงศรี อินทะนา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
8. นางถนอม ดอกแขมกลาง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
9. นายบวรศักดิ์ อิ้มคํา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
10. นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
11. นางชลดา มาลาพันธ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
คณะการการฝายสถานที่
1. นายรักศักดิ์ งอนสวาง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2. นายเพชรทอง ไวโสภา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
3. นายพิสิษฐ แสงทอง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
4. นายสนธยา แกวโรจน
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5. นายอาวรณ อาจหาญ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
6. นายนินาท พลเดช
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
7. นายรักพงษ บุญศิริ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
8. นายสาคร บัวทิพย
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
9. นายธนัญชัย จําปาสา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
10. นายอิทธิพล เปนมงคล
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
11. นายเทวัญ ประทุมมา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
12. นายปรัชญา ถ้ําหิน
พนักงานราชการ โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
13. นายสัมพันธ บุตรวัง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/เลขานุการ

๕
คณะกรรมการฝายปฏิคม
1. นางนงลักษณ สมใส
2. นางสุจิตรา พาอาจ
3. นางนราพร ศรีสุระ
4. นางจันทรวลี พลหาญ
5. นางวราภรณ เดชผล
6. นางสาวทิพยสุดา ศรีลาเคน
7. นางสาววิจิตรา ตระการจันทร
8. นางขนิษฐา ทองมนต
9. นางศิริลักษณ ประทุมมา
10. นางลินดา สุธรรมมา
11. นางอภิญญา อักโข
12. นางวิยะดา บุตรวัง
13. นางสาวเปรมฤดี ชัยรัตนวานิช
14. นางสาวณัฐฐานันท พิมพเวียงคํา
15. นางรัศมี แกวมณี
คณะกรรมการฝายพยาบาล
1. นางอภิญญา อักโข
2. นางสาวกุสุมาภรณวดี วิจิตรเชื้อ
3. นางพัณณิดา สวัสดี
4. นางจุรี สาลี
5. นางสุภาภรณ กุมทชาติ
6. นางศวรรยา นอลา
7. นางชุมจิต สีสิทธิ์
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
1. นายวิทยา โลมากาล
2. นายอิทธิพล เปนมงคล
3. นายธนัญชัย จําปาสา

ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
พนักงานราชการ โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
พนักงานราชการ โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/เลขานุการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผังและตารางการแขงขัน จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่
แข งขั น จั ดหาวั สดุ -อุ ปกรณ และเครื่ องอํ านวยความสะดวก จั ดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรี ยน
จัดเตรียมปายติดประกาศผลการแขงขัน และอํานวยความสะดวกตาง ๆใหกับกรรมการ ผูเขาแขงขัน และผูมารวมงาน
7. คณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แขงขัน โรงเรียนบานปาโมง ประกอบดวย
1. นายดุสิต สมศรี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ ประทุมมา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาโมง
รองประธานกรรมการ
3. นางณฐมน คุนิรัตน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นางสุพัตรา แตงไทย
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ

๖
5. นางสาวพุทธชาติ กันยะกาญจน
6. นางแถมทอง หงษคํา
7. นางอําไพ ทองคํา
8. นางอรุณศรี อาจวิชัย
9. นางกรกมล อรุณเรือง
10.นางรัญจวน ทันทิมา
11.นางดวงรัช ทุมเมฆ
12.นางศิฐิฌานันท ศิริรักษ
13.นางระหุง อุบลสัมฤทธิ์
14.นางนิ่มนวล กลิ่นหอม
15.นางวาสนา ตนโสภา
16.นางสัจจพร ลาดโพธิ์
17.นางสุภาวิณี บุญศรี
18.นายสมร พูลเพิ่ม
19.นางพัชรินทร ณ เชียงใหม
20.นางสาวสุภาพรรณ พรหมจมร
21.นางสาวดวงฤทัย อินทะรังสี
22.นางสาวปาจารีย สุวรรณ
23.นางสาวเมธาพร สุวรรณ
24.นายสมัย สดสรอย
25.นายสนั่น ทันเต
26.นางชนัฎดา บุตรสิงห
27.นายอเนกพงศ โกทา
28.นางณัฐชาดา มวงหวาน
29.นางธีรภรณ อรจันทร
30.นายสุรภัทร ทาลา
31.นายเกรียงไกร อรุณเรือง

ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ชางไม 4 โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ลูกจาง โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผังและตารางการแขงขัน จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่
แขงขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดเตรียมปายติดประกาศผลการแขงขัน และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับกรรมการ ผูเขาแขงขัน และ
ผูมารวมงาน
8. คณะกรรมการจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แขงขัน โรงเรียนเดชอุดม ประกอบดวย
1. นายไชยณรงค จันทรคงหอม
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พันโสรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
รองประธานกรรมการ
3. นายสุระพันธ ศิลปศาสตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
4. นายชาตรี สุขชวย
รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
5. นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา
รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ

๗
6. นายชัยวัฒน แสงทอง
รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
7. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
8. นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
9. นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
10.นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูช วยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผังและตารางการแขงขัน จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่
แขงขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดเตรีย มปา ยติดประกาศผลการแขง ขัน และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับ กรรมการ ผูเ ขา แขงขัน
และผูมารวมงาน
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันตามกลุมสาระการเรียนรู
1. กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
1.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
2) นายสมบัติ บุญศิริ
3) นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
4) นายกิตติภาส สิงหเสน
5) นางประภาพร อุณาภาค
6) นางปาลิตา เปรยรัตน
7) นางอัจฉริยา คูณคํา
8) นายปญญา วงษาเลิศ
9) นางสาวจักรี ศรีเสมอ
10) นางสาวอุดมลักษณ ปริตัง
11) นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ
12) นางสาววัลวิภา เชื้อพงศธรรม
13) นางสาวกัญญมาศ ทับทิมศรี

รองผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนเม็กใหญ
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
กรรมการ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
เจาหนาที่ธุรการ ร.ร.บานโนนขาม กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่ธุรการ ร.ร.บานหนองคู กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขันตามกลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขา
แขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
1.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. การเขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับขั้น ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางนิตยา สารเสนา ครู โรงเรียนเมืองเดช
ประธานกรรมการ
2) นางอรชุดา ใจบุญ
ครู โรงเรียนบานหนองมวง
กรรมการ
3) นายจิรวัฒน สุทธิบุตร ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค(น้ําขุน)
กรรมการ/เลขานุการ
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2. การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางมิจิพร โฉมเฉลา
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ) ประธานกรรมการ
2) นางกัณทิมา นาจาน ครู โรงเรียนชุมชนบานบานนาโพธิ์
กรรมการ
3) นางทิพยสุดา ศรีลาเคน ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางกรกานต ฐานเจริญ ครู โรงเรียนบานเบ็ญจโนนดู
ประธานกรรมการ
2) นางนันทนา สองแสง ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นายปญญา วงษาเลิศ ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ/เลขานุการ
4. การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับขั้น ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางสุภาวดี สุดสุข
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
ประธานกรรมการ
2) นางบัวกัน จันทร
ครู โรงเรียนบานคอแลน
กรรมการ
3) นางนิภา แกวกิ่ง
ครู โรงเรียนบานหาดทรายคูณ
กรรมการ
4) นางรัชนีย สีหาคํา
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง (นาจะหลวย)
กรรมการ
5) นางสาวรุงทิพย ทํานุ ครู โรงเรียนเม็กใหญ
กรรมการ/เลขานุการ
5. การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางอมรวรรณ ภูษาพันธ ครู โรงเรียนบานดงกระชู
ประธานกรรมการ
2) นายระวี จันทา
ครู โรงเรียนบานดวน
กรรมการ
3) นางสาวจันทร พิลาสันต ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
4) นางรจนา นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการ
5) นางประทุมรัตน คําสัตย ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางธิดา วิสาพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนิภาพร ไชยคุณ ครู โรงเรียนบานโนนยาง
กรรมการ
3) นางสาวธิติมา ประธาน ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
4) นางรัชนัน นามจําปา ครู โรงเรียนบานโคกใหญ
กรรมการ
5) นางรินดา หอมสินธิ์ ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
กรรมการ/เลขานุการ
7. การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางพรนิชา สิงหเสน ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
ประธานกรรมการ
2) นางเขมรัตน คูณทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
3) นางสาวมานิตา สุทธิหา ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
4) นางสาวอรวรรณ จันทรแรม ครู โรเงรียนบานแกงขี้เหล็ก
กรรมการ
5) นางสาวออยใจ บัวเวช ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ/เลขานุการ
8. การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางคําเพชร บุญรักษา ครู โรงเรียนบานนาเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นางทองปอน สรรศรี ครู โรงเรียนบานแสนสุข
กรรมการ
3) นางรอนอาพัก จิตรสม ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
4) นางนันทวัน กางเนตร ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค (บุณฑริก)
กรรมการ
5) นางสาวกนกพร หงสทอง ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/เลขานุการ

๙
9. การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางจันทรสุดา ผิวนวล ครู โรงเรียนบานหมากมาย
ประธานกรรมการ
2) นายภูธร ธิอามาตย
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
3) นายบัลชิต สุพรม
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
4) นางพิมชนก แสงคํากุล ครู โรงเรียนบานทากอ
กรรมการ
5) นางสาวเพชรมณี สายกันดก ครู โรงเรียนบาน โพนดวน
กรรมการ/เลขานุการ
10. การแขงขันเรียงรอยถอยความ ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางวรรณี สายเคน
ครู โรงเรียนบานโพนดวน
2) นางสาวแกมกาญจน คลังแกว ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
3) นางราตรี บั้งทอง
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
4) นางสาวอารยา แสงหิรัญ ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์
5) นางสุวณีย วิริยพันธ ครู โรงเรียนบานตาโอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

11. การแขงขันเรียงรอยถอยความ ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางกอปรพร รุจิวิทยานนท ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
2) นางสาวดวงฤทัย จันจุฬา ครู โรงเรียนบานโพนดวน
3) นางสาวฐิติพร อังคะโส ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
4) นางนิภา สมหมาย
ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
5) นายจักรนริน ปองปด ครู โรงเรียนบานยาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

12. การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชั้น ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางประภาพร อุณาภาค รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเม็กใหญ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกิตติพร กอคูณร ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
กรรมการ
3) นางอุดมลักษณ หลาจันดี ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
กรรมการ
4) นางอัญภรณ ยอดจันดา ครู โรงเรียนบานทับไฮ
กรรมการ
5) นายปรีชาชัย เรืองศรี ครู โรงเรียนบานหนองหัวลิงหนองขอน กรรมการ/เลขานุการ
13. การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางปาลิตา เปรยรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
ประธานกรรมการ
2) นางปราณี วงษศรีแกว ครู โรงเรียนบานเสาเลา
กรรมการ
3) นายระวี จันทา
ครู โรงเรียนบานดวน
กรรมการ
4) นางสาวปุญญิกา บัวงาม ครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
5) นางรินดา หอมสินธิ์
ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
กรรมการ/เลขานุการ
14. การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายอารีย สุดาชม
ผูอํานวยโรงเรียนบานหนองหัวลิงหนองขอน ประธานกรรมการ
2) นายปองพล ศรีตะเขต ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
กรรมการ
3) นายถาวร แกวชนะ
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นางสมพร พวงอก
ครู โรงเรียนบานบุงคํา
กรรมการ
5) นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูร ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/เลขานุการ
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15. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี (4บท) ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางอัจฉริยา คูณคํา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางชบาลอน โชมะนาม ครู โรงเรียนบานคํากลางวังมวง
กรรมการ
3) นางสาวมานิตา สุทธิหา ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
4) นายศิริภัทร ศิริโท
ครู โรงเรียนบานแกงสวาง
กรรมการ
5) นางสาวกานตณิษนันท ศรีสุระวรานัน ครู โรงเรียนบานนาเจริญ กรรมการ/เลขานุการ
16. การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี 11 (8 บท) ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางอัจฉราวดี เงาทอง ครู โรงเรียนบานเตย
ประธานกรรมการ
2) นางธนา สุพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
3) นางสุพัตรา แตงไทย ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
4) นางนภาวรรณ หมูนสิงห ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
5) นางอาวรณ อุตรา ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83
กรรมการ/เลขานุการ
17. การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 – 6 ประกอบดวย
1) นางเสริมศรี แสนสุข
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
ประธานกรรมการ
2) นางเขมรัตน คูณทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
3) นายปญญา วงษาเลิศ ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
4) นายปญญา โฉมเฉลา ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการ
5) นางสาวจารุภา สกุลสารเสนา ครู โรงเรียนบานทุงเพียง
กรรมการ/เลขานุการ
18. การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นางกอปรพร รุจิวิทยานนท ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
2) นายถาวร แกวชนะ
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
3) นายจักรนริน ปองปด ครู โรงเรียนบานยาง
4) นายสันติภพ คันธจันทร ครู โรงเรียนบานหนองแปก
5) นางสาวรุงทิพย ทํานุ
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

19. การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก
ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางอุไร อารี
ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นางรัศมี ปทุมมา
ครู โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําโดมใหญ
กรรมการ
3) นางนงรักษ วัชราภรณ ครู โรงเรียนบานนาแก
กรรมการ
4) นางรจนา นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการ
5) นางเทพทอง ธรรมศิลา ครู โรงเรียนบานหนองกบ
กรรมการ
6) นางสาวอุดมพร คําทวี ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
7) นางสุวณีย วิริยพันธ
ครู โรงเรียนบานตาโอง
กรรมการ/เลขานุการ
20. การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก
ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายอารีย สุดาชม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวลิงหนองขอน ประธานกรรมการ
2) นางนันทนา สองแสง ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นางสมพร พวงอก
ครู โรงเรียนบานบุงคํา
กรรมการ
4) นางธิดา วิสาพรหม
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ

๑๑
5) นายปองพล ศรีตะเขต ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
6) นางนุม สมชาติ
ครู โรงเรียนบานหนองอม
7) นางอมรวรรณ ภูษาพันธ ครู โรงเรียนบานดงกระชู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

21. การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางศรีอัมพร พรประสงค ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางศิรินาถ นาสมปอง ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
กรรมการ
3) นางนันทนา แตงอยู
ครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
4) นางสุดารัตน โพธิ์พรหม ครู โรงเรียนบานแสนถาวร
กรรมการ
5) นางกุลจิตรา สมสุข
ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
กรรมการ/เลขานุการ
22. การแขงขันยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางสาวจรรยานาฏ รางสถิตย ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย ประธานกรรมการ
2) นางสวรรยา สุภาพ
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
3) นางสุภาพร พลวิชิต
ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83
กรรมการ
4) นายวีระชัย รุงเรือง
ครู โรงเรียนบานโสกแสง
กรรมการ
5) นางฉัตรชนก อินทะนาม ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน า ที่ ปฏิ บั ติห น าที่ คณะกรรมการการประกวด/แข งขั น กิ จกรรมที่ ไดรั บ มอบหมาย จั ดทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กํ า หนด จั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการแข ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งให เ รี ย บร อ ยถู ก ต อ ง พร อ มนํ า ส ง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ โดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
2. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
2.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายยศภัทร แกวพิทักษ
2) นางสาวศิริพร ถาวร
3) นายชัยยศ ชัฏขันธกิจ
4) นางสุธาทิพย คณาพันธ
5) นางสาวสุรพิณ เดชา
6) นายธนชาติ หาระสาร
7) นางสาวกุสุมาลย โมขทิพย
8) นางสาวกัลยา โฮมหุมแกว
9) นางสาวเฉลียว กันนิกา

รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปดอุม
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบานโพธิ์สงา
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานนาสวง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานมวงโนนกระแต
กรรมการ
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานคุมแสนชะนี
กรรมการ
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานโนนสวรรค
กรรมการ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขา
แขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ

๑๒
2.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.1 - 3 ประกอบดวย
1) นางสลิตตา สุริโย
ครู โรงเรียนชุมชนบานบานหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวฐานุมาศญ สะเกษ ครู โรงเรียนบานโนนวาน
กรรมการ
3) นางสาวอุไรวรรณ สาธิสุข ครู โรงเรียนบานหวยขา
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.4 - 6 ประกอบดวย
1) นางสาวเทียนทอง วันทวี ครู โรงเรียนบานหนองอม
ประธานกรรมการ
2) นางปานกลม ลูกบัว
ครู โรงเรียนโนนเลียง
กรรมการ
3) นางสาวปรียา สิถิระบุตร ครู โรงเรียนบานดงขวางคําโทน
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางเบญจมาภรณ ไผเลี้ยง ครู โรงเรียนบานซํางู
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิยดา หวาวิสัย ครู โรงเรียนบานโคกใหญ
กรรมการ
3) นางสาวจิดาภา ศิริบูรณ ครู โรงเรียนบานโนนสูง
กรรมการ/เลขานุการ
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบดวย
1) นางเสาวคนธ คาแพง ครู โรงเรียนบานหนองสนม
ประธานกรรมการ
2) นางพันธนันท หาญอาษา ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
กรรมการ
3) นางสาวปยะวดี เสาะสมบูรณ ครู โรงเรียนบานคําอุดม
กรรมการ
4) นางสาวศุภมาศ บุญตา ครู โรงเรียนบานคอแลน
กรรมการ
5) นางสุธาทิพย คณาพันธ ครู โรงเรียนบานนาสวง
กรรมการ/เลขานุการ
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางกันตา เดชกุลตระกูล ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นางสัจจพร ลาดโพธิ์
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
3) นางกานตสินี คํามา
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
4) นางสาวเสาวนีย พรหมทา ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
5) นางสาวขวัญอุบล ศิริพันธ ครู โรงเรียนบานบก
กรรมการ/เลขานุการ
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบดวย
1) นางปวินดา กงเงิน
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
ประธานกรรมการ
2) นางลักษณี คนฉลาด
ครู โรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
กรรมการ
3) นางสุจิตรา เชื้อชัย
ครู โรงเรียนบานเปอย
กรรมการ
4) นายรัฐจักร ถิ่นขาม
ครู โรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ
5) นางสาวสุพิณดา ศรีคะเณย ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ) กรรมการ/เลขานุการ

๑๓
7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางรัตนา วงคศรีแกว
ครู โรงเรียนบานโสกแสง
ประธานกรรมการ
2) นางจุฑามาศ บั้งทอง
ครู โรงเรียนบานหมากมาย
กรรมการ
3) นางสาวอรวรรณ เครือคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
4) นางปภานีย ดอกดวง
ครู โรงเรียนบานโนนคอ(บุณฑริก)
กรรมการ
5) นางสาวดวงใจ เบาทอง ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
กรรมการ/เลขานุการ
8. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6
ประกอบดวย
1) นางสมภาร นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ) ประธานกรรมการ
2) นางสาวภารุณี สาระบูรณ ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
3) นายเศรษฐรัฐ รักพรม
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
กรรมการ
4) นายพิสิษฐ แสงทอง ครู โรงเรียนบานปาแขมหนองเรือ
กรรมการ
5) นายสมชัย นามเจริญ
ครู โรงเรียนบานหนองแต
กรรมการ/เลขานุการ
9. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายจุลศักดิ์ เถาวโท
ครู โรงเรียนบานกลาง
ประธานกรรมการ
2) นายนําพล วรรณโสภา ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
3) นายปรีชา ภูมิคํา
ครู โรงเรียนชุมชนบานคําครั่ง
กรรมการ
4) นายสมบูรณ ขันทีทาว ครู โรงเรียนบานโนนยาง
กรรมการ
5) นางสุจิตรา สุรเสน
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ/เลขานุการ
10. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบดวย
1) นางเพชรา ถูระวรรณ
ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83 ประธานกรรมการ
2) นางอรัญญา สีสวน
ครู โรงเรียนบานสมสะอาด
กรรมการ
3) นางสาวณัฐนี วรบุตร
ครู โรงเรียนบานหนองทัพ
กรรมการ
4) นางอุรา ทุมเมฆ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5) นางสาวสุภาภรณ พันธชยั ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปภัมภ)
กรรมการ
6) นางสาวปยภรณ พงษภา ครู โรงเรียนบานแปดอุม
กรรมการ
7) นางรัชนี คงขํา
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
8) นางศิริลักษณ วุฒิพรหม ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
9) นายวัชรินทร ภักดี
ครู โรงเรียนบานคําสําราญ
กรรมการ/เลขานุการ
10) นางสาววริษรา วงษาเคน ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
11. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบดวย
1) นางปทวรรณ วิโรจนอุไรเรือง ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางทัศนีย นามเจริญ
ครู โรงเรียนบานหนองไฮ
กรรมการ
3) นางวิจิตรา จําปาศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร
กรรมการ
4) นายศิริพงษ เอี้ยมพันทวี ครู โรงเรียนบานหวยสําราญ
กรรมการ
5) นางสาวศรันยาพัธณ พวงพัน ครู โรงเรียนบานยางใหญ
กรรมการ
6) นางสาวกนกพรรณ ทองเติม ครู โรงเรียนบานดอนโมกข
กรรมการ

