คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่ 569 /2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖6 ปีการศึกษา ๒๕๕9 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
........................................................
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะดาเนินการแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖6 ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
โดยจะด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 11-14 ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ณ บริ เ วณส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ วัดบ้านหนองสาราญ โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
โรงเรียนเวตวันวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
เพื่อ ให้ การดาเนิ น งานจั ดการประกวดและแข่ง ขัน ทักษะทางวิช าการนั กเรี ยนเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายโกวิท เพลินจิตต์
ผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต สมศรี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
4. นายยศภัทร แก้วพิทักษ์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
5. นายสุริยะ พุทธิผล
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๖. นายเสรี ตุ้มอ่อน
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๗. นายประมวล ใจภักดี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๘. นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
9. นายพิชัย วงศ์ษาบุตร
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๑๐. นายอุทิศ ศรีประสงค์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1๑. นายสุพรรณ ทองพุ่ม
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1๒. นายสุระชัย มีศรี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
1๓. นางพชรภัทร จันทรา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการ
1๔. นางชนัฏดา บุตรสิงห์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1๕. นางรสมาลี เสนารินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กรรมการ
1๖. นางพวงผกา บุตรน้อย
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
1๗. นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ
๑๘. ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย
กรรมการ
๑๙. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
กรรมการ
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20. คณะกรรมการติดตาม กากับ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กรรมการ
21. นายสุรชัย พันโสรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
22. นายคงเดช สมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
23. นายสมพงษ์ ทับทิมหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
24. นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
๒๔. นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางอาพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
27. นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการประกวด
และแข่งขันทักทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา ๒๕๕9 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. คณะกรรมการกองเลขานุการ ประกอบด้วย
1. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ จิตเสนาะ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ รองประธานกรรมการ
๓. ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
4. นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบ้านจันลา
กรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ จันดาคูณ
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
5. นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล
ครู โรงเรียนดารงสินสงเคราะห์
กรรมการ
6. นางสาวสุปราณี จวงการ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการ
7. นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
8. นายทินกร บุญบรรลุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
9. นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
๑0. นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการในคสพท.
กรรมการ
๑1. นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการ
๑2. นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน
พนักงานราชการโรงเรียนดารงสินอุทิศ
กรรมการ
๑3. นางสาวคริสมาส วงศ์มาเกตุ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเสาเล้า
กรรมการ
๑4. นางอาพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๑5. นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางวรินราไพ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง จัดทากาหนดการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดและแข่งขัน รายงานผล
การประกวด/แข่งขัน ประมวลผลและประกาศผลการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสถานที่แข่งขัน และอานวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ
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3. คณะกรรมการดาเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แข่งขัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ประกอบด้วย
1. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายยศภัทร แก้วพิทักษ์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รองประธานกรรมการ
3. นายประมวล ใจภักดี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รองประธานกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ สมดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5. นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นายเก่ง คมสันต์
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
8. นางไกรศรี โสภะถา
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
9. นายวีรศักดิ์ บุญต่อ
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
10. นายอุดร มาลา
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
11. นายรัฐพล สุพงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๑2. นายสอ้อน วรรณศรี
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๑3. นางสาวเสาวภา สาระขันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๑4. นายสาเนียง ผูกพันธ์
ยาม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการ
๑5. นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
16. นางอาพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑8. นางวรินราไพ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผังและตารางการแข่งขัน จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
แข่งขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกสถานที่
แข่งขัน จัดเตรียมป้ายติดประกาศผลการแข่งขัน และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และผู้
มาร่วมงาน
4. คณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านแขมเจริญ ประกอบด้วย
1. นายสุริยะ พุทธิผล
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
๒. นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รองประธานกรรมการ
๓. นายคงเดช สมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
๔. นายธาตรี สุภเสถียร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
๕. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
๖. นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๗. นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๘. นายลิขิต ผุยพรหม
นักวิชาการศึกษาชานาญพิเศษ
กรรมการ
๙. นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
10.นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑1. นางกันตา เดชากุลตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑2. นายทวี ศิริชัย
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑3. นางวิภารัตน์ พูลเพิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑4. นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔
5. คณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ประกอบด้วย
1. นายพิชัย วงศ์ษาบุตร
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ
4. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
5. นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
8. นายทินกร บุญบรรลุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผังและตารางการแข่งขัน จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
แข่งขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดเตรียมป้ายติดประกาศผลการแข่งขัน และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และ
ผู้มาร่วมงาน
6. คณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแสง ประกอบด้วย
1. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
รองประธานกรรมการ
4. นายวิทยา โลมากาล
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
5. นายเกษม ศิริโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
6. นายวิระ พิลาโสภา
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
7. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
8. นางณฐมน คุนิรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
9. นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
10. นางสุวิมล ไวยารัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
11 นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผังและตารางการแข่งขัน จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน
จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน จัดเตรียมป้าย
ติดประกาศผลการแข่งขัน และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และ ผู้มาร่วมงาน

๕
7. คณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แข่งขันโรงเรียนเวตวันวิทยา ประกอบด้วย
1. นายดุสิต สมศรี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ทับทิมหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
รองประธานกรรมการ
๔. นายสมพิศ ปักสา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
๕. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
6. นายลิขิต ผุยพรหม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวกัญพัชร์ ตาแสง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผังและตารางการแข่งขัน จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
แข่งขัน จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดเตรียมป้ายติดประกาศผลการแข่งขัน และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และ
ผู้มาร่วมงาน
8. คณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่แข่งขันโรงเรียนเดชอุดม ประกอบด้วย
1. นายเสรี ตุ้มอ่อน
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พันโสรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเดชอุดม
รองประธานกรรมการ
๔. นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
๕. คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง โรงเรียนเดชอุดม
กรรมการ
6. นางเสาวณีย์ สมดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผังและตารางการแข่งขัน จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน
จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน จัดเตรียมป้าย
ติดประกาศผลการแข่งขัน และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และ ผู้มาร่วมงาน
คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์
2) นายสมบัติ บุญศิริ
3) นายวานิช บุปผาวัลย์
4) นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
5) นางอุไร อารี
6) นายกิตติภาส สิงห์เสน
7) นางปาลิตา เปรยรัตน์
8) นางประภาพร พวงพุฒ
9) นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี
10) นางณฐมน คุนิรัตน์
11) นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
12) นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์

รองผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ

๖
13) นางอัจฉริยา คูณคา
14) นายปัญญา วงษาเลิศ
15) นางสาวจักรี ศรีเสมอ
16) นางสุวิมล ไวยารัตน์
17) นางสาววัลวิภา เชื้อพงศ์ธรรม
18) นางสาวกัญญมาศ ทับทิมศรี

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านโนนขาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านหนองคู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้า
แข่งขัน และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
1.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การเข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับขั้น ป. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายอติชาติ ประพันธา
ครู โรงเรียนน้ายืน
ประธานกรรมการ
2) นางอรชุดา ใจบุญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
3) นางนิตยา สารเสนา
ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางกรกานต์ ฐานเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
ประธานกรรมการ
2) นางกัณทิมา นาจาน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
3) นางทิพย์สุดา ศรีลาเคน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางมิจิพร โฉมเฉลา
ครู โรงเรียนนาจะหลวยกรป.กลางอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2) นางนันทนา ส่องแสง
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นายปัญญา วงษาเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับขั้น ป. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม)
ประธานกรรมการ
2) นางพรณิชา สิงห์เสน
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น
กรรมการ
3) นางนิภา แก้วกิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
กรรมการ
4) นายอติชาติ ประพันธา
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
5) นางสาวรุ่งทิพย์ ทานุ
ครู โรงเรียนเม็กใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางธิดา วิสาพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นายระวี จันทา
ครู โรงเรียนบ้านดวน
กรรมการ
3) นางสาวนิภาพร ไชยคุณ ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
กรรมการ
4) นางรจนา นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
กรรมการ
5) นางรินดา หอมสินธิ์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว กรรมการและเลขานุการ

๗
๖. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกระชู
ประธานกรรมการ
2) นางสาวจันทร พิลาสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
3) นางเทพทอง ธรรมศิลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกบ
กรรมการ
4) นายปรีชาชัย เรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
กรรมการ
5) นางประทุมรัตน์ คาสัตย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
๗. การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางพรนิชา สิงห์เสน
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น
ประธานกรรมการ
2) นางรัชนี รัศมีโรจน์
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
3) นางเขมรัตน์ คูณทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
4) นางกรกานต์ ฐานเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
5) นายปองพล ศรีตะเขต
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
๘. การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางสาวจรรยานาฏ รางสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
ประธานกรรมการ
2) นางรอนอาพัก จิตรสม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
3) นายศิริภัทร ศิริโท
ครู โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
กรรมการ
4) นางสาวกานต์ณิษนันท์ ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
กรรมการ
5) นางอรวิภา สาระบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการและเลขานุการ
๙. การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางอุดมลักษณ์ หล่าจันดี ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
ประธานกรรมการ
2) นายภูธร ธิอามาตย์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
3) นายบัลชิต สุพรม
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
4) นางกุลจิตรา สมสุข
ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
กรรมการ
5) นางสุดารัตน์ โพธิ์พรหม ครู โรงเรียนบ้านแสนถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูร ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
ประธานกรรมการ
2) นายเดช สายแดง
ครู โรงเรียนบ้านบก
กรรมการ
3) นางดารา พยัคฆ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคา
กรรมการ
4) นางสาวอารยา แสงหิรัญ ครู โรงเรียนเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
5) นางสุวณีย์ วิริยพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาโอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางรัศมี ปทุมมา
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่ ประธานกรรมการ
2) นางวรรณี สายเคน
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
กรรมการ
3) นายสุริยนต์ ศรีมูล
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
กรรมการ
4) นางสาวฐิติพร อังคะโส
ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
5) นายจักรนริน ป้องปิด
ครู โรงเรียนบ้านยาง
กรรมการ/เลขานุการ