๑๔
7) นางสาวชฎาพร หัตกิจ ครู โรงเรียนบานดงเมย
กรรมการ
8) นายพรชัย ขุมคํา
ครู โรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ
กรรมการ
9) นางสาววาสนา สมยา ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน กรรมการ/เลขานุการ
10) นางสาวมลิวัลย ทองดี ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
12. การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายสุเทพ ชัยณรงค
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นายสถิต สอนหยุก
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
กรรมการ
3) นางสาวศิวาพร ฝางละมัย ครู โรงเรียนบานหนองแสงเจริญพัฒนา
กรรมการ
4) นางนุชจรี วรรณโสภา
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
5) นางสาววรัญญา เรือนเจริญ ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ
6) นางสาวขันทอง โคตรบัณฑิต ครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
7) นางสาวสินาภรณ โคระรัตน ครู โรงเรียนบานทากอ
กรรมการ
8) นางสาวกนกวรรณ เทียนอบ ครู โรงเรียนบานแกงโนนกาเร็น
กรรมการ
9) นางอัมพวัลย บุปผาวัลย
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/เลขานุการ
10) นายชัชชัย อุดทา
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
13. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท ) ระดับชั้น ป.1 –6 และ ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นายชัยยศ ชัฏขันธกิจ
ครู โรงเรียนบานโพธิ์สงา
ประธานกรรมการ
2) นายวารี บุปผา
ครู โรงเรียนบานแมด
กรรมการ
3) นางจันทรแพน โฉมเฉลา ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปภัมภ) กรรมการ
4) นางสาวกัลยา บุญดํา
ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
5) นางสาววนัสนันท บุญไพโรจน ครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
6) นางปทมา เยาวเรศ
ครู โรงเรียนบานปาหวาย
กรรมการ/เลขานุการ
7) นางสาวอมรรัตน หอพราม
ครู โรงเรียนบานหนองแสง กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
14. การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1 –6 และ ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นายคําเภา ปาปะสา
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
ประธานกรรมการ
2) นางนิภาพร ศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
กรรมการ
3) นายเดวิด ปญญาพันธ
ครู โรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ
กรรมการ
4) นางสาวลัธธิดาภรณ ฉิมมงาม ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปภัมภ) กรรมการ
5) นายภาคิน สัมพันธ
ครู โรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ กรรมการ/เลขานุการ
6) นางชนกนันท ชัฏขันธกิจ
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการประกวด/แขงขันกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จัดทําเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขันกําหนด
จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยถูกตอง พรอมนําสงคณะกรรมการฝาย
เลขานุการ โดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
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3. กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
3.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายสุริยะ พุทธิผล
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายคงเดช สมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ รองประธานกรรมการ
3) นายฤทธี ตรีแสน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ
4) นายไตรวุฒิ พลรักษา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกง
กรรมการ
5) นายสาคร รุจิวิทยานนท
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตบหู
กรรมการ
6) นายสังวาล เหล็กเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขี้เห็น
กรรมการ
7) นายสุชาติ หวังดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาประดู
กรรมการ
8) นายวิญู เชื้อดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาอุดม
กรรมการ
9) พ.อ.อ.วีรพงษ ศรีวรรณะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดเชียงมุน
กรรมการ
10) นายธาตรี สุภเสถียร
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
11) นางวาณี สมบูรณ
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
12) นายทวี ศิริชัย
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
13) นางสายทอง เชื้อพงษ
ครู โรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ
14) นางมลวิภา ไตรยสุทธิ์
ครู โรงเรียนบานโนนเลียง
กรรมการ
15) นางสอาด พรมนอก
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
16) นายประวิทย จิตเสนาะ ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
17) นายพงศธร แกวอราม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
18) นางอัญชลี รากวงศ
ครู โรงเรียนบานนาหวยแคน
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
19) นางสาวกนกวรรณ วงศคําเหลา เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานนาหวยแคน กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
20) นางสาวศุภจิรา ศรีโสภา เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
21) นางสาวนุชนาตย โพธิ์สุวรรณ เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานนานวล
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระการเรียนรูที่
ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขาแขงขัน
และผู ม าร ว มงาน ประกาศผลการแข ง ขั น ให ผู เ ข า แข ง ขั น ทราบ พร อ มรวบรวมผลการแข ง ขั น นํ า ส ง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
3.2. คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางวิภัทร ถึงแสง
ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83
ประธานกรรมการ
2) นางนิ่มนวล กลิน่ หอม ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
3) นางทรัพย สยามล
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ
4) นางดวงแกว วงศอนุชิต ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
5) นางสุจิตรา ลัทธิวรรณ ครู โรงเรียนบานนานวล
กรรมการ
6) นางวิชญาภรณ พิลาโสภา ครู โรงเรียนบานแกงโนนกาเร็น
กรรมการ
7) นางลัดดาศรี ไชยแสง
ครู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
กรรมการ
8) นายพลกฤต พิศวงษ
ครูโรงเรียนบานยาง
กรรมการ
9) นางศิริลักษณ ประทุมมา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
10) นางสาววิลาวัลย ศรมณี
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ/เลขานุการ
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2. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางรัศมี ทองกลม
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
ประธานกรรมการ
2) นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
3) นางสาวจิตษฏากร มูลเมืองแสน ครู โรงเรียนบานตาโอง
กรรมการ
4) นางยุพิน จันทิมาต
ครู โรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา
กรรมการ
5) นางยุพิน ขาววงศ
ครู โรงเรียนบานสมพรรัตน
กรรมการ
6) นางสุภาภรณ กมุทชาติ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
7) นางสาวศิริพร จักสอง
ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
กรรมการ
8) นางสาวธณัฎฐภรณ ริทัศนโส ครู โรงเรียนวัดสวายนอยวิทยา
กรรมการ
9) นางลัดดาวัลย ธานี
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการ/เลขานุการ
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นายนาวิน จันดาคูณ
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
ประธานกรรมการ
2) นายสฤษดิ์ เจริญรัตน
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
3) นางบัวกันต บรรทะโก
ครู โรงเรียนบานปากาว
กรรมการ
4) นายพิเซษฐ จิตรทนต
ครู โรงเรียนบานบก
กรรมการ
5) นางราตรี ดวงศรี
ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
กรรมการ/เลขานุการ
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางนาถฤดี ปราบพล
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
ประธานกรรมการ
2) นายชูศักดิ์ สุวรรณา
ครู โรงเรียนบานหนองโด
กรรมการ
3) นางสาวตุลากานต แสงทอง
ครู โรงเรียนบานหนองแปก
กรรมการ
4) นางอัญชลี รากวงศ
ครู โรงเรียนบานนาหวยแคน
กรรมการ
5) นางวิชชุดา อรัญสาร
ครู โรงเรียนบานหมากแหนง
กรรมการ/เลขานุการ
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางสาวมลวิภา มุสิกา
ครู โรงเรียนบานโนนเลียง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
ครู โรงเรียนบานหมากแหนง
กรรมการ
3) นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการ
4) นางสาวหนึ่งฤทัย กองแกว
ครู โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
กรรมการ
5) นางนวภัทร อัครบุตร
ครู โรงเรียนบานโนนขาม
กรรมการ/เลขานุการ
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางดรุณี สิงหสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
ประธานกรรมการ
2) นายสกล ใจตรง
ครู โรงเรียนบานดงขวางคําโทน
กรรมการ
3) นางมะลิวรรณ อรรคคํา
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
4) นางวีรันทรทิรา จันทวงศ
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
5) นางยุแสง สุภาวงษ
ครู โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบานโนนปาเลา กรรมการ/เลขานุการ
7. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางจงจิตร แกวพา
ครู โรงเรียนบานโนนคอ
ประธานกรรมการ
2) นางพรสวรรค คุมไพร ครู โรงเรียนบานกุดประทาย
กรรมการ
3) นางสุพรรณี พลรักษา
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
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4) นางมยุรี นาคีรักษ
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
5) นางสาวกุสุมาภรณวดี วิจิตรเชื้อ ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
6) นางวิไล สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
8. การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางจํารัส พลพวก
ครู โรงเรียนบานจันลา
ประธานกรรมการ
2) นางศศิกานต เกตุอินทร ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการ
3) นางศิริพร บุงทอง
ครู โรงเรียนบานโนนขาม
กรรมการ
4) นางศิริลักษณ ชารีแกว ครู โรงเรียนบานหาดทรายคูณ
กรรมการ
5) นางสุพัตรา ศรีวรรณะ ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ/เลขานุการ
9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป. 1 – 6 ประกอบดวย
1) นายทองสุข เสือโต
ครู โรงเรียนบานสวางโนนทอง
ประธานกรรมการ
2) นายสมพร ยิ่งรุงเรือง
ครู โรงเรียนบานคอ
กรรมการ
3) นางสาวจันทรเพ็ญ สีสาสีมา ครู โรงเรียนบานหนองมวง
กรรมการ
4) นางลินดา สุธรรมมา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5) นางธนพร สัมมาวงศ
ครู โรงเรียนบานคอแลน
กรรมการ/เลขานุการ
10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายณัฐชัย บุญตอ
รอง ผอโรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
ประธานกรรมการ
2) นายสฤษยศ พรมนอก ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
3) นายนิคม กองแกว
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
4) นายวีระพงศ ทองโส
ครู โรงเรียนบานนาเลิง
กรรมการ
5) นางวิลาพร พรมกอง
ครู โรงเรียนบานคอ
กรรมการ/เลขานุการ
11.การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประกอบดวย
1) นายวิญู เชื้อดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาอุดม
ประธานกรรมการ
2) นายสฤษดิ์ เจริญรัตน ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
3) นายไตรวิวัฒน จันทรจิตร ครู โรงเรียนบานนาทุง
กรรมการ
4) นายสิทธิศักดิ์ กุลโท
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
5) นายเทวัญ ประทุมมา ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
6) นายถวัลย เสาะแสวง
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
กรรมการ
7) นายรชต บุปผาวัลย
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
กรรมการ
8) นายธนัญชัย จําปาสา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
9) นายสุรศักดิ์ วรรณดัด ครู โรงเรียนดํารงสินสงเคราะห
กรรมการ/เลขานุการ
12. การแขงขันเครื่องรอน ประเภทระยะทางอัตรารอน ระดับชั้น ป.4-6
13. การแขงขันเครื่องรอน รอนนาน ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบดวย
1) นายสังวาลย เหล็กเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขี้เห็น
ประธานกรรมการ
2) นายสุนทร ชํานาญศิริ ครู โรงเรียนบานโสกแสง
กรรมการ
3) นายชาญวิทย สิงหสาย ครู โรงเรียนบานคอแลน
กรรมการ
4) นายมนตรี แดงลอม
ครู โรงเรียนบานกุดเชียงมุน
กรรมการ
5) นายชาติกิตติ ชินาภาษ ครู โรงเรียนบานสมสะอาด
กรรมการ
6) นายศุภฤกษ บุญเจือ
ครู โรงเรียนบานนาทุง
กรรมการ
7) นายโกเมน จันทะสิงห
ครู โรงเรียนบานโนนแฝก
กรรมการ
8) นายศุภษร หงสวิเศษ
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ
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9) นายรักพงษ บุญศิริ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
10) นายมนตรี หวังดี
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
กรรมการ
11) นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ/เลขานุการ
14. การแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ ปลอยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3
15. การแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายสุชาติ หวังดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาประดู
ประธานกรรมการ
2) นายธวัชชัย คูณทอง
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
3) นายประมอน ไทยกุล
ครู โรงเรียนบานหวยปอ
กรรมการ
4) นายธีวินท มณีภาค
ครู โรงเรียนบานกลาง
กรรมการ
5) นายวาที สีดา
ครู โรงเรียนบานหนองคู
กรรมการ
6) นายวัชระ ถาวร
ครู โรงเรียนบานคํานาแซง
กรรมการ
7) วาที่ ร.ต.นเรศ ตันทอง ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
8) นางบุษบงค บุญศรี
ครู โรงเรียนบานนาประดู
กรรมการ
9) นางสาวจิรัญญา เบาคํา ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
10) นางสาวบุณยอร คุณทน ครู โรงเรียนผอบ ณ นคร 2
กรรมการ
11) นายภากร จันทรมา
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
12) นายประดิษฐ อุปถัมภ ครู โรงเรียนบานสุขสมบูรณ
กรรมการ
13) นายภัทราวุธ คนหาญ ครู โรงเรียนบานดอนโจด
กรรมการ/เลขานุการ
มี ห น า ที่ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ คณะกรรมการการประกวด/แข งขั น กิ จ กรรมที่ ได รั บ มอบหมาย จั ด ทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กํ า หนด จั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการแข ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งให เ รี ย บร อ ยถู ก ต อ ง พร อ มนํ า ส ง
คณะกรรมการอํานวยการ แตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายพิชัย วงศษาบุตร
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายสันติพงศ โนนจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม รองประธานกรรมการ
3) นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ
รองผูอํานวยการโรงเรียนนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
4) นายทิณพัฒน ศิริโท
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
กรรมการ
5) นางสาวชนินทรรัตน ฉัตรบุญเสริม
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
6) นายรังสี แสงโชติ
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ
7) นางนารี ยิ่งยศ
ครู โรงเรียนบานนาสวง
กรรมการ
8) นางออระวิมล สุขโข
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
9) นายศราวุธ คอแกว
ครู โรงเรียนบานหนองดุม
กรรมการ
10) นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
11) นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
12) นางสาวพิมพชนก สัณฑมาศ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
13) นายทวีศักดิ์ ปรือทอง
ครูธุรการ โรงเรียนบานบัวงาม กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับ
มอบหมาย จัดหา วัสดุ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขาแขงขัน ประกาศผลการ
แขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสงกรรมการฝายเลขานุการ
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4.2. คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแขงขันกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางใจทิพย ทองพิทักษ ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นางกาญจนา อ่ําศรี
ครู โรงเรียนบานหวยขา
กรรมการ
3) นางวรางคณา แผนผา ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
4) นางสาวชิดหทัย แสงงาม ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
5) นายนพพร ทองสิงห
ครู โรงเรียนบานหนองขี้เห็น
กรรมการ/เลขานุการ
2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางอุบลรัตน คูณสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบานโพธิ์สงา
ประธานกรรมการ
2) นางนิภาพร นาคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
3) นางนงลักษณ คําแกนกลาง ครู โรงเรียนบานโนนสวาง
กรรมการ
4) นางคําพันธ โคตะละ
ครู โรงเรียนบานหนองไฮ
กรรมการ
5) นางสุคนธ อุทัยศรี
ครู โรงเรียนบานเกากลาง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การประกวดเพลงคุณธรรม ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายอํานาจ อักษรกลาง ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
ประธานกรรมการ
2) นาธนเสฎฐ ดาเหลาพิทักษ ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
3) นายวัชลพ โสสวาง
ครู โรงเรียนบานเตย
กรรมการ
4) นายสมพร บุญสารี
ครู โรงเรียนบานบัวเจริญ
กรรมการ
5) นางวิไลวรรณ มานะงาน ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ/เลขานุการ
4. การประกวดโครงงานคุณธรรมป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางเดือนเพ็ญ ดาบุตร
ครู โรงเรียนบานคอแลน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพรธิวา ไชยจันดา
ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
3) นางสุพัตรา บางตํารวจ
ครู โรงเรียนบานนาทุง
กรรมการ
4) นางสาวสินาภรณ โคระรัตน
ครู โรงเรียนบานทากอ
กรรมการ
5) นางสาวอัญชิสา แกวศรีทอง
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
6) นางสมใจ แกนการ
ครู โรงเรียนบานแมด
กรรมการ/เลขานุการ
5. การประกวดโครงงานคุณธรรมป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางจันทรเพ็ญ อุติลา
ครู โรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา ประธานกรรมการ
2) นางสุขสําราญ ชางไชย
ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
กรรมการ
3) นางเมตตา สีดาพล
ครู โรงเรียนบานบัวเจริญ
กรรมการ
4) นายบุญมี สีชมพู
ครู โรงเรียนโนนสูงโนนโฮม
กรรมการ
5) นางสุพิณญา เหล็กเพ็ชร
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
กรรมการ
6) นายถวัลย เสาะแสวง
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
กรรมการ/เลขานุการ
6. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางจินตนา ชินทะวัน
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิพย สะอาด
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
3) นางสาครรัตน ทองวงศ
ครู โรงเรียนบานสมสะอาด
กรรมการ
4) นางสุนิศา บรรณกิจ
ครู โรงเรียนบานมวงโนนกระแต
กรรมการ
5) นางสาวนิภาพร จันทุมา
ครู โรงเรียนบานนาแก
กรรมการ
6) นางสาวพัชนีย คลายคลึง
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ/เลขานุการ
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7. การประกวดภาพยนตรสั้น ป. 1 – 6 ประกอบดวย
1) นายแสวง เกษฎา
ครู โรงเรียนบานหนองมวง
ประธานกรรมการ
2) นายเขมทัต ภูษาพันธ
ครู โรงเรียนบานซําหวาย
กรรมการ
3) นายมนตรี ศรีคํา
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง(น้ําขุน)
กรรมการ
4) นางสาวนริสรา อุทธา
ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
5) นางพิชานันท สมดี
ครู โรงเรียนบานคําสําราญ
กรรมการ/เลขานุการ
8. การประกวดภาพยนตรสั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายมานพ ธานี
ครู โรงเรียนบานโนนคอ
ประธานกรรมการ
2) นายยุทธนา มุสิกา
ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
กรรมการ
3) นายอุทัย วันคํา
ครู โรงเรียนบานทุงเทิง
กรรมการ
4) นายโกเมน จันทะสิงห
ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ
5) นายอาทิตย ลาพรมมา
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว กรรมการ/เลขานุการ
9. การประกวดละครคุณธรรม ป. 1 – ม. 3 ประกอบดวย
1) นายเข็มทอง บุญศรี
ครู โรงเรียนบานหาดทรายคูณ ประธานกรรมการ
2) นางกมลชนก จันทรแกว
ครู โรงเรียนบานแสนสุข
กรรมการ
3) นางพิจิตรา ดิษยศิรินันท
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
4) นางสาวสุบรรณ หอมหวน
ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
กรรมการ
5) นายปฐมพร ปานทอง
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย กรรมการ/เลขานุการ
10. การประกวดละครประวัติศาสตร ป. 1 – ม. 3 ประกอบดวย
1) นางอรทัย พรหมวงศ
ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ ประธานกรรมการ
2) นางสาววชิราภรณ สมโภชนพงศ ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
กรรมการ
3) นายพงษศักดิ์ จิตรสม
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
4) นางสุภาพร หารบุตร
ครู โรงเรียนบานเปอย
กรรมการ
5) นางสาวพุทธวรรณ มั่นคง
ครู โรงเรียนบานหนองขี้เห็น
กรรมการ/เลขานุการ
11. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางวาสนา ไตรภักดิ์
ครู โรงเรียนบานหนองแสงเจริญพัฒนา ประธานกรรมการ
2) นายเสนาะ เกตุคง
ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
กรรมการ
3) นางผองเพ็ญ คําลอย
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
4) นางสาวบุณรดา กมลฤกษ
ครู โรงเรียนบานดอนยาว
กรรมการ
5) นายวีระยุทธ อนุพันธ
ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ/เลขานุการ
12. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นายธีรวัฒน สุนา
ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
ประธานกรรมการ
2) นางสาวดารณี เพชรไกร
ครู โรงเรียนอุดมสามัคคี
กรรมการ
3) นางณพิชญา เหลาสิงห
ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
4) นายพงศธร แสนเจริญสุข
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
กรรมการ
5) นางสาวศิริรัตน สารเสนา
ครู โรงเรียนบานตบหู
กรรมการ/เลขานุการ
13. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายคุณศาล จันออน
ครู โรงเรียนบานสรางหอม
ประธานกรรมการ
2) นายรังสันต ไชยรส
ครู โรงเรียนบานหนองโด
กรรมการ
3) นางอาริษา ตนทอง
ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
4) นางพรพรรณ วิโรจนอุไรเรือง ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ

๒๑
5) นางสาวฐิติชญาน แกววงษา
ครู โรงเรียนบานสวางโนนทอง กรรมการ/เลขานุการ
14. การประกวดมารยาทไทย ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางอุบลสวัสดิ์ ฝนสีดา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางสมหมาย นันโท
ครู โรงเรียนบานหัวแข
กรรมการ
3) นางสาวอรญา นิชรัตน
ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการ
4) นางนัตติยา วิจิตรตระการสม
ครู โรงเรียนบานนาสามัคคี
กรรมการ
5) นางสาวบุญยาภัทร วงศมั่น
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ/เลขานุการ
15. การประกวดมารยาทไทย ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นายทองคํา ขันออน
ครู โรงเรียนบานอุดมชาติ
ประธานกรรมการ
2) นางอุษณีย ยิ่งใหญ
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
กรรมการ
3) นางเรืองศรี เวฬุวนารักษ
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
4) นางนิภาภรณ พาพันธ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5) นางปานทิพย ทองสิงห
ครู โรงเรียนบานหนองแต
กรรมการ/เลขานุการ
16. การประกวดมารยาทไทย ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางเพลินพิศ ศรีฉลวย
ครู โรงเรียนบานโนนสนาม
ประธานกรรมการ
2) นางมะลิวัลย ชินโคตร
ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
3) นางยุพาพร อุปริวงค
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
4) นางสาวศศิธร เตชะคําภู
ครู โรงเรียนบานกุดประทาย
กรรมการ
5) นางสาวสุภาวดี ขันบุตรศรี
ครู โรงเรียนบานปาเตี้ย
กรรมการ/เลขานุการ
17. การประกวดสวดมนตแปล (บาลีแปลไทย) ป. 1 – ม.3 ประกอบดวย
1) นายวิชัย พละศรี
ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
ประธานกรรมการ
2) นายเกรียงไกร อรุณเรือง
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
3) นายณรงค สีผึ้งทอง
ครู โรงเรียนบานนานวล
กรรมการ
4) นางนันทนี ญาณวารี
ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
กรรมการ
5) นายบัวสอน จันทรสอง
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน กรรมการ/เลขานุการ
18. การประกวดสวดมนตแปล (บาลีแปลภาษาอังกฤษ) ม.1 – ม.3 ประกอบดวย
1) นางกัญญาภัค พฤกษชาติ
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิวา ชุมพูแสน
ครู โรงเรียนบานโพนแอวขัน
กรรมการ
3) นางพรรณี โทแสง
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ
4) นางสาววรางรัตน ประทุมชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ
5) นางสาวดลฤทัย อินทะวงศ
ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
6) นางสุภัทรธนัน คงทนศิรินันณ ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
5. กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
5.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายไชยณรงค จันทรคงหอม รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายสุรชัย พันโสรี
ผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
รองประธานกรรมการ
3) นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
4) นายสุระพันธ ศิลปศาสตร รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
5) นายชาตรี สุขชวย
รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
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6) นายไชยวัฒน แสงทอง
รองผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
7) นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทองสวัสดิ์
กรรมการ
8) นายนิวัฒน เมาะราษี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนแฝก
กรรมการ
9) นายประจักษ ทอนอนันต ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนแอวขัน
กรรมการ
10) นายประศาสตร วิริยะพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมากแหนง
กรรมการ
11) นายวีระ ทองพิทักษ
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
12) นายสมาน โพธิ์สุวรรณ
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
13) นางสาวฑัณทิกา ชะบาศรี ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
14) นายณรณัฐ ผิวทอง
ครู โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว
กรรมการ
15) นางสาวนวลฉวี จันที
ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
กรรมการ
16) นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
17) นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
18) นางสาวพนิตตา สุดาชม เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานหนองโด กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
19) นายเจริญชัย จังอินทร
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานหนองดุม กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
20) นางสาวขวัญฤดี เชียรรัมย เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานไพบูลย กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระ
การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ-อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ
ผูเขาแขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
5.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย
1. การแขงขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบดวย
1)
2)
3)
4)
5)

นายชนะ พูลสิทธิ์
นายภานุวัฒน จําปาแดง
นายรังสรรค อุทัยศรี
นางสาวกัลยา แฝงละโคก
นายธีวินท มณีภาค

ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
ครู โรงเรียนบานตาเกาโกย
ครู โรงเรียนบานโนนนอย
ครู โรงเรียนบานกลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

2. การแขงขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางมยุรี ทับทิมหิน
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายแสวง พาละพันธ
ครูโรงเรียนบานหาดทรายคูณ
กรรมการ
3) นางอุทัยวรรณ ภักดี
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
4) นายกิตติศักดิ์ สวาทที
ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
5) นายอธิวัฒน อาจพันธ
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1- 6 ประกอบดวย
1) นางดวงเดือน นาคทรัพย
ครู โรงเรียนประชานุเคราะหศึกษา ประธานกรรมการ
2) นายพิทยา บุญจันทร
ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
กรรมการ
3) นายอรรถวุฒิ แสนทวีสุข
ครู โรงเรียนบานหนองทัพ
กรรมการ
4) นายประสิทธิ์ สาริบูรณ
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
5) นายธัญรักษ บุดดาลี
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
กรรมการ/เลขานุการ
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4. การแขงขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1- 6 ประกอบดวย
1) นายณรงค พรมโลกา ผูอํานวยการโรงเรียนบานซําสะกวยนอย ประธานกรรมการ
2) นายอุทัย ศรีวิชัย
ครู โรงเรียนบานแกงโตน
กรรมการ
3) นายไชยวัฒน สมหมาย
ครูโรงเรียนบานทุงชาง
กรรมการ
4) นายจักรนริน ปองปด
ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ
5) นายยืนยง หงษจันทร
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
กรรมการ/เลขานุการ
5. การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา ระดับชั้น ป.1- 6
1) นายขวัญชัย สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
ประธานกรรมการ
2) นายรณกฤต เดชากุลตระกูล ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
3) นายคําปุน พิมพโพธิ์
ครู โรงเรียนผอบ ณ นคร2
กรรมการ
4) นายวิทยา สุดสะอาด
ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
กรรมการ
5) นางสาวธิดารัตน วิวาสุขุ
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย กรรมการ/เลขานุการ
6. การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา ระดับชั้น ม.1- 3
1) นายประเสริฐศิลป ปราบพล ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง ประธานกรรมการ
2) นายศักดา มีกุล
ครู โรงเรียนบานหนองสนมพะลาน
กรรมการ
3) นายวีระพงษ ปองโลห
ครู โรงเรียนบานหมากแหนง
กรรมการ
4) วาที่ ร.ต.ศุภษร หงสวิเศษ
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
5) นายเอกราช นาคูณ
ครู โรงเรียนบานสรางหอม
กรรมการ/เลขานุการ
7. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6
1) นางพรทิพย ทีปเนตร
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ประธานกรรมการ
2) นางจิตรา พันธพวง
ครู โรงเรียนบานคอ
กรรมการ
3) นายวิเชียร ทองคํา
ครู โรงเรียนบานแมด
กรรมการ
4) นายกฤษดา ไถวฤทธิ์
ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
5) นางศิรินันท จันทรเพ็ง
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
กรรมการ/เลขานุการ
8. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
1) นางทัศนีย พรมกอง
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2) นายนันต ยิ่งยงค
ครู โรงเรียนบานดวน
กรรมการ
3) นายสรวิศิษฎ สุวรรณราชัย ครู โรงเรียนบานตูม(ราษฎรบูรณะ)
กรรมการ
4) นางสาวพัชรินทร บุญเลิศ
ครู โรงเรียนบานหนองดุม
กรรมการ
5) นายศิริพงษ ชะบาศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการ/เลขานุการ
มี ห น า ที่ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค ณะกรรมการการประกวด/แข ง ขั น กิ จ กรรมที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
จัดทําเครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/
แขงขันกําหนด จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยถูกตอง พรอมนําสง
คณะกรรมการอํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
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6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป )
6.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายยศภัทร แกวพิทักษ
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นางอําพร สุทธัง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว รองประธานกรรมการ
3) นายชีวิน บุญถม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ
4) นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
5) นายสุริยกานต จันทรแจม ครู โรงเรียนบานนาแคน
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระ
การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ
ผูเขาแขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
6.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป)
1. การแขงขันรวม “ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ป. 1 – 3 ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3 และ
2. การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 1 – 3 ป. 4 – 6 และ ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางอําพร สุทธัง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
ประธานกรรมการ
2) นายอุทาร เทพารักษ
ครู โรงเรียนบานนาแก
รองประธานกรรมการ
3) นายเมธี มะหัด
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
4) นายพิพิธธน สุคันธรัตน ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
5) นายเลิศชาย ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ
6) นายจิตรติ ศิริพรม
ครู โรงเรียนบานหนองสนม
กรรมการ
7) นางกมลมาลย บุญมั่น
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ
4. การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ
5. การแขงขันวาดภาพลายเสน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ประกอบดวย
1) นายถวัลย แกวพา
ครู โรงเรียนบานโนนคอ (เดชอุดม)
2) นายสรณะ นิชรัตน
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
3) นายธีระพล สุตคาน
ครู โรงเรียนบานเตย
4) นายภัทรพงษ จันทรมา ครู โรงเรียนบานกลาง
5) นางศิลปศรุตพร ฐานมั่น ครู โรงเรียนน้ํายืน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

6. การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ระดับชั้น ป.1 – 3 ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 และ
7. การแขงขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 – 3 ป.4 – 6 และ ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นางอําพา ทองดี
ครู โรงเรียนบานนาหวยแคน
ประธานกรรมการ
2) นายธีรพงษ ดํามา
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ
3) นายสมนึก บุญแนน
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
กรรมการ
4) นายวัฒนา เนตรสาร
ครู โรงเรียนบานวารีอุดม
กรรมการ
5) ส.ต.ต. ยุทธพงศ วิโรจนอุไรเรือง ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
6) นางตรีรินทร ธรภิรมยอังกูร ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ/เลขานุการ
7) นายศราวุธ ปริบาล
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
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หนาที่ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการประกวด/แขงขันกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จัดทําเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขันกําหนด
จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยถูกตอง พรอมนําสงคณะกรรมการ
อํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี)
7.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายดุสิต สมศรี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายวีระพันธ ประทุมมา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาโมง
รองประธานกรรมการ
3) นายฤทธี ตรีแสน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ
4) นายธีรศักดิ์ ประทุมราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสาเลา
กรรมการ
5) นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสวง
กรรมการ
6) นางณฐมน คุนิรัตน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพัน ธส ถานที่แขงขันตามกลุมสาระ
การเรีย นรู ที ่ไ ดร ับ มอบหมาย จัด หาวัส ดุ - อุป กรณแ ละเครื ่อ งอํ า นวยความสะดวกตา ง ๆ ใหก ับ
คณะกรรมการ ผูเขา แขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผล
การแขงขันนําสงคณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลว
เสร็จ โดยยึดถือตามเกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
7.2 คณะกรรมการประกวด/แขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี)
1. การแขงขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับรอง (ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ซอดวง ซออู
จะเข ขิม 7 หยอง ขลุยเพียงออ และขับรองเพลงไทย) ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 และ
2. การแขงขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม วงปพาทยไมนวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู วงอังกะลุง) ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายเกษม ศิริโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสวาง
ประธานกรรมการ
2) นายมนูญ ผิวนวล
ครู โรงเรียนบานหมากมาย
กรรมการ
3) นายสัมพันธ บุตรวัง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
4) นางสาวเพ็ญพร เสียงใส ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย – หญิง ป.1-6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) นายอานนท รูปแกว
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
ประธานกรรมการ
2) นายกิติชัย วงศอนุชิต ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
3) นายสมพร การะพันธ ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
4) นายอุดร เสนานนท
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
5) นายดุษฎี บุญลา
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ/เลขานุการ
4. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย – หญิง ป.1-6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) นายสมาน นามปญญา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบก
ประธานกรรมการ
2) นายสุรศักดิ์ สุรมิตร
ครู โรงเรียนบานปาสน
กรรมการ
3) นายอดุลยเดช อรัญสาร ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
4) นายชินภูทีป นามปญญา ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
กรรการ
5) นายชรินทร วิชาชัย
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
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6) นายสมาน วันแสวง
7) นางบุญเย็น มโนรัตน

ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

5. การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย – หญิง ป.1-6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) วาที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ ดุจดา ผูอํานวยการโรงเรียนบานอุดมสุข
ประธานกรรมการ
2) นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์ ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
3) นายนิติพล สุดเฉลียว
ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ
4) นายศรกฤษณะ สุธรรมวิจิตร ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5) นางสาวไอลัดดา เครือรอดวงค ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย – หญิง ป.1-6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) นายเจริญ ศาสตรวาหา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสูง
ประธานกรรมการ
2) พ.อ.อ.วรการ ไพกะเพศ ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
3) นายสัมพันธ บุตรวัง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
4) นางฐาปะนวีย พรหมทอง ครู โรงเรียนบานโพนดวน
กรรมการ
5) นายอรรถยา ตันสุข
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
6) นายประชัน ตฤษโชติ
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปภัมภ)
กรรมการ
7) นายประสงค คํามาโฮม ครู โรงเรียนบานซําหวาย
กรรมการ/เลขานุการ
7. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) นายอนุชา พุมพฤษา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงขอ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอัญชุลีพร เย็นสูงเนิน ครู โรงเรียนบานหาดทรายคูณ
กรรมการ
3) นายอภิลักษณ แสนสุพรรณ ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
กรรมการ
4) นายประกอบ ผายพิมพ ครู โรงเรียนบานเตย
กรรมการ
5) นายพลวุฒิ ยะสาท
ครู โรงเรียนหนองโพดวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
8. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก และ ประเภททีม ข ระดับชั้น ป. 1-ม.3 และ
9. การแขงขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1–3 และ
10. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 และ
11. การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง โหวด พิณ แคน) ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 และ
12. การแขงขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายสุพล ทิพยสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย ประธานกรรมการ
2) นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83
กรรมการ
3) นายธนากร ผาสุก
ครู โรงเรียนบานทุงชาง
กรรมการ
4) นายสมศรี เสนานอย
ครู โรงเรียนบานโนนหลี่
กรรมการ
5) นายดํารงคเดช สะอาดรัตน ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
กรรมการ
6) นายไพรัตน มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการประกวด/แขงขันกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จัดทําเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขันกําหนด
จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยถูกตอง พรอมนําสงคณะกรรมการ
อํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
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8. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป)
8.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายประมวล ใจภักดี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) วาที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผูอํานวยการโรงเรียนบานกวางดีด
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวสิริกร ประสพสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
กรรมการ
4) นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
5) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
6) นางสาวสุรพิณ เดชา
ครู โรงเรียนบานมวงโนนกระแต กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขันตามกลุมสาระการเรียนรูที่
ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขาแขงขัน
และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสงคณะกรรมการ
ฝายเลขานุการ กรณีกิจ กรรมใดมีปญหาใหพิจ ารณาชี้ขาด ดํา เนิน การใหแลว เสร็จ โดยยึดถือ ตามเกณฑ
การประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
8.2 คณะกรรมการประกวด/แขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป)
1. การแขงขันรําวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1–6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) นางจุรี สาลี
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางชวัลลักษณ พุทธพิมพ ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ
กรรมการ
3) นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค ครู โรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ
กรรมการ
4) นางสาวรดจรินทร ผลาผล ครู โรงเรียนบานหวยแกว
กรรมการ
5) นางกรรณิการ แกนการ ครู โรงเรียนบานหองคํา
กรรมการ
6) นางบุญดา สายเสมา
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
กรรมการ
7) นางวิยะดา พลรักษ
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
8) นางบัวสอน แกววงษา ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
9) นางฐิติยา ปทุมราษฎร ครู โรงเรียนบานนาเจริญ
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1 - ม.3 และ
3. การแขงขันมายากล ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ประกอบดวย
1) นายพิพิธธน สุคันธรัตน ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ประกอบกรรมการ
2) นายอุดร เสนานนท
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
3) นางสาวเพ็ญพร เสียงใส ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
4) นางสาวบัวแกว ศรีสมบูรณ ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
กรรมการ
5) นายจิณณะ พิณทอง
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
กรรมการ/เลขานุการ
4. การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ระดับชั้น ป.1-6 / ม.1–3 และ
5. การแขงขันระบํามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1–3 ประกอบดวย
1) นางนาตยา ผดุงเวียง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นายเฉลิมศักดิ์ เฝาหนองดู ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
3) นางทัศนีย มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบานเตย
กรรมการ
4) นางอัจฉรา จันทรสระนอย ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5) นางสาวพรชนก สาระ ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
6) นางสาวสุภาพร เกษสุพรรณ ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ
กรรมการ
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7) นางสาวกนกลดา เสียงใส ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปภัมภ) กรรมการ/เลขานุการ
6. การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ระดับชั้น ป.1-6 / ม.1–3 ประกอบดวย
1) นางแสงจันทร บุญวรรณ ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
ประธานกรรมการ
2) นางเบญจมาศ ทะเลออน ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ
3) นางอารีนาฏ นําระนะ ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
4) นางอุบลวรรณ จบศรี
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการ
5) นางรัชนี แสงทอง
ครู โรงเรียนบานนาสวง
กรรมการ
6) นางวิยะดา บุตรวัง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
7) นางนิภาพร กฤษณกาฬ ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
กรรมการ/เลขานุการ
มี ห น า ที่ ปฏิ บั ติ ห น าที่ ค ณะกรรมการการประกวด/แข ง ขั น กิ จ กรรมที่ ไ ด รั บ มอบหมาย จั ด ทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กํ า หนด จั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการแข ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งให เ รี ย บร อ ยถู ก ต อ ง พร อ มนํ า ส ง
คณะกรรมการฝายเลขานุการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
9. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
9.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นางรจนา จันทวงษ
ครู โรงเรียนบานโชคชัย
กรรมการ
3) นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบานจันลา
กรรมการ
4) นางอําพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขันตามกลุมสาระการเรียนรูที่
ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ-อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขาแขงขัน
และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสงคณะกรรมการ
ฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยยึดถือตามเกณฑการ
ประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
9.2 คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย
1. การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางรจนา จันทวงษ
ครู โรงเรียนบานโชคชัย
ประธานกรรมการ
2) นางสาวไอลัดดา เครือรอดวงค ครู โรงเรียนบานเบ็ญจโนนดู
กรรมการ
3) นางสมหญิง แยมยิ้ม
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
กรรมการ
4) นางสาวสุปราณี จวงการ ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบานจันลา
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพิมพทอง พรไพบูลย ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
3) นางสาวตีรณา รัตนศรี
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นางวิยะดา คําภาทู
ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
กรรมการ/เลขานุการ

๒๙
3. การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางอําพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2) นายอรุณพงศ บุญศรี
ครู โรงเรียนบานขอนแปน
กรรมการ
3) นายทศพล นุชนวลรักษ
ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
กรรมการ
4) นางปยนุช พวงพันธ
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ/เลขานุการ
4. การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางอําพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2) นางรจนา จันทวงษ
ครู โรงเรียนบานโชคชัย
กรรมการ
3) นางสาวอนุสรา วงศหมั้น ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
กรรมการ
4) นางวรรณา มูลนาม
ครู โรงเรียนหนองแสงเจริญวัฒนา
กรรมการ
5) นางมยุรี ธานี
ครู โรงเรียนบานโนนคอ
กรรมการ
6) นางอมรทิพย นนทะดี
ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
กรรมการ
7) นางสาวราตรี สมเสนาะ
ครู โรงเรียนบานโนนยาง
กรรมการ
8) นางสาวณัฎฐนิชา วรบุตร ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
9) นางศักดิ์สุดา สุริยะโน
ครู โรงเรียนบานตบหู
กรรมการ
10) นางสาวณฤดี หวยใหญ ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83
กรรมการ
11) นายกิตติศักดิ์ สังขะลินน ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
12) นางสาวพักตรศิริมา คํามา ครู โรงเรียนบานดอนชัยชนะ
กรรมการ
13) นางสาวสุธาลินี โพธิ์สาขา ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
14) นายสันติ กุคําอู
ครู โรงเรียนบานหนองแสงเจริญพัฒนา
กรรมการ
15) นายธนาเดช นันโท
ครู โรงเรียนบานดวน
กรรมการ
16) นางสาวอัญญานุช บัวลา ครู โรงเรียนบานดงเมย
กรรมการ
17) นางดาราวรรณ แกวศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
18) นางสาวปวีณา โสพัฒน ครู โรงเรียนบานสรางหอม
กรรมการ
19) นางสาวตีรณา รัตนศรี ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
20) นางสาวิตรี ปะโมโท
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการ
21) นางสาวสิริกร ภูผา
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
22) นางลําธาร ปาปะสา
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ/เลขานุการ
23) นายอรุณพงษ บุญศรี
ครู โรงเรียนบานขอนแปน
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
24) นางสาวสุปราณี จวงการ ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
25) นางสาวภัทราพร คนหาญ ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มี ห น า ที่ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค ณะกรรมการการประกวด/แข ง ขั น กิ จ กรรมที่ ไ ด รั บ มอบหมาย จั ด ทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กํ า หนด จั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการแข ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งให เ รี ย บร อ ยถู ก ต อ ง พร อ มนํ า ส ง
คณะกรรมการอํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม

๓๐
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
10.1 กรรมการที่ปรึกษา
1) ร.ท.เพียร บุดดาโจม
2) นายสกลไกร ใจภพ
3) นายวันชัย มาลาพันธ
4) นายฤกษชัย พลศรี
5) นายอติรุจ กีรติชัยเศรษฐ

ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ

10.2 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายดุสิต สมศรี
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายวีระพันธ ประทุมมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาโมง
รองประธานกรรมการ
3) นายสมพงษ ทับทิมหิน ผูอํานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
รองประธานกรรมการ
4) นายประเทือง บุตตะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงนาดี
รองประธานกรรมการ
5) นายสุรทอน หมั่นนิยม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขี้เหล็ก
รองประธานกรรมการ
6) นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนคอ
กรรมการ
7) นายบุญศร จูมลี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสนม
กรรมการ
8) นายภัทรภณ มนัส
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
9) นายดนตรี มีเบา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ
10) นายดุสิต พรมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาทุง
กรรมการ
11) นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสาเลา
กรรมการ
12) วาที่ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกลาง
กรรมการ
13) นางอุตรี เชื้อประทุม รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
14) นายจํานง วงศคํา
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
กรรมการ
15) นายสุรภัทร ทาลา
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ
16) นางชนัฏดา บุตรสิงห ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
17) นายเอนกพงศ โกทา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
18) นางณัฐชาดา มวงหวาน นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
19) นางธีราภรณ อรจันทร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
20) นางสาวอรนุช ฤทธิทิศ นักวิชาการปฏิบัติการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
21) นางสาวกัญญาภัทร ตาแสง ลูกจาง สพป.อบ.5
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขันตามกลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขา
แขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ

๓๑
10.3 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1. การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายประเทือง บุตตะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงนาดี
ประธานกรรมการ
2) นายบุญศร จูมลี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสนม
รองประธานกรรมการ
3) นางปวีณา สีทาราช
ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
กรรมการ
4) นายวิสิษฐศักดิ์ พรหมกสิกรครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
5) นายธนกร คุณานิธิธร
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
6) นางวนิดา ชูรา
ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการ
7) นางศิรประภา บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบาบัวเจริญ
กรรมการ
8) นายอรุณ ทองประเสริฐ ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ
กรรมการ
9) นางอรุณศรี อาจวิชัย
ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ
10) นายศุภกิตติ์ ทองเรียง ครู โรงเรียนบานฝงเพ
กรรมการ
11) นางณัฐกฤตา บัวทิพย ครู โรงเรียนบานนานวล
กรรมการ
12) นายสุริยนต สมภาร
ครู โรงเรียนบานนาเลิง
กรรมการ
13) นายวีระวัฒน เกียรติเจริญคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
14) วาที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกลาง กรรมการ/เลขานุการ
15) นางจิฬาพร สินสิมหา ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
2. การแขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นายวีระพันธ ประทุมมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาโมง
ประธานกรรมการ
2) นายอรุณ บุญวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาขาม
รองประธานกรรมการ
3) นายคฤหัส บุญเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโชคชัย
กรรมการ
4) นายสําราญ หลวงพินิจ ครู โรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
5) นายเทียนชัย แกนการ ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
6) นายสุทธิรัตน ไตรราช ครู โรงเรียนบานหนองมวง
กรรมการ
7) นางบังอร หลวงพินิจ
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
8) นายเคน สุนา
ครู โรงเรียนบานโนนหุง
กรรมการ
9) นางวิลาวรรณ ผาสุข
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
กรรมการ
10)นายสุพงศ ผาสุก
ครู โรงเรียนบานสรางหอม
กรรมการ
11)นายบัลชิต สุพรม
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
12)นายสุรินทร อินทะวงค ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
13)นายปริญญา สรอยสิงห ครู โรงเรียนบานโนนคอ
กรรมการ
14)นายสมชาย อินทะนู
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
15)นายจิระวัฒน สิทธิบุตร ครู โรงเรียนบานกระเบื้อง
กรรมการ
16)นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการ/เลขานุการ
17)นายคณิต เชื้อประทุม ครู โรงเรียนประชานุเคราะหศึกษา กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
18)นางสาวสุภาพรรณ พรหมจมร ครู โรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
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3. การแขงขันการจัดคายพักแรม ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายสมพงษ ทับทิมหิน ผูอํานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายเพียร บุดดาโจม
ผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
รองประธานกรรมการ
3) นายนพดล ใจบุญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง
รองประธานกรรมการ
4) นายวิฑูรย ลาสิงห
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
5) นายวันชัย มาลาพันธ
ผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
กรรมการ
6) นายประพันธ ดาบุตร
ครู โรงเรียนบานคอแลน
กรรมการ
7) นายชํานาญ แสนชาติ
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
8) นายสิทธิศักดิ์ กุลโท
ครู โรงเรียนบานแกง
กรรมการ
9) นายประเสริฐศิลป ปราบพล ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
10) นายบุญหาญ บุญคั่ง
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
11) นายภัทรภณ มนัส
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ/เลขานุการ
12) นายระพีภัทร ภามาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน กรรมการ/ผูชว ยเลขานุการ
4. การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบดวย
1) นายอรุณ บุญวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาขาม
ประธานกรรมการ
2) นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสาเลา
กรรมการ
3) นายดนตรี มีเบา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ
4) นายเอนกพงศ โกทา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ
5) นางสาวอรนุช ฤทธิทิศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
กรรมการ/เลขานุการ
5. การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประกอบดวย
1) นายวีระพันธ ประทุมมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาโมง
ประธานกรรมการ
2) นายสิทธิผล ยั่วจิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองอม
รองประธานกรรมการ
3) วาที่ ร.ต.สมควร กงเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
4) นายจํานง วงศคํา
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
กรรมการ
5) นางสาวกัญญาภัทร ตาแสง ลูกจาง สพป.อบ.5
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายสุทัศน ไตรภักดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนหลักปายประชานุเคราะห ประธานกรรมการ
2) นางชนัฎดา บุตรสิงห ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
3) นายสังวาฬ เหล็กเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขี้เห็น
กรรมการ
4) นางณัฐชาดา มวงหวาน นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ
5) นางธีราภรณ อรจันทร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน าที่ ปฏิ บัติห น าที่ คณะกรรมการการประกวด/แข งขั นกิ จ กรรมที่ ไดรั บ มอบหมาย จั ดทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กําหนด จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของให เรียบรอยถูกต อง พรอมนําส งคณะกรรมการ
อํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
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11. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
11.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายไชยณรงค จันทรคงหอม รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กรรมการ
3) นายประสาน พิลาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กรรมการ
4) นางวรรณภา พิลาทอง
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
5) นางนงคราญ ขนทอง
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
6) นางนฐวรรณ ไสว
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
7) นางสุกัญญา กระกร่ํา
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
8) นายยุทธพล แกวพรหม
ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
9) นางสาวนิภาพร สงเสริม ครู โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
10) นางจันทรเพ็ญ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
11) นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
12) นายปยะพงษ คําวิเชียร
ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ
13) นายทวีศักดิ์ พลราช
ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
กรรมการ
14) นางสาวนิภาพร จันทุมา ครู โรงเรียนบานนาแก
กรรมการ
15) นางสาวรจนพร คูณผล
ครู โรงเรียนบานพิชัยศึกษา
กรรมการ
16) นางสาวลักขณา มาฉิมมี ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
17) นางสาวจารุพร ตั้งพาเรือง ครู โรงเรียนบานโนนหลี่
กรรมการ
18) นางฌาลิสา บุญชาติ
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
กรรมการ
19) นางอุไรวรรณ วงศเพ็ญ
ครู โรงเรียนบานตายอย
กรรมการ
20) นายกิตติคุณ คูณสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
21) นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
22) นางสาวจันทรเพ็ญ พึ่งเพ็ง ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
23) นางสาวศรีอําภา ภักดี
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานปาโมง กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
24) นางทิพาวรรณ ทองทับ
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานหองเตย กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขันตามกลุมสาระ การ
เรียนรูที่ไดรับมอบหมายจัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผู
เขาแขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
11.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
1. การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ระดับชั้น ป. 1-3 ประกอบดวย
1) นายสุนทร มาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแขดอน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุภาวดี คณาพันธ ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นางสาวนภาพร คณะพันธ ครู โรงเรียนบานยางกลาง
กรรมการ
4) นายอดิชาติ สงเสริม
ครู โรงเรียนบานโนนคูณแสนสุข
กรรมการ
5) นางหทัยภัค วงษา
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
กรรมการ
6) นายสุทธิพงษ ทองแสน
ครู โรงเรียนบานทุงเพียง
กรรมการ/เลขานุการ
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2. การสรางการตูนแอนิเมชั่น ( 2D Animation) ระดับชั้น ม. 1-3 ประกอบดวย
1) นายสา สีลากุล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอ
ประธานกรรมการ
2) นางกมลทิพย เพ็ญพิมพ ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
กรรมการ
3) นายณัฐกานท ชูผล
ครู โรงเรียนบานดอนยาว
กรรมการ
4) นายณรณัฐ ผิวทอง
ครู โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว
กรรมการ
5) นายณรงค เขียวสด
ครู โรงเรียนบานนานวล
กรรมการ
6) นายภูมรินทร ศรไชย
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม. 1-3 ประกอบดวย
1) นายวสันต ธุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสมสะอาด
ประธานกรรมการ
2) นางวนิดา จันทรวัฒนากูล ครู โรงเรียนบานตบหู
กรรมการ
3) นางมัลลิกา คําภาแกว
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ
4) นายเทวัญ ประทุมมา
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
5) นายสมาน บุญชาติ
ครู โรงเรียนบานคอ
กรรมการ
6) นายจิรกิตต นะที
ครู โรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา
กรรมการ
7) นางสาวจารุณี ออนละมุน ครู โรงเรียนบานกลาง
กรรมการ/เลขานุการ
4. การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ป. 4-6 ประกอบดวย
1) นายบัวจันทร พาอาจ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไฮ ประธานกรรมการ
2) วาที่รอยตรีอาสา ไชยสุวรรณ
ครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
3) นางสาวพิมพพิชชา จิตรจันทร
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
กรรมการ
4) นายสิริชัย ศีลาเคน
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ
กรรมการ
5) นายสามารถ ฟองศิริ
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
กรรมการ
6) วาที่ร.ต.อมรัส อรรคบุตร ครู โรงเรียนบานโนนขาม
กรรมการ/เลขานุการ
5. การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2) นายสมภาร นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปภัมภ)
กรรมการ
3) นายกิตติพงษ ธรรมวงษศา ครู โรงเรียนบานจันลา
กรรมการ
4) นางอรวรรณ พรหมวงศ ครู โรงเรียนบานปาสน
กรรมการ
5) นางสาวนุพร ผิวผอง
ครู โรงเรียนบานหนองดุม
กรรมการ
6) นายมงคล พรมวันนา
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
กรรมการ/เลขานุการ
6. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ระดับชั้น ป. 4-6 ประกอบดวย
1) นายบัณฑิต จันทะมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยเสลา
ประธานกรรมการ
2) นายรักศักดิ์ ปริหา
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
3) นางนาทยา ศรไชย
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
4) นางสาวปวีณา วงศสมบัติ ครู โรงเรียนบานโนนยาง
กรรมการ
5) นายอาทิตย ลาพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
กรรมการ
6) นางสมพรชัย บุญธนาธิรัตน ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ/เลขานุการ

๓๕
7. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ระดับชั้น ม. 1-3 ประกอบดวย
1) นายวิโรจน ใกลฝน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานประหูต
ประธานกรรมการ
2) นางเขมิศรา วงศชาลี
ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
กรรมการ
3) นางณัฐกฤตา จรรยากรณ ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
กรรมการ
4) นายพิทยา กิจไพบูลยชัย ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
กรรมการ
5) นางจัสรินทร บุญทรง
ครู โรงเรียนบานโนนสําราญ
กรรมการ
6) นายกษิดิษฐ วิบูลยกิจธนกร ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/เลขานุการ
8. การใชโปรแกรมนําเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป. 4-6 ประกอบดวย
1) นายสุรศักดิ์ พันธโคตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเกาตาโกย ประธานกรรมการ
2) นายวินัย ดอกดวง
ครู โรงเรียนบานประหูต
กรรมการ
3) นายภูมินทร สังวาลย
ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
4) นายธนยศ สมศรี
ครู โรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ
กรรมการ
5) นายธงชัย อัจฉฤกษ
ครู โรงเรียนบานดงกระชู
กรรมการ
6) นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ/เลขานุการ
9. การสราง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม. 1-3 และ
10. การสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 และ
11. การสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบดวย
1) วาที่ ร.ท.ศุภวัตร ชํานาญนาค ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเทิง
ประธานกรรมการ
2) นายพรชัย นําระนะ
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
กรรมการ
3) นายณัฐวุฒิ นันนทา
ครู โรงเรียนบานหนองอม
กรรมการ
4) นายรัตนะพงษ แกวลี
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
กรรมการ
5) นายสมเกียรติ กากแกว
ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
6) นายเอกภพ บุรินทรรักษ ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการ
7) นายกิตติศักดิ์ ออน ณ นัยน ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ
8) นายสามารถ ฟองศิริ
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
กรรมการ
9) นางศิริพัฒน บุปผาวัลย ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
กรรมการ
10) นางสาวจันทรเพ็ญ พึ่งเพ็ง ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
กรรมการ
11) นายเอกภพ เปรยรัตน ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
12) นายวัชรพงศ กอแกว
ครู โรงเรียนบานกระเบื้อง
กรรมการ
13) นางทิตติยา ออนแกว
ครู โรงเรียนบานปากาว
กรรมการ
14) นายนินาท พลเดช
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
15) นายอิทธิพล เปนมงคล ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
16) นายปยะพงษ คําวิเชียร ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ
17) นางทัศนวรรณ เหลาหมวด ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
18) นายกิตติคุณ คูณสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบานไฮตาก
กรรมการ
19) นางจันทรเพ็ญ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการ/เลขานุการ

๓๖
12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟทแวร ระดับชั้น ม. 1-3 ประกอบดวย
1) นายวีรสิทธิ์ วงศวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
ประธานกรรมการ
2) นายพิสิษฐ แสงทอง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
3) นายแสวง เกษฎา
ครู โรงเรียนบานหนองมวง
กรรมการ
4) นายถวัลย เสาะแสวง
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
กรรมการ
5) นายกิตติศักดิ์ สังคะรินทร ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการ
6) นายธนชาติ บาตสุวรรณ ครู โรงเรียนบานสวางโนนทอง
กรรมการ
7) นายอัครวรรต เทือกเถาว ครู โรงเรียนบานหนองกบ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนา ที่ ปฏิบั ติหน าที่ คณะกรรมการการประกวด/แข งขั นกิ จ กรรมที่ ได รั บมอบหมาย จัดทํ า
เครื่องมือ พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขันกําหนด
12. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุนยนต)
12.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายสุริยะ พุทธิผล
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายคงเดช สมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
3) นายประวิทย จิตเสนาะ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
4) นายไตรวุฒิ พลรักษา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกง
กรรมการ
5) วาที่ร.อ.ธีรนันท พูนพิน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแขมหนองเรือ
กรรมการ
6) นายสุชาติ หวังดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาประดู
กรรมการ
7) นายสังวาลย เหล็กเพ็ชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขี้เห็น
กรรมการ
8) นายวิญู เชื้อดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาอุดม
กรรมการ
9) พ.อ.อ.วีรพงษ ศรีวรรณะ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดเชียงมุน
กรรมการ
10) นายพงศธร แกวอราม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
11) นางสาวมรกต นินทรัตน เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบานปาโมง
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
12) นางสาวพรพิมล ประเสริฐสุข เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระการ
เรียนรูที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขา
แขงขัน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสงคณะกรรมการฝายเลขานุการ
12.2 คณะกรรมการประกวด/แขงขันทักษะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( หุนยนต )
1. การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6และม.1-ม.3
2. การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ระดับชั้น ป.1-ป.6และม.1-ม.3
3. การแขงขันหุนยนตระดับสูง ระดับชั้น ป.1-ป.6และระดับชั้น ม.1-ม.3 ประกอบดวย
1) นายไตรวุฒิ พลรักษา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกง
ประธานกรรมการ
2) นายอดิศักดิ์ เดชะศิริ
ครู โรงเรียนบานโนนยาง
กรรมการ
3) นายปยะพงษ คําวิเชียร ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ
4) นายอธิวัฒน ประพาน ครู โรงเรียนบานแกงโตน
กรรมการ
5) นายธิติพงษ ยืนสุข
ครู โรงเรียนบานหวยสําราญ
กรรมการ
6) นายวีระพงษ ปองโล
ครู โรงเรียนบานหมากแหนง
กรรมการ
7) นายสมพงษ วรรณเวช ครู โรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
กรรมการ
8) นางสาวจุรีพร วงษศรีแกว ครู โรงเรียนบานหนองแปน
กรรมการ
9) นายสมภพ ไชยโชติ
ครู โรงเรียนบานยางใหญ
กรรมการ
10) นางวิไลวรรณ ตะนะโส ครู โรงเรียนบานดอนกลาง
กรรมการ

๓๗
11) นางสาวสุภาภรณ นนทชน ครู โรงเรียนบานตาเกาตาโกย
กรรมการ/เลขานุการ
4. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับชั้น ป.1-ป.6และม.1-3 ประกอบดวย
1) วาที่รอยเอกธีรนันท พูนพิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแขมหนองรือ ประธานกรรมการ
2) นายปรีชาชาญ นาราช ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ
3) นายนินาท พลเดช
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
4) นายพงษรัฐ ศรีษะภูมิ
ครู โรงเรียนบานแปดอุม
กรรมการ
5) นายธํารง ศิริรัตนากร
ครู โรงเรียนเกาขาม
กรรมการ
6) นายชวลิต คงขํา
ครู โรงเรียนบานตาเกาตาโกย
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน า ที่ ปฏิ บัติห น าที่ คณะกรรมการการประกวด/แขงขั น กิจ กรรมที่ ได รับ มอบหมาย จั ดทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กํ า หนด จั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการแข ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งให เ รี ย บร อ ยถู ก ต อ ง พร อ มนํ า ส ง
คณะกรรมการฝายเลขานุการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
13. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
13.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นางโกษีย วงศสุธา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์สงา
กรรมการ
3) นางสายสมร เคหารมย
ผูอํานวยการโรงเรียนโนนสวาง (บุณฑริก)
กรรมการ
4) นางสาวนิชาภัทร เครือคุณ ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
กรรมการ
5) นางจําลอง โพธิ์งาม
ครู โรงเรียนบานนาแคน
กรรมการ
6) นางวริศรา จารุแพทย
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ
7) นางสาวประไพพิศ จงอุตสาห ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ
8) นายอุทัย สมดี
ครู โรงเรียนบานคําสําราญ
กรรมการ
9) นางสุภาวดี คาคลอง
ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ
10) นางเสาวณีย สมดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
11) นางสาวชื่นพจี มนตขลัง ศึกษานิเทศก
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคํา ปรึกษา วางแผน จัด ทําแผนผัง ปายประชาสัม พัน ธส ถานที่แขง ขัน ตามกลุม สาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขาแขงขัน และผูมารวมงานประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ
พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสงคณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด
ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยยึดถือตามเกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
13.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
1. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นายวีระพันธ เสงี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนบานโนน
ประธานกรรมการ
2) นายอธิวัฒน กุลสะโก
ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
3) นายไพฑูรย มีแสง
ครู โรงเรียนบานซําหวาย
กรรมการ
4) นายเสริมศักดิ์ สาธรราช ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
5) นายสิทธิพงศ พะลัน ครู โรงเรียนบานเตย
กรรมการ/เลขานุการ

๓๘
2. การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ระดับชั้นม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นายเกียรติศักดิ์ บอสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ ประธานกรรมการ
2) นายรังสันต ไชยรส
ครู โรงเรียนบานหนองโด
กรรมการ
3) นายประเทือง สุภาพ
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
กรรมการ
4) นายธงกร ประทาน
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
5) นายถาวร พิบูลยพงษ ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันจักสานไมไผระดับ ชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นายลือชา ศรีบุญเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี
2) นายอิศรา ทารักษ
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
3) นายอาวรณ อาจหาญ ครู โรงเรียนบานหนองแสง
4) นางนภาวรรณ หมูนสิงห ครู โรงเรียนบานเกาขาม
5) นายวันชัย เจริญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองเดช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

4. การแขงขันจักสานไมไผ ระดับชั้น ม. 1 – 3 ประกอบดวย
1) นางสาวนิตยา สุทธิประภา รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย ประธานกรรมการ
2) นายยงยุทธ สุพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
3) นายกรรณ ภูธรรมมา
ครู โรงเรียนบานโนนสูง(บุณฑริก)
กรรมการ
4) นายถนอมพล บานฤทัย ครู โรงเรียนบานโนนจานหนองสีขา
กรรมการ
5) นางมุกดา โพธิ์สุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ/เลขานุการ
5. การประดิษฐดอกไมใบตอง พานพุมสักการะ ระดับชั้น ป.4 - 6 ประกอบดวย
1) นางพัชรา โชติกเสถียร ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
ประธานกรรมการ
2) นางบําเพ็ญ หงษทอง
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
กรรมการ
3) นางโศภิฐษตรา แกนจันทร ครู โรงเรียนบานนาโดม
กรรมการ
4) นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบานจันลา
กรรมการ
5) นางรัตนพร รุกขะวัน
ครู โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ/เลขานุการ
6. การประดิษฐดอกไมใบตอง กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - 3 ประกอบดวย
1) นางสริยา ปองโล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปอย
ประธานกรรมการ
2) นางพงษพิธ แสนมีมา ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการ
3) นางภักดี เคียงวงค
ครู โรงเรียนบานฝง เพ
กรรมการ
4) นางสุพัฒรา ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการ
5) นางบุษบา ชุมทอก
ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
กรรมการ/เลขานุการ
7. การแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป. 4 - 6 ประกอบดวย
1) นายพรชัย โพธิ์งาม
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานโนนแคน
2) นายทนงศักดิ์ แวนศิลา ครู โรงเรียนบานฝงเพ
3) นางรุงระวี เกษฎา
ครู โรงเรียนบานหนองมวง
4) นายพิชิต จันทิมาต
ครู โรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา
5) นางวรางคณา สงเสริม ครู โรงเรียนเมืองเดช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

๓๙
8. การแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - 3 ประกอบดวย
1) นายสิทธิผล ยั่วจิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองอม
ประธานกรรมการ
2) นางโฉมมณี โลบุญ
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
3) นายประคอง บาทสุวรรณ ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
กรรมการ
4) นางวรรณี แกวจันทร ครู โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
5) นางกาญจนาพร นาวงษศรี ครู โรงเรียนบานตาโอง
กรรมการ
6) นางชิตตะวัน ประสมทอง ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน กรรมการ/เลขานุการ
9. การจัดสวนถาด แบบแหง ระดับชั้น ป.4 – 6 ประกอบดวย
1) นายสมาน วิโรจนอุไรเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตย
ประธานกรรมการ
2) นายมนตรี ศรีคํา
ครู โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ
กรรมการ
3) นายประพันธ ดาบุตร
ครู โรงเรียนบานคอแลน
กรรมการ
4) นายวัชรพล หนูเปย
ครู โรงเรียนบานโสกแสง
กรรมการ
5) รอยเอกวิทยา จันทา
ครู โรงเรียนบานดวน
กรรมการ/เลขานุการ
10. การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นายคณากร พูลเพิ่ม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสวาง
ประธานกรรมการ
2) นายศรีนวล สายเมฆ ครู โรงเรียนบานหนองขี้เห็น
กรรมการ
3) นางเอมอร นรสาร
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
4) นางสาวนวลจันทร ทองผุย ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
กรรมการ
5) นายประสพ ปราบพาลา ครู โรงเรียนบานโพธิ์ไทร
กรรมการ/เลขานุการ
11. การแขงขันแปรรูปอาหาร
1) นางโกษีย วงศสุธา
2) นางรัญจวน โพธิวัฒน
3) นางปราณี เสนานนท
4) นางดาวนิด ใบคํา
5) นางลดาวัลย สุขใจ

ระดับชั้น ป.4 – 6
ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์สงา
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบานโพนแอวขัน
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานโนนใหญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/เลขานุการ

12. การแขงขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นางสาวพัณณนิดา เนตรรักษาพูลศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสองคอน ประธานกรรมการ
2) นางชิชญา นามเรืองศรี
ครู โรงเรียนบานหนองกบ
กรรมการ
3) นางสาวพรธิมา กันภัย
ครู โรงเรียนบานหนองโด
กรรมการ
4) นางออมใจ ปองญาติ
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
กรรมการ
5) นางกมลทิพย แกววงษา
ครู โรงเรียนบานตายอย
กรรมการ/เลขานุการ
13. การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4 – 6 ประกอบดวย
1) นางสาวสิริกร ประสพสุข ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา ประธานกรรมการ
2) นางใจแกว ประทุมมา ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
3) นางพิทยา อิ้มคํา
ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการ
4) นางนิภารัตน บุตรไชย ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
5) นางสุจิตรา ทิพยสุข
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
กรรมการ/เลขานุการ

๔๐
14. การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นางสายสมร แคนังเรียะ รองผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกชําแระ ประธานกรรมการ
2) นางสมถวิล ชาญเฉลิม ครู โรงเรียนบานแมด
กรรมการ
3) นางประไพศรี กอมณี
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
4) นางจินตนา จินพละ
ครู โรงเรียนบานซํางู
กรรมการ
5) นางนิตยา อัจฉฤกษ
ครู โรงเรียนบานดงกระชู
กรรมการ/เลขานุการ
15. การแขงขันทําอาหาร หวานคาวเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบดวย
1) นางสาวทัศนีย แกวงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแปก
ประธานกรรมการ
2) นางอําพร ศรีระอุดม
ครู โรงเรียนบานคํามวง
กรรมการ
3) นางสาวอรวรรณ พุฒิพิมพ ครู โรงเรียนบานโคกนอย
กรรมการ
4) นางสาวขวัญใจ จําศรี
ครู โรงเรียนบานแกงยาง
กรรมการ
5) นางศิริรัตน บุตรโพธิ์
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ/เลขานุการ
16. การแขงขันทําอาหาร หวานคาวเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 – 3 ประกอบดวย
1) นางสุธาลินี คําสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบานคํากลาง
ประธานกรรมการ
2) นางบุญชู บุญหนุน
ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
กรรมการ
3) นางสาวศิรัสวัลย โคตรพันธ ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการ
4) นางสาวนงนภัส ธานี
ครู โรงเรียนบานเกากลาง
กรรมการ
5) นางอรุณี เกษมสุข
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
กรรมการ/เลขานุการ
17. การแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ป. 4 – 6 ประกอบดวย
1) นางจิรัญญา จันทนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
ประธานกรรมการ
2) นางอุรัจฉา รักษาวงค ครู โรงเรียนบานปากาว
กรรมการ
3) นางจิตรลดา ศรีงาม ครู โรงเรียนบานโนนจิก (บุณฑริก)
กรรมการ
4) นางสุนทรี ลดาดก
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
กรรมการ
5) นางนิลวรรณ มงคลชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ/เลขานุการ
18. การแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับชั้น ม.1 - 3 ประกอบดวย
1) นางเสริมสวย วงคดวง ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนใหญ
2) นางสมใจ ประพันธา ครู โรงเรียนน้ํายืน
3) นางดวงเนตร สีดา
ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
4) นางอรอุมา ไวยวรรณ ครู โรงเรียนบานนากระแซง
5) นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตร ครู โรงเรียนบานน้ําขุน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

มีหน า ที่ ปฏิ บัติห น าที่ คณะกรรมการการประกวด/แข งขั น กิ จ กรรมที่ ได รั บ มอบหมาย จั ดทํ า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขัน
กําหนด จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของให เรียบรอยถูกต อง พรอมนําส งคณะกรรมการ
อํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม

๔๑
14. การศึกษาปฐมวัย
14.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายสุริยะ พุทธิผล
2) นายคงเดช สมดี
3) นางสาวทัศนีย แกวงาม
4) นางจิรัญญา จันทนา
5) นายธาตรี สุภเสถียร
6) นางทวีพร พาเรือง
7) นางกานตสิริ ทีอุปมา
8) นางสาวไพลิน ปนรัตน
9) นางละออง ไวโสภา
10) นางสาวชื่นพจี มนตขลัง
11) นางวนุสรา ระบกเวีย

รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานหนองแปก
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขันตามกลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ ผูเขา
แขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
14.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขันกลุมสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย
1. การแขงขันการปนดินน้ํามัน ประกอบดวย
1) นางสํานวน วรวัฒน
ครู โรงเรียนบานคําสําราญ
2) นางวารุณี โสมรักษ
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
3) นางบัวตอง ณรงคพันธ
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
4) นางวิไลวรรณ แกวภักดี
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
5) นางปาณิศา กลิ่นสันเทียะ
ครู โรงเรียนเมืองเดช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

2. การแขงขันการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประกอบดวย
1) นางชลธิชา สายเนตร
ครู โรงเรียนบานดงกระชู
ประธานกรรมการ
2) นางสุดาวดี คาคลอง
ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
กรรมการ
3) นางพวงเพ็ชร สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
กรรมการ
4) นางวาสนา รักษแกว
ครู โรงเรียนบานสองคอน
กรรมการ
5) นางจันทรเพ็ญ ทานุจันทร
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ) กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการประกวด/แขงขันกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จัดทําเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขันกําหนด
จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยถูกตอง พรอมนําสงคณะกรรมการฝาย
เลขานุการ โดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม

๔๒
15. การศึกษาพิเศษ (กลุมโรงเรียนเรียนรวม)
15.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1) นายพิชัย วงศษาบุตร
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายสันติพงษ โนนจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม รองประธานกรรมการ
3) นายบัญชา รุกขะวัน
ผูอํานวยการโรงเรียน.ชุมชนบานโนนแดง
กรรมการ
4) นางสายสมร เคหารมย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสวาง
กรรมการ
5) นายจารึก โสมรักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
6) นายธวัชชัย พันธดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองดินดํา
กรรมการ
7) นายบุญเรือง คงสิม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานซําหวาย
กรรมการ
8) นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ
9) นางตรีกานต สุรมิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
10) นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา วางแผน จัดทําแผนผัง ปายประชาสัมพันธสถานที่แขงขัน ตามกลุมสาระ
การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับคณะกรรมการ
ผูเขาแขงขัน และผูมารวมงาน ประกาศผลการแขงขันใหผูเขาแขงขันทราบ พรอมรวบรวมผลการแขงขันนําสง
คณะกรรมการฝายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปญหาใหพิจารณาชี้ขาด ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑการประกวดและแขงขันเปนสําคัญ
15.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวดการศึกษาพิเศษ (กลุมโรงเรียนเรียนรวม)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. การแขงขันการเลานิทาน ระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3 บกพรองทุกประเภท ประกอบดวย
1) นางจุฬารัตน แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
ประธานกรรมการ
2) นางธัญลักษณ พานโคกสูง ครู โรงเรียนบานกลาง
กรรมการ
3) นางอติกานต ขับรอง
ครู โรงเรียนบานหนองโพดวิทยา กรรมการ/เลขานุการ
2. การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางอังคณา พลมนตรี
ครู โรงเรียนบานหัวแข
ประธานกรรมการ
2) นายชาติอัมรินทร สียากุล ครู โรงเรียนบานโพนทอง
กรรมการ
3) นางสาธิรัตน พันธดี
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
กรรมการ/เลขานุการ
3. การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ประกอบดวย
1) นางบุญรอง ทาสมบูรณ ครู โรงเรียนบานดงเมย
ประธานกรรมการ
2) นางวิภาวรรณ ปางชาติ
ครู โรงเรียนบานหนองอม
กรรมการ
3) นางสาวศิริรัตน สารเสนา ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
กรรมการ/เลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
4. การประกวดมารยาทงามอยางไทย
1) นางลออ เชื้อแกว
2) นางสาวจินตนา วันฤกษ
3) นายสาธิต พาหา

ระดับชั้น ป.1-6 ( ทุกประเภท ) ประกอบดวย
ครู โรงเรียนบานโนนขาม
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบานแกงขี้เหล็ก
กรรมการ
ครู โรงเรียนบานหลักปายประชานุเคราะห กรรมการ/เลขานุการ

๔๓
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. การแขงขันการทําอาหาร ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภท) ประกอบดวย
1) นางเพ็ญศิริ จิตราช
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ) ประธานกรรมการ
2) นางบัวรินทร แถบเกิด
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นางธันยนันท สายกันดก ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ
กรรมการ/เลขานุการ
6. การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทพานบายศรีปากชาม ระดับชั้น ป.1 – 6 (ทุกประเภท) และ
7. การแขงขันรอยมาลัย ดอกไมสด ระดับชั้น ป. 1-6 (ทุกประเภท) และ
8. การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภท) และ
9. การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภท) ประกอบดวย
1) นางชรินทิพย หวังดีธนพัฒน ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
ประธานกรรมการ
2) นางสกุลเกษ เขตคํา
ครู โรงเรียนบานโนนสูงโนนโฮม
กรรมการ
3) นางสาวศจีพิไล หนอทาว ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
กรรมการ/เลขานุการ
10. การแขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช ระดับชั้น ป. 1-6 (ทุกประเภท) และ
11. การแขงขันการประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือใช ระดับชั้น ป. 1-6 (ทุกประเภท) ประกอบดวย
1) นางลันดร โมกขศักดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวมลิวรรณ หิมะคุณ ครู โรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ
3) นางสาวนันทนา สุภาพ
ครู โรงเรียนบานดอนโมกข
กรรมการ/เลขานุการ
12. การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (โปรแกรม Paint) ระดับ ป.1-6 และ
ม.1-3 (ทุกประเภท) ประกอบดวย
1) นายชุมพล วงศละกุล
ครู โรงเรียนน้ํายืน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพัชนี กัญญะวงศ ครู โรงเรียนบานโนนบก
กรรมการ
3) นางสายฝน สวัสดิ์วร
ครู โรงเรียนบานโชคชัย
กรรมการ/เลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
13. การแขงขันการวาดภาพระบายสี
1) นายระวี จันทา
2) นางสาวชลิดา รูปอวน
3) นางวิราภรณ บุญสุข

ระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3 (ทุกประเภท) ประกอบดวย
ครู โรงเรียนบานดวน
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชนนี
กรรมการ/เลขานุการ

14. การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ระะดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3 ( ทุกประเภท ) และ
15. การแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้น ป.1-6 (บกพรองทางการเรียนรู) ประกอบดวย
1) นายกันติพัส ศิริบุตร
ครู โรงเรียนบานเปอย
ประธานกรรมการ
2) นางขวัญพัฒน รตนอารีย ครู โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
3) นางสาวรัตนา อบแกว
ครู โรงเรียนบานฝงเพ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการประกวด/แขงขันกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย จัดทําเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสําหรับใชในการประกวด/แขงขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑการประกวด/แขงขันกําหนด
จัดทําเอกสารรายงานผลการแขงขันและเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยถูกตอง พรอมนําสงคณะกรรมการ
อํานวยการแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยใหดําเนินการอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม

๔๔
16. คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย
1) นายพิชัย วงศษาบุตร
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายอุทิศ ศรีประสงค
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
รองประธานกรรมการ
3) นางพวงผกา บุตรนอย
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
กรรมการ
4) นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
กรรมการ
5) นางนวลมณี พรมตา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
กรรมการ
6) นางเดือนฉาย ชูรัตน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
กรรมการ
7) นางพยอม เสาหิน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
กรรมการ
8) นางสาวอุไร สุอําพันธ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
กรรมการ
9) นางสาวณดาพัณ ภูธนมหาโภคิน ลูกจางชั่วคราวกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ
10) นางสาวขนิษฐา ขันออน
ลูกจางชั่วคราวกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ
11) นางพิชรัตน บุญสุข
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ
12) นางสาวโสพิศ วงษจิตร
พนักงานพิมพดีด สพป.อบ.5
กรรมการ
13) นางสาวฐิติรัตน สุทธิไชยกุล
เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการ
14) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่ วางแผนการใชจายงบประมาณ ดําเนินการเบิกจาย จัดหาวัสดุ อุปกรณ และจัดทําเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของกับการเงินและพัสดุ
17. คณะกรรมการฝายพิธีการและประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1) นายสุริยะ พุทธิผล
รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายสุพรรณ ทองพุม
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
3) นายสุริยันต บุปผาวัลย
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางจิดาภา ชุมพล
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายภณพัท คุณานิธิธร
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
กรรมการ
6) นางศศิธร ผิวพรรณ
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
กรรมการ
7) นางมัลลิกา วงษาเคน
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
กรรมการ
8) นายชัยกฤต บุญพรอม
นิติกร ชํานาญการ
กรรมการ
9) นายปริญญา ถ้ําหิน
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
กรรมการ
10)นายฐากร พรประสงค
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
11)นายทองใบ ลําเฟอย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
12)นางจิตรา แสวงแกว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
13)นางสาวอัจฉรา ทองลือ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กรรมการ
14)นายณรงคพิเชธ บัวกอ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
15)นางสาวนงคราญ สาระประไพ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
16)นางณฐมน คุนิรัตน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
17)นายบุญยนิษฐ พิริยะกิจธํารง นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
18)นางสาวดวงฤทัย ผลดก
นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรการจัดงาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีเปดในวันที่ 10
ตุลาคม 2560 ในสวนของพิธีการและบันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน
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18. คณะกรรมการฝายตอนรับและปฏิคม ประกอบดวย
1) นายกัญญา เสนคําสอน
2) นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย
3) นางสาวฐิตาภัทร อุทธการ
4) นางสาวสุกัญญา นามแกว
5) นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์
6) นางสาวปริญญารัตน แกวมณี
7) นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน
8) นางสาวดวงฤทัย ผลดก
9) นางสาวธดากรณ สุคนธรส
10) นางสาวดารุณี สืบศรี
11) นางสาวอาภาภร ตีเงิน
12) นางสาวเสาวภา สาระขัน
13) นางไกรศรี โสภะถา
14) นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย
15) นางสาวนันทนภัส ชูแกว

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ประธานกรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
พนักงานราชการ โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
กรรมการ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อบ.5
กรรมการ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อบ.5
กรรมการ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อบ.5
กรรมการ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อบ.5
กรรมการ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อบ.5
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
เจาหนาที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ
ใน คสพท. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ตอนรับ อํานวยความสะดวก จัดหาและบริการอาหารวางและเครื่องดื่มแกผูมารวมงาน
19. คณะกรรมการประเมินผล

ประกอบดวย

1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน รองผูอํานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายประวิทย จิตเสนาะ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
3) ศึกษานิเทศก สพป.อบ5
กรรมการ
4) นางสาวปยะพร ฉัตรวิไล
ครู โรงเรียนดํารงสินสงเคราะห
กรรมการ
5) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ/เลขานุการ
6) นางวรินรําไพ บุญชวย
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทําเครื่องมือประเมินผลการจัดงาน เก็บรวบรวม ประมวลผลขอมูล สรุปและรายงานผลใหบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ
อยางเครงครัด บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกตองตามระเบียบของทางราชการและใหเกิดประโยชนสูงสุด หากมีปญหาใด
ที่ไมสามารถแกไขได ใหรายงานคณะกรรมการอํานวยการทราบโดยดวน เพื่อวินิจฉัยแกปญหาตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560

(นายดุสิต สมศรี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

๔๖