๘
๑๒. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางประภาพร พวงพุฒ
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ประธานกรรมการ
2) นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม)
กรรมการ
3) นางพรณิชา สิงห์เสน
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น
กรรมการ
4) นางอุดมลักษณ์ หล่าจันดี ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
กรรมการ
5) นางสาวรุ่งทิพย์ ทานุ
ครู โรงเรียนเม็กใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางปาลิตา เปรยรัตน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ประธานกรรมการ
2) นางกรกานต์ ฐานเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
3) นายระวี จันทา
ครู โรงเรียนบ้านดวน
กรรมการ
4) นางสาวนิภาพร ไชยคุณ ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
กรรมการ
5) นางรินดา หอมสินธิ์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชัน้ ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางอัญจนา ศรีใส
ผู้อานวยโรงเรียนบานหนองยู
ประธานกรรมการ
2) นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกระชู
กรรมการ
3) นางสาวจันทร พิลาสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
4) นายปรีชาชัย เรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
กรรมการ
5) นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูร ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี (๔บท) ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางอัจฉริยา คูณคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางชบาลอน โชมะนาม ครู โรงเรียนบ้านคากลางวังม่วง
กรรมการ
3) นางสาวมานิตา สุทธิหา
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
4) นางนภาวรรณ หมูนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
5) นางนิตยา สารเสนา
ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (๘ บท) ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางตรีกานต์ สุรมิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ประธานกรรมการ
2) นางธนา สุพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
3) นางสุพัตรา แตงไทย
ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
กรรมการ
4) นางวรรณภา นรุณ
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
กรรมการ
5) นางปาลิตา เปรยรัตน์
รองผู้อานวยโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑๗. การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางอุไร อารี
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นางรัศมี ปทุมมา
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่
กรรมการ
3) นายสุริยนต์ ศรีมูล
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
กรรมการ
4) นางสาวฐิติพร อังคะโส
ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
5) นายจักรนริน ป้องปิด
ครู โรงเรียนบ้านยาง
กรรมการ
6) นายศิริภัทร ศิริโท
ครู โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
กรรมการ
7) นางเขมรัตน์ คูณทอง
ครู โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ

๙
๑๘. การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางธิดา วิสาพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นายเดช สายแดง
ครู โรงเรียนบ้านบก
กรรมการ
3) นางดารา พยัคฆ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคา
กรรมการ
4) นางสาวอารยา แสงหิรัญ ครู โรงเรียนเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
5) นางสุวณีย์ วิริยพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาโอง
กรรมการ
6) นางธนา สุพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
7) นางเทพทอง ธรรมศิลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกบ
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางอุดมลักษณ์ หล่าจันดี ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
ประธานกรรมการ
2) นายภูธร ธิอามาตย์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
3) นายบัลชิต สุพรม
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
4) นางกุลจิตรา สมสุข
ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
กรรมการ
5) นางสุดารัตน์ โพธิ์พรหม
ครู โรงเรียนบ้านแสนถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางนงรักษ์ วัชรากรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ประธานกรรมการ
2) นางรอนอาพัก จิตรสม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
3) นายศิริภัทร ศิริโท
ครู โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
กรรมการ
4) นางสาวกานต์ณิษนันท์ ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
กรรมการ
5) นางอรวิภา สาระบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการและเลขานุการ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
2.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายยศภัทร แก้วพิทักษ์
๒) นายถาวร เสนคาสอน
๓) นางสาวสิริกร ประสพสุข
4) นายสมชาย นามเจริญ
5) นายพิสิษฐ์ แสงทอง
6) นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์
7) นางสาวนริศรา วงษาเคน
8) นางสาวกุสุมาลย์ โมขทิพย์
9) นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว
10) นางสาวเฉลียว กันนิกา
12) นางสุดาพร สายแวว

รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนว่าน
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้า
แข่งขัน และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่ งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ

๑๐
2.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - 3 ประกอบด้วย
1) นางเสาวคนธ์ ค่าแพง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวฐานุมาศญ์ สะเกษ ครู โรงเรียนบ้านโนนว่าน
กรรมการ
3) นางสาวอุไรวรรณ สาธิสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่า
กรรมการและเลขานุการ
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - 6 ประกอบด้วย
1) นางชนกนันท์ ชัฎขันธกิจ
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวเทียนทอง วันทวี
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
กรรมการ
3) นางสาวปิยาภรณ์ ประสมทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียง
กรรมการและเลขานุการ
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางสัจจพร ลาดโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
ประธานกรรมการ
2) นางสาววิยดา หวาวิสัย
ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
กรรมการ
3) นางสาวกัลยา บุญคา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ กรรมการและเลขานุการ
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
1) นางอัจฉรา วงศ์สาลี
ครู โรงเรียนน้ายืน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวดวงใจ เบ้าทอง
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ
กรรมการ
3) นางสาวปิยะวดี เสาะสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคาอุดม
กรรมการ
4) นางสาวศุภมาศ บุญตา
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
กรรมการ
5) นางวิจิตรา จาปาศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการและเลขานุการ
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางกันตา เดชกุลตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นางกานต์สินี คามา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
กรรมการ
3) นางสาวจุฬาพร แก้วมณี
ครู โรงเรียนบ้านตาโอง
กรรมการ
4) นางสาวเสาวนีย์ พรหมทา
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
5) นางสาวขวัญอุบล ศิริพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านบก
กรรมการและเลขานุการ
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
1) นางปวินดา กงเงิน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
ประธานกรรมการ
2) นางพัทธนันท์ หาญอาษา
ครู โรงเรียนบ้านโคกชาแระ
กรรมการ
3) นางสุจิตรา เชื้อชัย
ครู โรงเรียนบ้านเปือย
กรรมการ
4) นางสาวนิด อินอร่าม
ครู โรงเรียนบ้านกุดประทาย
กรรมการ
5) นางสาวสุพิณดา ศรีคะเณย์ ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางรัตนา วงค์ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโสกแสง
ประธานกรรมการ
2) นางเบญจมาภรณ์ ไผ่เลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านซางู
กรรมการ
3) นางสาวอรวรรณ เครือคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
กรรมการ
4) นางปภานีย์ ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
กรรมการ
5) นางสลิตตา สุรโิ ย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ

๑๑
8. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
1) นางสมภาร นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
2) นางสาวภารุณี สาระบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
3) นายเศรษฐรัฐ รักพรม
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
4) นายอภิวัฒน์ มาลาทอง
ครู โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
กรรมการ
5) นางสาวกนกวรรณ เทียนอบ ครู โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
กรรมการและเลขานุการ
9. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นายจุลศักดิ์ เถาว์โท
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ประธานกรรมการ
2) นายนาพล วรรณโสภา
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
3) นายสราวุธ พรมกอง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
กรรมการ
4) นายสมบูรณ์ ขันทีท้าว
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
กรรมการ
5) นางสุจิตรา สุรเสน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการและเลขานุการ
10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 ประกอบด้วย
1) นางเพชรา ถูระวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ประธานกรรมการ
2) นางอรัญญา สีส่วน
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
กรรมการ
3) นางสาวณัฐนี วรบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพ
กรรมการ
4) นางปัทวรรณ์ วิโรจน์อุไรเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
5) นางจันทร์แพน โฉมเฉลา
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ)
กรรมการ
6) นางสาวปิยภรณ์ พงษ์ภา
ครู โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
กรรมการ
7) นางรัชนี คงขา
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
8) นางศิริลักษณ์ วุฒิพรหม
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
9) นายวัชรินทร์ ภักดี
ครู โรงเรียนบ้านคาสาราญ
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวจุฬารัตน์ หงส์มณี ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 ประกอบด้วย
1) นายชัยยศ ชัฏขันธกิจ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
ประธานกรรมการ
2) นางทัศนีย์ นามเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
กรรมการ
3) นางลักษณี คนฉลาด
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่นคานกเปล้า
กรรมการ
4) นายศิริพงษ์ เอี้ยมพันทวี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาราญ
กรรมการ
5) นางสาวศรันยาพัธณ์ พวงพัน ครู โรงเรียนบ้านยางใหญ่
กรรมการ
6) นางสาวกนกพรรณ ทองเติม ครู โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
กรรมการ
7) นางสาวชฎาพร หัตกิจ
ครู โรงเรียนบ้านดงเมย
กรรมการ
8) นางสาวสิรวิชญ์ ไชยโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
กรรมการ
9) นางลักขณา ไพรพาลี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาววาสนา สมยา
ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นายสุเทพ ชัยณรงค์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นายสถิต สอนหยุก
ครู โรงเรียนบ้านหนองดินดา
กรรมการ
3) นางสาวมลิวัลย์ ทองดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
กรรมการ
4) นางสาวศิวาพร ฝางละมัย
ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
กรรมการ

๑๒
5) นางนุชจรี วรรณโสภา
6) นางสาววรัญญา เรือนเจริญ
7) นางสาวมนัสนันท์ บุญไพโรจน์
8) นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์
9) นายชัชชัย อุดทา
10) นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม

ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขั นกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะกรรมการฝ่าย
เลขานุการ โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
3.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายสุริยะ พุทธิผล
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายคงเดช สมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
3) นายฤทธี ตรีแสน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
4) พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
กรรมการ
5) นายสาคร รุจิวิทยานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตบหู
กรรมการ
6) นายธาตรี สุภเสถียร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
7) นางวาณี สมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
8) นายทวี ศิริชัย
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
9) นางสายทอง เชื้อพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
10) นางมลวิภา ไตรยสุทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียง
กรรมการ
11) นางสอาด พรมนอก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
12) นายประวิทย์ จิตเสนาะ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
13) นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14) นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นางสาวสุกัญญา หวังดี
เจ้าหน้าที่ธรุ การ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16) นางสาวกนกวรรณ วงศ์คาเหลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17) นางสาวศุภจิรา ศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18) นางสาวนุชนาตย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนานวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19) นางอัญชลี รากวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ ม าร่ ว มงาน ประกาศผลการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทราบ พร้ อ มรวบรวมผลการแข่ ง ขั น น าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ

๑๓
3.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางรัศมี ทองกลม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
ประธานกรรมการ
2) นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
3) นางยุพิน จันทิมาต
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
กรรมการ
4) นางศิริลักษณ์ ประทุมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
5) นางยุพิน ขาววงศ์
ครู โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
กรรมการ
6) นางสุภาภรณ์ กมุทชาติ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
กรรมการ
7) นางสาวศิริพร จักสอง
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ
กรรมการ
8) นางสาวธณัฎฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส ครู โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
กรรมการ
9) นางสาววิลาวัลย์ ศรมณี ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางวิภัทร ถึงแสง
ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓
ประธานกรรมการ
2) นางนิ่มนวล กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
กรรมการ
3) นางทรัพย์ สยามล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
4) นางสาวจิตษฏากร มูลเมืองแสน ครู โรงเรียนบ้านตาโอง
กรรมการ
5) นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิต
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
6) นางสุจิตรา ลัทธิวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านนานวล
กรรมการ
7) นางลัดดาศรี ไชยแสง
ครู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
กรรมการ
8) นายพลกฤต พิศวงษ์ ครู
ครู โรงเรียนบ้านยาง
กรรมการ
9) นางลัดดาวัลย์ ธานี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น
ประธานกรรมการ
2) นายสกล ใจตรง
ครู โรงเรียนบ้านดงขวางคาโทน
กรรมการ
3) นางมะลิวรรณ อรรคคา ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
4) นางวีรันทร์ทิรา จันทวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
5) นางยุแสง สุภาวงษ์
ครู โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา กรรมการและเลขานุการ
๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางสุภาณี สิงห์ธีร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุพัตรา คาเพราะ ครู โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
กรรมการ
3) นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการ
4) นางสาวหนึ่งฤทัย กองแก้ว ครู โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
กรรมการ
5) นางนวภัทร อัครบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม
กรรมการและเลขานุการ
๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางนาถฤดี ปราบพล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
ประธานกรรมการ
2) นายชูศักดิ์ สุวรรณา
ครู โรงเรียนบ้านหนองโด
กรรมการ
3) นางสาวตุลากานต์ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแปก
กรรมการ
4) นางอัญชลี รากวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
กรรมการ
5) นางวิชชุดา อรัญสาร
ครู โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
๖. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายนาวิน จันดาคูณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองดินดา
ประธานกรรมการ
2) นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์
ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
กรรมการ
3) นางบัวกันต์ บรรทะโก
ครู โรงเรียนบ้านป่าก้าว
กรรมการ
4) นายพิเซษฐ์ จิตรทนต์
ครู โรงเรียนบ้านบก
กรรมการ
5) นางราตรี ดวงศรี
ครู โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
กรรมการและเลขานุการ
๗. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางจารัส พลพวก
ครู โรงเรียนบ้านจันลา
ประธานกรรมการ
2) นางศศิกานต์ เกตุอินทร์ ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการ
3) นางศิริพร บุ้งทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม
กรรมการ
4) นางศิริลักษณ์ ชารีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
กรรมการ
5) นางสุพัตรา ศรีวรรณะ
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการและเลขานุการ
๘. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางจงจิตร แก้วพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ประธานกรรมการ
2) นางพรสวรรค์ คุ้มไพร่
ครู โรงเรียนบ้านกุดประทาย
กรรมการ
3) นางสุพรรณี พลรักษา
ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
กรรมการ
4) นางมยุรี นาคีรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
5) นางวิไล สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๙. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ ประกอบด้วย
1) นายทองสุข เสือโต
ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
ประธานกรรมการ
2) นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
กรรมการ
3) นายจักรภัทร จันทร์พวง ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
กรรมการ
4) นายนภดล พลเยี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการ
5) นางธนพร สัมมาวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายนิคม กองแก้ว
ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
ประธานกรรมการ
2) นายสฤษยศ พรมนอก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3) นายณัฐชัย บุญต่อ
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
4) นายวีระพงศ์ ทองโส
ครู โรงเรียนบ้านนาเลิง
กรรมการ
5) นางวิลาพร พรมกอง
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
กรรมการและเลขานุการ
11.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย
1) นายวิญญู เชื้อดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข
ประธานกรรมการ
2) นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์
ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
กรรมการ
3) นายไตรวิวัฒน์ จันทร์จิตร ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
กรรมการ
4) นายสิทธิศักดิ์ กุลโท
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
5) นายเทวัญ ประทุมมา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
6) นายถวัลย์ เสาะแสวง
ครู โรงเรียนบ้านอุดมสุข
กรรมการ
7) นายรชต บุปผาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
กรรมการ
8) นายสุรศักดิ์ วรรณดัด
ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
กรรมการและเลขานุการ

๑๕
12. การแข่งขันเครื่องร่อน ร่อนไกล ระดับชั้น ป.๔-๖
13. การแข่งขันเครื่องร่อน ร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
1) นายสังวาลย์ เหล็กเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
ประธานกรรมการ
2) นายสุนทร ชานาญศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโสกแสง
กรรมการ
3) นายชาญวิทย์ สิงห์สาย
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
กรรมการ
4) นายมนตรี แดงล้อม
ครู โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
กรรมการ
5) นายชาติกิตติ ชินาภาษ ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
กรรมการ
6) นายศุภฤกษ์ บุญเจือ
ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
กรรมการ
7) นายโกเมน จันทะสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
กรรมการ
8) นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการและเลขานุการ
14. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
15. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากฟ้า)ระดับชั้น ม.1-3
ประกอบด้วย
1) นายสุชาติ หวังดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่
ประธานกรรมการ
2) นายธวัชชัย คูณทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
กรรมการ
3) นายประมอน ไทยกุล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
กรรมการ
4) นายธนัฏ์ดนัย ธนมนต์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม
กรรมการ
5) นายวาที สีดา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
6) นายวัชระ ถาวร
ครู โรงเรียนบ้านคานาแซง
กรรมการ
7) ว่าที่ ร.ต.นเรศ ตันทอง
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
8) นางบุษบงค์ บุญศรี
ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่
กรรมการ
9) นางสาวจิรัญญา เบ้าคา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
กรรมการ
10) นางสาวบุณยอร คุณทน ครู โรงเรียนผอบนคร 2
กรรมการ
11) นายภัทราวุธ คนหาญ
ครู โรงเรียนบ้านดอนโจด
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือหรือ
แบบทดสอบส าหรับ ใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะกรรมการ
อานวยการ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายพิชัย วงศ์ษาบุตร
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม รองประธานกรรมการ
3) นายรณชัย สาเภานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4) นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ
5) นายกรรณ์ ภูธรรมมา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก)
กรรมการ
6) นายสุเทพ ทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
7) นางอรทัย พรหมวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
8) นายมงคลวิทย์ พวงบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
กรรมการ
9) นายประกิต สารเสนา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
10) นางจีรพรรณ แสงชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖
11) นายทวีศักดิ์ ปรือทอง
12) นางสาวอธัญญา ตันสุ

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบัวงาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ ม าร่ ว มงาน ประกาศผลการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทราบ พร้ อ มรวบรวมผลการแข่ ง ขั น น าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
4.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑ – 3 ประกอบด้วย
1) นางใจทิพย์ ทองพิทักษ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
ประธานกรรมการ
2) นางกาญจนา อ่าศรี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่า
กรรมการ
3) นางนวลตา ดวงแก้ว
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
4) นายนพพร ทองสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
กรรมการ
5) นางวาสนา ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
กรรมการและเลขานุการ
๒. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางอุบลรัตน์ คูณสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
ประธานกรรมการ
2) นางนิภาพร นาคสวัสดิ์
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
3) นางนงลักษณ์ คาแก่นกลาง ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
กรรมการ
4) นางคาพันธ์ โคตะละ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
กรรมการ
5) นางสุคนธ์ อุทัยศรี
ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
กรรมการและเลขานุการ
๓. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. ๑ – 3
ประกอบด้วย
1) นายอานาจ อักษรกลาง
ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ประธานกรรมการ
2) นาธนเสฎฐ์ ดาเหลาพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
3) นายวัชลพ โสสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านเตย
กรรมการ
4) นายสมพร บุญสารี
ครู โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
กรรมการ
5) นางวิไลวรรณ มานะงาน
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการและเลขานุการ
๔. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑ – 3 ประกอบด้วย
1) นางเดือนเพ็ญ ดาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพรธิวา ไชยจันดา ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
3) นางสุพัตรา บ้างตารวจ
ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
กรรมการ
4) นางสาวสินาภรณ โคระรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าก่อ
กรรมการ
5) นางสมใจ แก่นการ
ครู โรงเรียนบ้านแมด
กรรมการและเลขานุการ
๕. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๔ – 6 ประกอบด้วย
1) นางจันทร์เพ็ญ อุติลา
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลัง
ประธานกรรมการ
2) นางสุขสาราญ ช่างไชย
ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
กรรมการ
3) นางเมตตา สีดาพล
ครู โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
กรรมการ
4) นายบุญมี สีชมพู
ครู โรงเรียนโนนสูงโนนโฮม
กรรมการ
5) นายถวัลย์ เสาะแสวง
ครู โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ

๑๗
๖. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางจินตนา ชินทะวัน
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิพย์ สะอาด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
3) นางสาครรัตน์ ทองวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
กรรมการ
4) นางสุนิศา บรรณกิจ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
กรรมการ
5) นางสาวพัชนีย์ คล้ายคลึง
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการและเลขานุการ
๗. การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป. ๑ – ๖
ประกอบด้วย
1) นายแสวง เกษฎา
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ประธานกรรมการ
2) นายเขมทัต ภูษาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านซาหวาย
กรรมการ
3) นายมนตรี ศรีคา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้าขุ่น)
กรรมการ
4) นางสาวนริสรา อุทธา
ครู โรงเรียนบ้านไฮตาก
กรรมการ
5) นางพิชานันท์ สมดี
ครู โรงเรียนบ้านคาสาราญ
กรรมการและเลขานุการ
๘. การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นายมานพ ธานี
ครูโรงเรียนบ้านโนนค้อ
ประธานกรรมการ
2) นายยุทธนา มุสิกา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กรรมการ
3) นายอุทัย วันคา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
กรรมการ
4) นายอาทิตย์ ลาพรมมา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
5) นายศราวุธ คอแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
กรรมการและเลขานุการ
๙. การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑ – ม. ๓ ประกอบด้วย
1) นางมารินทร์ ทองคาตอน ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
ประธานกรรมการ
2) นายเข็มทอง บุญศรี
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
กรรมการ
3) นางกมลชนก จันทร์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
กรรมการ
4) นายศุภกิตต์ ทองเรียง
ครู โรงเรียนบ้านโคกเทียม
กรรมการ
5) นายปฐมพร ป้านทอง
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย กรรมการและเลขานุการ
๑๐. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 ประกอบด้วย
1) นายอรุณ ทองประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
2) นางอรทัย พรหมวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
3) นางสาววชิราภรณ์ สมโภชน์พงศ์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
กรรมการ
4) นายพงษศักดิ์ จิตรสม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
5) นางสาวพุทธวรรณ มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นางวาสนา ไตรภักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา ประธานกรรมการ
2) นายเสนาะ เกตุคง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
กรรมการ
3) นางผ่องเพ็ญ คาลอย
ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
4) นายวีระยุทธ อนุพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านไฮตาก
กรรมการ
5) นางนันทนา ส่องแสง
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ

๑๘
๑๒. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
1) นายธีรวัฒน์ สุนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ประธานกรรมการ
2) นายธีรนัย ภารพุทธา
ครู โรงเรียนบ้านโสกแสง
กรรมการ
3) นางสาวดารณีเพชรไกร
ครู โรงเรียนอุดมสามัคคี
กรรมการ
4) นางลักขณา ทาศิริ
ครูโรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
กรรมการ
5) นางสาวศิริรัตน์ สารเสนา ครู โรงเรียนบ้านตบหู
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นางนุ่ม สมชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
ประธานกรรมการ
2) นายคุณศาล จันอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม
กรรมการ
3) นายรังสันต์ ไชยรส
ครู โรงเรียนบ้านหนองโด
กรรมการ
4) นายคณากร พิณทอง
ครู โรงเรียนบ้านคานาแซง
กรรมการ
5) นางสาวฐิติชญาน์ แก้ววงษา ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. ๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นางอุบลสวัสดิ์ ฝั้นสีดา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางสมหมาย นันโท
ครู โรงเรียนบ้านหัวแข้
กรรมการ
3) นางสาวอรญา นิชรัตน์
ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการ
4) นางนัตติยา วิจิตรตระการสม ครู โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
กรรมการ
5) นางสาวบุญยาภัทร วงศ์มั่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. ๔ – ๖
ประกอบด้วย
1) นายทองคา ขันอ่อน
ครูโรงเรียนบ้านอุดมชาติ
ประธานกรรมการ
2) นางอุษณีย์ ยิ่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
กรรมการ
3) นางเรืองศรี เวฬุวนารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
4) นางนิภาภรณ์ พาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
5) นางปานทิพย์ ทองสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
กรรมการละเลขานุการ
๑๖. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม. ๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นางอรุณี เกษมสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางมะลิวัลย์ ชินโคตร
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
3) นางกัลยานาฎ จารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านซางู
กรรมการ
4) นางสาวสุภาวดี ขันบุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
กรรมการ
5) นายถิรยุทธ สาทาโล
ครู โรงเรียนบ้านหนองแปก
กรรมการและเลขานุการ
๑๗ . การประกวดสวดมนต์แปล (บาลีแปลไทย) ระดับชั้น ป. ๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
1) นายวิชัย พละศรี
ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
ประธานกรรมการ
2) นายเกรียงไกร อรุณเรือง
ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
กรรมการ
3) นายณรงค์ สีผึ้งทอง
ครู โรงเรียนบ้านนานวล
กรรมการ
4) นางวาสนา จานง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
5) นางนันทนี ญาณวารี
ครู โรงเรียนบ้านคาชาแระ
กรรมการ
6) นายบัวสอน จันทร์ส่อง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการและเลขานุการ

๑๙
๑๘. การประกวดสวดมนต์แปล (บาลีแปลภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบด้วย
1) นางกัญญาภัค พฤกษชาติ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิวา ชุมพูแสน
ครู โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
กรรมการ
3) นางสาววรางรัตน์ ประทุมชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
4) นางสาวดลฤทัย อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสว่างวังเสือ
กรรมการ
5) นางสุภัทร์ธนัน คงทนศิรินันณ์ ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะกรรมการฝ่าย
เลขานุการ โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
5.๑ คณะกรรมการอานวยการ
1) นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
รองประธานกรรมการ
3) นายสมพร สอดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม
กรรมการ
4) นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย
กรรมการ
5) นายเจริญ ศาสตรวาหา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง (บุณฑริก)
กรรมการ
6) นางสาวรุจิระนันท์ สุมะนา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไพบูลย์
กรรมการ
7) นายวิทยา โลมากาล
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
8) นายเกษม ศิริโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
9) นายวิระ พิลาโสภา
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
10) นายวิทูรย์ ลาสิงห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
11) นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
12) นายธีรศักดิ์ บุญทรง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13) นายกิตติพงษ์ มะโร
ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14) นางสาวพนิตตา สุดาชม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นายเจริญชัย จังอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแสนถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่งคณะกรรมการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร กรณี กิ จ กรรมใดมี ปั ญ หาให้ พิ จ ารณาชี้ ข าด ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยยึ ด ถื อ ตามเกณฑ์ ก าร
ประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ

๒๐
5.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
๑. การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
1) นายชนะ พูลสิทธิ์
ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นางพรทิพย์ ทีปิเนตร
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
3) นายรังสรรค์ อุทัยศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาเกาโกย
กรรมการ
4) นายเอกราช นาคูณ
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม
กรรมการ
5) นางสุจรรย์จิรา วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางดวงเดือน นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายแสวง พาละพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
กรรมการ
3) นางอุทัยวรรณ ภักดี
ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
4) นายวิทยา สุดสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ
กรรมการ
5) นายประเสริฐศิลป์ ปราบพล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการและเลขานุการ
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
1) นายวีรวัฒิ โคตถา
ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
ประธานกรรมการ
2) นายวีระพงษ์ ป้องโล่ห์
ครู โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
กรรมการ
3) นางธัญนันท์ ศิริบูรณ์พิพัฒนาครู โรงเรียนบ้านนาส่วง
กรรมการ
4) นายอรรถวุฒิ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองทัพ
กรรมการ
5) นางสาวไพรวรรณ ภูกาล ครูโรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
กรรมการและเลขานุการ
4. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางมยุรี ทับทิมหิน
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นายสมควร โมทอง
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางฯ)
กรรมการ
3) นายสมชาติ พรหมดี
ครู โรงเรียนบ้านจันลา
กรรมการ
4) นางราตรี นัยนิตย์
ครู โรงเรียนบ้านซางู
กรรมการ
5) นางสาวกัลยา แฝงละโคก ครู โรงเรียนบ้านโนนน้อย
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการการประกวด/แข่ ง ขั น กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จัดทาเครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/
แข่งขันกาหนดจัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่ง
คณะกรรมการอานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ )
6.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายประมวล ใจภักดี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
รองประธานกรรมการ
3) นางอาพร สุทธัง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
4) นายชีวิน บุญถม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการ
5) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6) นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
7) นายสุริยกานต์ จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนบ้านนาแคน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ ม าร่ ว มงาน ประกาศผลการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทราบ พร้ อ มรวบรวมผลการแข่ ง ขั น น าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จ โดยยึดถือ
ตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
6.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1. การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ และ ม. ๑ – ๓ และ
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ และ ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางอาพร สุทธัง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
ประธานกรรมการ
2) นายอุทาร เทพารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
รองประธานกรรมการ
3) นายเมธี มะหัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
4) นายพิพิธธน สุคันธรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
5) นายเลิศชาย ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการ
6) นายจิตรติ ศิริพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
กรรมการ
7) นางกมลมาลย์ บุญมั่น ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการและเลขานุการ
3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ
๔. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ
๕. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ประกอบด้วย
1) นายถวัลย์ แก้วพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)
ประธานกรรมการ
2) นายสรณะ นิชรัตน์
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
3) นายธีระพล สุตคาน
ครู โรงเรียนบ้านเตย
กรรมการ
4) นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่น ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการและเลขานุการ
๖. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑ – ๓ ป.๔ – ๖ และ ม.๑ – ๓ และ
๗. การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ – ๓ ป.๔ – ๖ และ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางอาพา ทองดี
ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
ประธานกรรมการ
2) นายธีรพงษ์ ดามา
ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการ
3) นายสมนึก บุญแน่น
ครู โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
กรรมการ
4) นายวัฒนา เนตรสาร
ครู โรงเรียนบ้านวารีอุดม
กรรมการ
5) ส.ต.ต. ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
6) นางตรีรินทร์ ธรภิรมย์อังกูร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
7) นายศราวุธ ปริบาล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะ กรรมการ
อานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

๒๒
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี )
7.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายยศภัทร แก้วพิทักษ์
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายธีรศักดิ์ ประทุมราษฎร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห่องคา
รองประธานกรรมการ
3) นายวสันต์ ธุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
กรรมการ
4) นายสุขฤทัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
กรรมการ
5) นายวิสูตร ม่วงหวาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห่องปอ
กรรมการ
6) ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
7) นายสาราวย วงศ์เวียน
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
กรรมการ
8) นางสาวชลธิชา มีศรี
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
9) นางสาวศิริพร ทาราศี
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
กรรมการ
10) นายไสว วรรณรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
11) นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12) นางสุดาพร สายแวว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้า
แข่งขัน และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจ กรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จ โดย
ยึดถือตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
7.2 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม ๗ หย่อง ขลุ่ยเพียงออ และขับร้องเพลงไทย ) ระดับชั้น ป.๑-๖ และ
ม. ๑ – ๓
๒. การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายวงเล็ก วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงอังกาลุง) ระดับชั้น ป.๑ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ ประกอบด้วย
1) นายขวัญชัย สุพะนานัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าขุ่นคานกเปล้า
ประธานกรรมการ
2) นายบุญจันทร์ วงศ์สูง
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยา
กรรมการ
3) นายเพชร เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการ
4) นายมนูญ ผิวนวล
ครู โรงเรียนบ้านหมากมาย
กรรมการ
5) นายสัมพันธ์ บุตรวัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
6) นางเพ็ญพร นามวงค์
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง ป. ๑- ๖ และ ชาย - หญิง ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายสนองชัย แสนสีดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
ประธานกรรมการ
2) นายเกษม ศิริโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
3) นายกิติชัย วงศ์อนุชิต ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นายสมพร การะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
5) นายชลธี สันธิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
6) นายดุษฎี บุญลา
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการและเลขานุการ

๒๓
๔. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย – หญิง ป.๑- ๖ และ ชาย - หญิง ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายสุรศักดิ์ สุรมิตร
ครู โรงเรียนบ้านป่าสน
ประธานกรรมการ
2) นายอดุลย์เดช อรัญสาร ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
3) นางบุญเย็น มโนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรการ
4) นายชรินทร์ วิชาชัย
ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
5) นายสมาน วันแสวง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
6) นางสาวอัญชิสา แก้วศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย – หญิง ป.๑- ๖ และ ชาย - หญิง ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางสาวอัมพร สายสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองถาวร
ประธานกรรมการ
2) นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
3) นายอุดม ทองคา
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ
กรรมการ
4) นางสาวเยาวภา พงส์กัน ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
กรรมการ
5) นางสาวไอลัดดา เครือรอดวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการและเลขานุการ
๖. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย – หญิง ป.๑-๖ และชาย - หญิง ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายเจริญ ศาสตรวาหา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง
ประธานกรรมการ
2) พ.อ.อ.วรการ ไพกะเพศ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
3) นางฐาปะนวีย์ พรหมทอง ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
กรรมการ
4) นายอรรถยา ตันสุข
ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
5) นางสาวใหม่ ปริโยทัย
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
6) นายประชัน ตฤษโชติ
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ)
กรรมการ
7) นายประสงค์ คามาโฮม ครู โรงเรียนบ้านซาหวาย
กรรมการและเลขานุการ
๗. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป. ๑- ๖ และ ม. ๑- ๓ ประกอบด้วย
1) นายอนุชา พุ่มพฤษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้งขอ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอัญชุลีพร เย็นสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
กรรมการ
3) นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
กรรมการ
4) นายประกอบ ผายพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านเตย
กรรมการ
5) นายพลวุฒิ ยะสาท
ครู โรงเรียนหนองโพดวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๘. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก และ ประเภททีม ข. ระดับชั้น ป. ๑ - . ๓ และ
๙. การแข่งขันวงสตริง ระดับชั้น . ๑ – ๓ และเครื่องเป่าลม
๑๐. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง โหวด พิณ แคน)ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาและ
๑๑. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ประกอบด้วย
1) นายอานนท์ รูปแก้ว รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
ประธานกรรมการ
2) นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
กรรมการ
3) นายธนากร ผาสุก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
กรรมการ
4) นายสมศรี เสนาน้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนหลี่
กรรมการ
5) นายดารงค์เดช สะอาดรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคา
กรรมการ
6) นายไพรัตน์ มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะกรรมการ
อานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

๒๔
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
8.๑ คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายประมวล ใจภักดี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธานกรรมการ
2) ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกวางดีด
รองประธานกรรมการ
3) นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผู้อานวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
4) นางสาวสิริกร ประสพสุข
รองผู้อานวยการ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
กรรมการ
5) นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
6) นางสาวสุรพิณ เดชา
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ ม าร่ ว มงาน ประกาศผลการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทราบ พร้ อ มรวบรวมผลการแข่ ง ขั น น าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
8.2 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
1. การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 – ๖และ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางจุรี สาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3) นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
กรรมการ
4) นางสาวรดจรินทร์ ผลาผล ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
กรรมการ
5) นางกรรณิการ์ แก่นการ ครู โรงเรียนบ้านห่องคา
กรรมการ
6) นางบุญดา สายเสมา
ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง
กรรมการ
7) นางวิยะดา พลรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
8) นางพิมพร สาระพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านคากลางวังม่วง
กรรมการ
9) นางบัวสอน แก้ววงษา ครู โรงเรียนบ้านไฮตาก
กรรมการ
10) นางฐิติยา ปทุมราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
2. การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-6และม.1-3 ประกอบด้วย
1) นายพิพิธธน สุคันธรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ประกอบกรรมการ
2) นายอุดร เสนานนท์
ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
3) นางสาวเพ็ญพร เสียงใส ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
4) นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กรรมการ
5) นายจิณณะ พิณทอง
ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง
กรรมการ
3. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1 – ๖, ม. ๑ – ๓
4. การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 – 6 และ ม. 1 - 3
1) นางนาตยา ผดุงเวียง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ประธานกรรมการ
2) นางทิพย์สุดา พรหมธิดา ครู โรงเรียนบ้านหนองกบ
กรรมการ
3) นายเฉลิมศักดิ์ เฝ้าหนองดู่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
4) นางทัศนีย์ มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านเตย
กรรมการ
5) นางอัจฉรา จันทร์สระน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
6) นางสาวพรชนก สาระ ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
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7) นางสาวสุภาพร เกษสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
8) นางสาวกนกลดา เสียงใส ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางฯ)
กรรมการและเลขานุการ
๕. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ และ ม. ๑ – ๓ และ
๖. การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ป.1– ๖, ม.๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นางแสงจันทร์ บุญวรรณ ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
ประธานกรรมการ
2) นางเบญจมาศ ทะเลอ่อน ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการ
3) นางอารีนาฏ นาระนะ ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
4) นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อ ครู โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
กรรมการ
5) นางอุบลวรรณ จบศรี
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
กรรมการ
6) นางรัชนี แสงทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง
กรรมการ
7) นางวิยะดา บุตรวัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
8) นางสาวใหม่ ปริโยทัย
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
9) นางนิภาพร กฤษณกาฬ ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้ า ที่ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ณะกรรมการการประกวด/แข่ง ขั นกิ จ กรรมที่ไ ด้ รับ มอบหมาย จั ด ท า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ก าหนด จั ด ท าเอกสารรายงานผลการแข่ ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ รี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ ง พร้ อ มน าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
9.๑ คณะกรรมการอานวยการ
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการ
2) นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
รองประธานกรรมการ
7) นายวิทยา โลมากาล
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
8) นายเกษม ศิริโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
9) นายวิระ พิลาโสภา
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
10) นางรจนา จันทวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย
กรรมการ
11) นางสุจิตตรา พาอาจ
ครู โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
12) นายมยุรี ธานี
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)
กรรมการ
13) นางสมหญิง แย้มยิ้ม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
กรรมการ
14) นางสาวตีรณา รัตนศรี ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
15) นางสาวสุธาสินี โพธิสาขา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
16) นางสาวณฤดี ห้วยใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
กรรมการ
17) นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบ้านจันลา
กรรมการ
18) นางสาวหทัยกาญจน์ คาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการ
19) นางสมปอง นอลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
20) นายรัตพงษ์ บุญส่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
21) นางสุจิตตรา แก่นการ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
22) นางอาพา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
23) นางสาวสุปราณี จวงการ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่
ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่งคณะกรรมการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร กรณี กิ จ กรรมใดมี ปั ญ หาให้ พิ จ ารณาชี้ ข าด ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยยึ ด ถื อ ตามเกณฑ์ ก าร
ประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
9.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
๑. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6 และม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางรจนา จันทวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย
ประธานกรรมการ
2) นางลินดา สุธรรมมา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
3) นายเอกราช นาคูณ
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม
กรรมการ
4) นางสุจรรย์จิรา วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นางสมหญิง แย้มยิ้ม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
ประธานกรรมการ
2) นางมณฑริกา ไตรสุทธิ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียง
กรรมการ
3) นางสาวตีรณา รัตนศรี
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการ
4) นางปิยนุช พวงพันธ์
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 ประกอบด้วย
1) นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบ้านจันลา
ประธานกรรมการ
2) นางธัญนันท์ ศิริบูรณ์พิพัฒนาครู โรงเรียนบ้านนาส่วง
กรรมการ
3) นายอรรถวุฒิ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองทัพ
กรรมการ
4) นางสาวกาญจนีย์ คาวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนเมืองเดช กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการการประกวด/แข่ ง ขั น กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จัดทาเครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/
แข่งขันกาหนดจัดทาเอกสารรายงานผลการแข่ งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่ง
คณะกรรมการอานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ร.ท.เพียร บุดดาโจม
ข้าราชการบานาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
2. นายสกลไกร ใจภพ
ข้าราชการบานาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
3. นายวันชัย มาลาพันธ์
ข้าราชการบานาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
4. นายฤกษ์ชัย พลศรี
ข้าราชการบานาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
5. นายอติรุจ กีรติชัยเศรษฐ ข้าราชการบานาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ
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10.2 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายดุสิต สมศรี
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายคงเดช สมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
3) นายสมพงษ์ ทับทิมหิน ผู้อานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
รองประธานกรรมการ
4) นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ
5) นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง
กรรมการ
6) นายอรุณ บุญวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
7) นายประเทือง บุตตะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการ
8) ว่าที่ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง
กรรมการ
9) นางอุตรี เชื้อประทุม
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
10) นายสมพิศ ปัสสา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
11) นายบุญศร จูมลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม
กรรมการ
12) นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
13) นายจานง วงศ์คา
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
14) นายเอนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
15) นางณัฐชาดา ม่วงหวาน นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
16) นางธีราภรณ์ อรจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
17) นางพิชรัตน์ บุญสุข
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
18) นางวนัสพร คุณานิธิธร นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการ
19) นางชนัฏดา บุตรสิงห์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
20) นายลิขิต ผุยพรหม
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21) นางสาวกัญพัชร์ ตาแสง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ ม าร่ ว มงาน ประกาศผลการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทราบ พร้ อ มรวบรวมผลการแข่ ง ขั น น าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
10.3 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป. ๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นายบุญศร จูมลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม
ประธานกรรมการ
2) ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง
กรรมการ
3) นางจิฬาพร สินสิมหา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
กรรมการ
4) นางสุภาณี สิงห์ธีร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
กรรมการ
5) นางปวีณา สีทาราช
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
6) นายวิสิษฐ์ศักดิ์ พรหมกสิกร ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการ
7) นายธนกร คุณานิธิธร
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
8) นางวนิดา ชูรา
ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการ
9) นางศิรประภา บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้าบัวเจริญ
กรรมการ
10) นายประเทือง บุตตะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี กรรมการและเลขานุการ
11) นายอรุณ ทองประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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12) นางธีราภรณ์ อรจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13) นางณัฐชาดา ม่วงหวาน
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นายวีระพันธ์ ประทุมมา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห่องเตย
ประธานกรรมการ
2) นายอรุณ บุญวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่าขาม
รองประธานกรรมการ
3) นายสาราญ หลวงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
กรรมการ
4) นายเทียนชัย แก่นการ
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
5) นายสุทธิรัตน ไตรราช
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
6) นางบังอร หลวงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
กรรมการ
7) นายเคน สุนา
ครู โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
กรรมการ
8) นางวิลาวรรณ ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
กรรมการ
9) นายสุพงศ์ ผาสุก
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม
กรรมการ
10) นายบัลชิต สุพรม
ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
กรรมการ
11) นายสุรินทร์ อินทะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
12) นายคณิต เชื้อประทุม
ครู โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
13) นางพิชรัตน์ บุญสุข
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวงาม
ประธานกรรมการ
2) นายสมพงษ์ ทับทิมหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
รองประธานกรรมการ
3) นายระพีภัทร ภามาศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว รองประธานกรรมการ
4) นายวิฑูรย์ ลาสิงห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย กรรมการ
5) นายเทียนชัย แก่นการ
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
6) นายประพันธ์ ดาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
กรรมการ
7) นายชานาญ แสนชาติ
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
8) นายสิทธิศักดิ์ กุลโท
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
9) นางณัฐกฤตา บัวทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านนานวล
กรรมการ
10) นางบังอร หลวงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
กรรมการ
11) นายสุพงศ์ ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหอม
กรรมการ
12) นายคณิต เชื้อประทุม
ครู โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
กรรมการ
13) นายจานง วงศ์คา
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
14) นายประเสริฐศิลป์ ปราบพล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
15) นายภัทรภณ มนัส
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
16) นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17) นายเอนกพงศ์ โกทา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
1) นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า
ประธานกรรมการ
2) นายดนตรี มีเบ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย รองประธานกรรมการ
3) นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4) นายเอนกพงศ์ โกทา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
5) นางธีราภรณ์ อรจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.3 ประกอบด้วย
1) นายวีระพันธ์ ประทุมมา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง
ประธานกรรมการ
2) นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
3) นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4) นายจานง วงศ์คา
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
5) นางวนัสพร คุณานิธิธร
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประกอบด้วย
1) นางชนัฏดา บุตรสิงห์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ
2) นายวานิช บุปผาวัลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว รองประธานกรรมการ
3) นางสุวิมล ไวยารัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
4) นางพิชรัตน์ บุญสุข
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
5) นางณัฐชาดา ม่วงหวาน
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ า ที่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ค ณะกรรมการการประกวด/แข่ งขัน กิจ กรรมที่ไ ด้รั บมอบหมาย จั ดท า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
กาหนด จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่ งคณะกรรมการ
อานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
11.๑ คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ
๓) นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ กรรมการ
๔) นายประสาน พิลาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
๕) นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
๖) นางสาวนิภาพร จันทุมา
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
กรรมการ
๗) นายทวีศักดิ์ พลราช
ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคา
กรรมการ
๘) นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านตาโม
กรรมการ
๙) นายธนาธิป จันทร์ดี
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย
กรรมการ
๙) นางเสาวณีย์ สมดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธรี มนตรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๑) นางสาวศรีอาภา ภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าโมง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) นางทิพาวรรณ ทองทับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห่องเตย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ
ผู้เข้าแข่งขัน และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ

๓๐
11.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๑. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป. ๑-๓ ประกอบด้วย
๑) นายสุนทร มาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแข้ด่อน
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุภาวดี คณาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
๓) นางสาวนภาพร คณะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านยางกลาง
กรรมการ
๔) นายอดิชาติ ส่งเสริม
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
กรรมการ
๕) นางหทัยภัค วงษา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
๖) นายสุทธิพงษ์ ทองแสน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
กรรมการและเลขานุการ
๒. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( ๒D Animation) ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
ประกอบด้วย
๑) นายสา สีลากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อ
ประธานกรรมการ
๒) นางกมลทิพย์ เพ็ญพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
กรรมการ
๓) นายณัฐกานท์ ชูผล
ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
กรรมการ
๔) นายณรณัฐ ผิวทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
กรรมการ
๕) นายณรงค์ เขียวสด
ครู โรงเรียนบ้านนานวล
กรรมการ
๖) นายภูมรินทร์ ศรไชย ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการและเลขานุการ
๓. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑) นายวสันต์ ธุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
๒) นางวนิดา จันทร์วัฒนากูล ครู โรงเรียนบ้านตบหู
กรรมการ
๓) นางมัลลิกา คาภาแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
๔) นายเทวัญ ประทุมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
๕) นายสมาน บุญชาติ
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
กรรมการ
๖) นายจิรกิตต์ นะที
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
กรรมการ
๗) นางสาวจารุณี อ่อนละมุน ครู โรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการและเลขานุการ
๔. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. ๔ - ๖ ประกอบด้วย
๑) นายบัวจันทร์ พาอาจ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ
ประธานกรรมการ
๒) ว่าที่ร้อยตรีอาสา ไชยสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการ
๓) นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโน
กรรมการ
๔) นายสิริชัย ศีลาเคน
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
๕) นายสามารถ ฟองศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
๖) ว่าที่ร.ต.อมรัส อรรคบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม
กรรมการและเลขานุการ
๕. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๑) นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ประธานกรรมการ
๒) นายสมภาร นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ)
กรรมการ
๓) นายมนตรี แดงล้อม
ครู โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
กรรมการ
๔) นางอรวรรณ พรหมวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านป่าสน
กรรมการ
๕) นางสาวนุพร ผิวผ่อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
กรรมการ
๖) นายมงคล พรมวันนา
ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ

๓๑
๖. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระดับชั้น ป. ๔–๖ ประกอบด้วย
๑) นายปานจิต ลัทธิวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ประธานกรรมการ
๒) นายบัณฑิต จันทะมุด
รองอานวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา กรรมการ
๓) นายรักศักดิ์ ปริหา
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
๔) นางสาวปวีณา วงศ์สมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
กรรมการ
๕) นายอาทิตย์ ลาพรมมา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
กรรมการ
๖) นางสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการและเลขานุการ
๗. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระดับชั้น ม, ๑– ๓ ประกอบด้วย
๑) นายวิโรจน์ ใกล้ฝน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านประหูต ประธานกรรมการ
๒) นางเขมิศรา วงศ์ชาลี
ครู โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
กรรมการ
๓) นางณัฐกฤตา จรรยากรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กรรมการ
๔) นายพิทยา กิจไพบูลย์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านโคกชาแระ
กรรมการ
๕) นางจัสรินทร์ บุญทรง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
กรรมการ
๖) นายกษิดิษฐ์ วิบูลย์กิจธนกร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการและเลขานุการ
๘. การใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป. ๔-๖ ประกอบด้วย
๑) นายสุรศักดิ์ พันธโคตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
ประธานกรรมการ
๒) นายวินัย ดอกดวง
ครู โรงเรียนบ้านประหูต
กรรมการ
๓) นายภูมินทร์ สังวาลย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ
กรรมการ
๔) นายธนยศ สมศรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
กรรมการ
๕) นางนิธิวดี โนทะยะ
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
๖) นายธงชัย อัจฉฤกษ์
ครู โรงเรียนบ้านดงกระชู
กรรมการและเลขานุการ
๙. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม. ๑-๓ และ
๑๐. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป. ๔-๖ และ
๑๑. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม. ๑-๓ ประกอบด้วย
๑) ว่าที่ ร.ท.ศุภวัตร ศรีโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
ประธานกรรมการ
๒) นายพรชัย นาระนะ
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น
กรรมการ
๓) นายณัฐวุฒิ นันนทา
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
กรรมการ
๔) นายรัตนะพงษ์ แก้วลี
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
กรรมการ
๕) นายสมเกียรติ กากแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
๖) นายภัทร์ธีนันท์ ภูมิลาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านนาแคน
กรรมการ
๗) นายกิตติศักดิ์ อ่อน ณ นัยน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
กรรมการ
๘) นายสามารถ ฟองศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
กรรมการ
๙) นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
กรรมการ
๑๐) นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านตาโม
กรรมการ
๑๑) นายเอกภพ เปรยรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
กรรมการ
๑๒) นายวัชรพงศ์ กอแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
กรรมการ
๑๓) นางทิตติยา อ่อนแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านป่าก้าว
กรรมการ
๑๔) นายนินาท พลเดช
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
๑๕) นายอิทธิพล เป็นมงคล
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
๑๖) นายปิยะพงษ์ คาวิเชียร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
กรรมการ

๓๒
๑๗) นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
๑๘) นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม. ๑-๓ ประกอบด้วย
๑) นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮตาก
ประธานกรรมการ
๒) นายธีระ เหล่าหมวด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเตย
กรรมการ
๓) นายแสวง เกษฎา
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
๔) นายณัทพงษ์ แก้วลี
ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
กรรมการ
๕) นายถวัลย์ เสาะแสวง
ครู โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
กรรมการ
๖) นายพิสิษฐ์ แสงทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
๗) นายอัครวรรต เทือกเถาว์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกบ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ า ที่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ค ณะกรรมการการประกวด/แข่ งขัน กิจ กรรมที่ไ ด้รั บมอบหมาย จั ดท า
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
กาหนด จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ ยวข้องให้ เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่ งคณะกรรมการ
อานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อยสพฐ.) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
12.๑ คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายสุริยะ พุทธิผล
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นายคงเดช สมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
3) นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
4) นายไตรวุฒิ พลรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
5) ว่าที่ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย
กรรมการ
6) นายสุชาติ หวังดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่
กรรมการ
7) นายสังวาลย์ เหล็กเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
กรรมการ
8) นายวิญญู เชื้อดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข
กรรมการ
9) พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
กรรมการ
10) นายพงศธร แก้วอร่าม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
11) นางสาวมรกต นินทรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าโมง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12) นางสาวพรพิมล ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ
ผู้เข้าแข่งขัน และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ

๓๓
12.2 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( หุ่นยนต์ )
๑. การแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับชั้น ป.1-ป.6และม.1-ม.3
2. การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัติโนมัติ ระดับชั้น ป.1-ป.6และม.1-ม.3
3. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.1-ป.6และระดับชั้น ม.1-ม.3 ประกอบด้วย
1) นายไตรวุฒิ พลรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้ง
ประธานกรรมการ
2) นายอดิศักดิ์ เดชะศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
กรรมการ
3) นายปิยะพงษ์ คาวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านยาง
กรรมการ
4) นายอธิวัฒน์ ประพาน ครู โรงเรียนบ้านแก้งโตน
กรรมการ
5) นายธิติพงษ์ ยืนสุข
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาราญ
กรรมการ
6) นางสาวสุภาภรณ์ นนท์ชน ครู โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
กรรมการและเลขานุการ
4. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ ระดับชั้น ป.1-ป.6และม.1-3 ประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยเอกธีรนันท์ พูนพิน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย
ประธานกรรมการ
2) นายปรีชาชาญ นาราช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
3) นายนินาท พลเดช
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
4) นายพงษ์รัฐ ศรีษะภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
กรรมการ
5) นายธารง ศิริรัตนากร
ครู โรงเรียนเก่าขาม
กรรมการ
6) นายชวลิต คงขา
ครู โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้า ที่ ปฏิบัติห น้ าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทา
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ก าหนด จั ด ท าเอกสารรายงานผลการแข่ ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ รี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ ง พร้ อ มน าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
13.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต.5
ประธานกรรมการ
2) นางโกษีย์ วงศ์สุธา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
กรรมการ
3) นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเตย
กรรมการ
4) นายลือชา ศรีบุญเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี
กรรมการ
5) นางสาววิจิตรกร ดุจดา
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
กรรมการ
6) นางจาลอง โพธิ์งาม
ครู โรงเรียนบ้านนาแคน
กรรมการ
7) นางวริศรา จารุแพทย์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
8) นางสาวประไพพิศ จงอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการ
9) นายอุทัย สมดี
ครู โรงเรียนบ้านคาสาราญ
กรรมการ
10) นางเสาวณีย์ สมดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
10)นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๔
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้ กับ คณะกรรมการ ผู้ เ ข้า แข่ งขั น และผู้ ม าร่ ว มงานประกาศผลการแข่ง ขัน ให้ ผู้ เข้ าแข่ง ขัน ทราบ
พร้ อมรวบรวมผลการแข่งขันน าส่ งคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณี กิจกรรมใดมีปัญหาให้ พิจารณาชี้ขาด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
13.๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นายวีระพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนน
ประธานกรรมการ
2) นายอธิวัฒน์ กุลสะโก
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
3) นายไพฑูรย์ มีแสง
ครู โรงเรียนบ้านซาหวาย
กรรมการ
4) นายเสริมศักดิ์ สาธรราช ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
5) นายสิทธิพงศ์ พะลัน ครู โรงเรียนบ้านเตย
กรรมการและเลขานุการ
๒. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางทองปาน สาระวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนยาว
ประธานกรรมการ
2) นายรังสันต์ ไชยรส
ครู โรงเรียนบ้านหนองโด
กรรมการ
3) นายประเทือง สุภาพ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
กรรมการ
4) นายธงกร ประทาน
ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
5) นายถาวร พิบูลย์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านยาง
กรรมการและเลขานุการ
๓. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับ ชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นายบุญถิ่น พิมพ์โพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงขวางคาโทน ประธานกรรมการ
2) นายอิศรา ทารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นายอาวรณ์ อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านหมากมาย
กรรมการ
4) นางนภาวรรณ หมูนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
5) นายวันชัย เจริญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
๔. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก
ประธานกรรมการ
2) นายยงยุทธ สุพรม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
3) นายกรรณ์ ภูธรรมมา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก)
กรรมการ
4) นายถนอมพล บานฤทัย ครู โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
กรรมการ
5) นางมุกดา โพธิ์สุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
๕. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.๔ - ๖ ประกอบด้วย
1) นางพัชรา โชติกเสถียร ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
ประธานกรรมการ
2) นางบาเพ็ญ หงษ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองดินดา
กรรมการ
3) นางโศภิฐษ์ตรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาโดม
กรรมการ
4) นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบ้านจันลา
กรรมการ
5) นางรัตนพร รุกขะวัน
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการและเลขานุการ

๓๕
๖. การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓ ประกอบด้วย
1) นางสิริยา ป้องโล่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเปือย
ประธานกรรมการ
2) นางพงษ์พิธ แสนมีมา ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการ
3) นางเพ็ญพร นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
4) นางสุพัฒรา ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
กรรมการ
5) นางบุษบา ชุมทอก
ครู โรงเรียนบ้านโคกชาแระ
กรรมการและเลขานุการ
๗. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป. ๔ - ๖ ประกอบด้วย
1) นายไพรสันต์ คาเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียง
ประธานกรรมการ
2) นางภชพร ทาราศรี
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
กรรมการ
3) นางรุ่งระวี เกษฎา
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
4) นายอติชาติ ประพันธา ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
5) นางวรางคณา ส่งเสริม ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
๘. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓ ประกอบด้วย
1) นายสิทธิผล ยั่วจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้ม
ประธานกรรมการ
2) นางโฉมมณี โลบุญ
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
กรรมการ
3) นายประคอง บาทสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกชาแระ
กรรมการ
4) นางวรรณี แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
5) นางกาญจนาพร นาวงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านตาโอง
กรรมการ
6) นางชิตตะวัน ประสมทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
กรรมการและเลขานุการ
๙. การจัดสวนถาด แบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเตย
ประธานกรรมการ
2) นายมนตรี ศรีคา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ
กรรมการ
3) นายประพันธ์ ดาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
กรรมการ
4) นายวัชรพล หนูเปีย
ครู โรงเรียนบ้านโสกแสง
กรรมการ
5) ร้อยเอกวิทยา จันทา
ครู โรงเรียนบ้านดวน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ – ๓
ประกอบด้วย
1) นายคณากร พูลเพิ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาง
ประธานกรรมการ
2) นายศรีนวล สายเมฆ ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
กรรมการ
3) นางเอมอร นรสาร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
4) นางสาวนวลจันทร์ ทองผุย ครู โรงเรียนบ้านหนองดินดา
กรรมการ
5) นายประสพ ปราบพาลา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.๔ – ๖
ประกอบด้วย
1) นางโกษีย์ วงศ์สุธา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
ประธานกรรมการ
2) นางสุภาพ จาปาแดง ครู โรงเรียนบ้านโคกเทียม
กรรมการ
3) นางปราณี เสนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการ
4) นางลดาวัลย์ สุขใจ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
กรรมการ
5) นางมณี เสนาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
กรรมการและเลขานุการ

๓๖
๑๒. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสองคอน
ประธานกรรมการ
2) นางชิชญา นามเรืองศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองกบ
กรรมการ
3) นางสาวพรธิมา กันภัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองโด
กรรมการ
4) นางอ้อมใจ ป้องญาติ
ครู โรงเรียนบ้านคาครั่ง
กรรมการ
5) นางกมลทิพย์ แก้ววงษา
ครู โรงเรียนบ้านตายอย
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางสายสมร เคหารมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)
ประธานกรรมการ
2) นางนันทนา แตงอยู่
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการ
3) นางพิทยา อิ้มคา
ครู โรงเรียนบ้านยาง
กรรมการ
4) นางนิภารัตน์ บุตรไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
5) นางสุจิตรา ทิพย์สุข
ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางสาวอุไรวรรณ พนาลี ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
ประธานกรรมการ
2) นางสมถวิล ชาญเฉลิม ครู โรงเรียนบ้านแมด
กรรมการ
3) นางสาวอรวรรณ พุฒิพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
4) นางจินตนา จินพละ ครู โรงเรียนบ้านซางู
กรรมการ
5) นางประทุมวัน มุธุสิทธิ์ ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน(ขนมไทย)ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย
1) นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม
ประธานกรรมการ
2) นางอาพร ศรีระอุดม ครู โรงเรียนบ้านคาม่วง
กรรมการ
3) นางนิตยา อัจฉฤกษ์
ครู โรงเรียนบ้านดงกระชู
กรรมการ
4) นางสาวขวัญใจ จาศรี ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาง
กรรมการ
5) นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๖. การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย
1) นางสุธาลินี คาสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ้านคากลาง
ประธานกรรมการ
2) นางบุญชู บุญหนุน
ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
กรรมการ
3) นางสาวศิรัสวัลย์ โคตรพันธ์ ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
กรรมการ
4) นางสาวนงนภัส ธานี ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
กรรมการ
5) นางสุกัญญา อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ ประกอบด้วย
1) นางอุไร อารี
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นางอุรัจฉา รักษาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านป่าก้าว
กรรมการ
3) นางจิตรลดา ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)
กรรมการ
4) นางสุนทรี ลดาดก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
กรรมการ
5) นางนิลวรรณ มงคลชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการและเลขานุการ

๓๗
๑๘. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓ ประกอบด้วย
1) นางธันยนันท์ สายกันดก ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
2) นางสมใจ ประพันธา ครู โรงเรียนน้ายืน
3) นางดวงเนตร สีดา
ครู โรงเรียนบ้านโคกชาแระ
4) นางอรอุมา ไวยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง
5) นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตร ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะกรรมการอานวยการแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
14. การศึกษาปฐมวัย
14.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายดุสิต สมศรี
๒) นายคงเดช สมดี
๓) นายทัศนีย์ แก้วงาม
4) ว่าที่ร.ต.สมควร กงเงิน
5) นายธาตรี สุภเสถียร
6) นางทวิพร พาเรือง
7) นางพชรพรรณ ทีอุปมา
8) นางวนุสรา ระบกเวีย
9) นางสาววรางคณา แผ่นผา
10) นางมาลินี พลเยี่ยม
11) นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง
12) นางสาวกนกพร บัวใหญ่

รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมเจริญ
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
กรรมการ
รองผอ.โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
กรรมการ
ครู โรงเรียนน้ายืน
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านซางู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้า
แข่งขัน และผู้มาร่วมงาน ประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมรวบรวมผลการแข่งขันนาส่ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
14.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
1. การแข่งขันการปั้นดินน้ามัน ประกอบด้วย
1) นางสานวน วรวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านคาสาราญ
ประธานกรรมการ
2) นางวารุณี โสมรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
3) นางบัวตอง ณรงค์พันธ์
ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
กรรมการ
4) นางวิไลวรรณ แก้วภักดี ครู โรงเรียนบ้านคาครั่ง
กรรมการ
5) นางปาณิศา กลิ่นสันเทียะ ครู โรงเรียนเมืองเดช
กรรมการและเลขานุการ

๓๘
2. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประกอบด้วย
1) นางชลธิชา สายเนตร
ครู โรงเรียนบ้านดงกระชู
ประธานกรรมการ
2) นางละออง ไวโสภา
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
3) นางพวงเพ็ชร สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่น
กรรมการ
4) นางวาสนา รักษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสองคอน
กรรมการ
5) นางจันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์ ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขันกาหนด
จัดทาเอกสารรายงานผลการแข่งขันและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยถูกต้อง พร้อมนาส่งคณะกรรมการฝ่าย
เลขานุการ โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
๑5. การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
15.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1) นายพิชัย วงศ์ษาบุตร
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2) นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม
รองประธานกรรมการ
3) นายบัญชา รุกขะวัน
ผู้อานวยการโรงเรียน.ชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
4) นางสายสมร เคหารมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
กรรมการ
5) นายชัยพรต วงศ์ละกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโซง
กรรมการ
6) นายจารึก โสมรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
กรรมการ
7) นายธวัชชัย พันธ์ดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดา
กรรมการ
8) นางสาวบุญยิ่ง สายเฆฆ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการ
9) นางตรีกานต์ สุรมิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
กรรมการ
10) นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
11) นางสาวจันทร์จิรา เดชะคาภู ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา วางแผน จัดทาแผนผัง ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
และผู้ ม าร่ ว มงาน ประกาศผลการแข่ ง ขั น ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ทราบ พร้ อ มรวบรวมผลการแข่ ง ขั น น าส่ ง
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กรณีกิจกรรมใดมีปัญหาให้พิจารณาชี้ขาด ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยยึดถือตาม
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันเป็นสาคัญ
๑1. ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ป. 1 – ๖
๑) นางธัญลักษณ์ พานโคกสูง ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ประธานกรรมการ
2) นางธัญลักษณ์ บุญคา
ครู โรงเรียนบ้านกวางดีด
กรรมการ
๓) นางสาวปวีณา ดุจดา
ครู โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง กรรมการและเลขานุการ

๓๙
2. การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ม. 1 – 3
1) นางจุฬารัตน์ แสนทวีสุข
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวรจนา สุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
กรรมการ
๓) นางอติกานต์ ขับร้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโพดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้นป.๔-๖ และม.1-3
๑) นางอังคณา พลมนตรี
ครู โรงเรียนบ้านหัวแข้
ประธานกรรมการ
๒) นายชาติอัมรินทร์ สียากุล ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
กรรมการ
๓) นางสาธิรัตน์ พันธ์ดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองดินดา
กรรมการและเลขานุการ
4.การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.๔-๖
๑) นางบุญรอง ทาสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านดงเมย
ประธานกรรมการ
2) นางวิภาวรรณ ปางชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
กรรมการ
๓) นายวุฒิศักดิ์ อินทร์งาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้น ป.1-6 ( ทุกประเภท )
1) นางลออ เชื้อแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม
ประธานกรรมการ
2) นางสาวจินตนา วันฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นายสาธิต พาหา
ครู โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6. การแข่งขันการทาอาหาร ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภท)
1) นางเพ็ญศิริ จิตราช
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
2) นางบัวรินทร์ แถบเกิด
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
กรรมการ
3) นางสาวสุภาวดี ขันบุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
กรรมการและเลขานุการ
7. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีปากชาม ระดับชั้น ป.๑ – ๖ (ทุกประเภท) และ
8. การแข่งขันร้อยมาลัย ดอกไม้สด ระดับชั้น ระดับชั้น ป. 1-6 ( ทุกประเภท )
๑) นางธันยนันท์ สายกันดก
ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
๒) นางกอรปพร รุจิวิยานนท์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
กรรมการ
๓) นางสาวอรวรรณ ยิ่งใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
กรรมการและเลขานุการ
9. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ป. 1-6 (ทุกประเภท )
๑) นางลันดร โมกขศักดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวมลิวรรณ์ หิมะคุณ ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก
กรรมการ
๓) นางพัชรพรรณ นัยคูณ
ครู โรงเรียนบ้านซาสะกวยน้อย กรรมการและเลขานุการ
10. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ ( ทุกประเภท )
๑) นางประภาทิพย์ หวังดีธนพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนันทนา สุภาพ
ครู โรงเรียนบ้านดอนโมกข์
กรรมการ
๓) นางสาวมนฤดี ศรีสานต์
ครู โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
กรรมการและเลขานุการ

๔๐
11. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ระดับป.1-6 (ทุกประเภท )
๑) นายชุมพล วงศ์ละกุล
ครู โรงเรียนน้ายืน
ประธานกรรมการ
๒) นางสายฝน สวัสดิ์วร
ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย
กรรมการ
๓) นางสาวนิภาพร ไชยคุณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
กรรมการและเลขานุการ
12. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ระดับม.1-3 (ทุกประเภท )
๑) นายมนูญ คาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก)
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพิกุล พงศ์พา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
กรรมการ
๓) นางสาวพัชนี กัญญะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนบก
กรรมการและเลขานุการ
๑3. การแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.1-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้)
๑) ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา รองผู้อานวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ประธานกรรมการ
2) นางสาวชนาพร สร้อยมาลุน ครู โรงเรียนหนองสนมพะลาน
กรรมการ
๓) นางสกุลเกษ เขตคา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนโฮม กรรมการและเลขานุการ
๑4. การแข่งขัน การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป. 1-6 ( บกพร่องทางการเรียนรู้)
1) นางจาลอง โพธิ์งาม
ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
ประธานกรรมการ
2) นายรังสรรค์ ผาสุก
ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
3) นางคนึงนิจ มูลวงษ์
ครู โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 1-6 ( ทุกประเภท ) และ
๑) นายระวี จันทา
ครู โรงเรียนบ้านดวน
ประธานกรรมการ
๒) นางอรทัย อินทะนู
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
กรรมการ
3) นางจิราภรณ์ บุญสุข
ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชนนี
กรรมการและเลขานุการ
๑6. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. 1-3 ( ทุกประเภท )
๑) นายณัฐพล บุญประสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๒) นางสาวชลิดา รูปอ้วน
ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
3) นางสาวธนนาถ จูมสิมมา
ครู โรงเรียนบ้านท่าก่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑7. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชั้น ป. 1-6 ( ทุกประเภท )
๑) นายวรชาติ คงประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคานาแซง
ประธานกรรมการ
๒) นางขวัญใจ กัญญาสาย
ครู โรงเรียนบ้านน้าขุ่นคานกเปล้า
กรรมการ
๓) นายกันติพัส ศิริบุตร
ครู โรงเรียนบ้านเปือย
กรรมการและเลขานุการ
๑8. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.1 - 3 ( ทุกประเภท ) และ
1) นางสาวรัตนา อบแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
ประธานกรรมการ
2) นายอภินันท์ คงใจดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองโด
กรรมการ
3) นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์ ครู โรงเรียนบ้านโซง
กรรมการและเลขานุการ

๔๑
๑9. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้น ป. 1- 6. (บกพร่องทางการเรียนรู้)
๑) นายมนูญ พุฒิพวง
ครู โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
ประธานกรรมการ
๒) นายณัฎฐชัย กุระโท
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง/เดชอุดม
กรรมการ
๓) นางกันทิมา บุปผา
ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จัดทา
เครื่องมือหรือแบบทดสอบสาหรับใช้ในการประกวด/แข่งขัน พิจารณาตัดสินตามที่เกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ก าหนด จั ด ท าเอกสารรายงานผลการแข่ ง ขั น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ รี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ ง พร้ อ มน าส่ ง
คณะกรรมการอานวยการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ดาเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
๑๓. คณะกรรมการการเงิน ประกอบด้วย
1. นายเสรี ตุ้มอ่อน
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา บุตรน้อย
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางรสมาลี ลีลาศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ
กรรมการ
5. นางนวลมณี พรมตา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
กรรมการ
6. นางกัลยา ปะทารมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
กรรมการ
7. นางเดือนฉาย ชูรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กรรมการ
8. นางพยอม เสาหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กรรมการ
9. นางสาวอุไร สุอาไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กรรมการ
10. นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการ
11. นางสาวณดาพัณ ขันอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
12. นางสาวขนิษฐา ขันอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
13. นางสาวศรีนุช โสระเวช
เจ้าพนักงานพัสดุ ชานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดาเนินการเบิกจ่าย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทาเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. นายสุริยะ พุทธิผล
๒. นายสุพรรณ ทองพุ่ม
๓. นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์
๔. นายเสน่ห์ บุญศรี
๕. นางจิดาภา ชุมพล
๖. นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธารง
๗. นายภณพัท คุณานิธิธร
๘. นางศศิธร ผิวพรรณ
๙. นางมัลลิกา วงษาเคน
๑๐. นายชัยกฤต บุญพร้อม
๑๑. นายฐากร พรประสงค์
๑๒. นายทองใบ ลาเฟือย

รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
นิติกร ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นิติกร ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔๒
๑๓. นางจิตรา แสวงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
๑๔. นางจินตนา กมุทชาติ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
๑๕. นางสาวอัจฉรา ทองลือ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
๑6. นายณรงค์พิเชธ บัวกอ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กรรมการ
๑7. นายธรรมนูญ ทองหนองบัว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการ
๑8. นางรุจิรา ปทุมมาศ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
กรรมการ
๑๙. นายลิขิต ผุยพรหม
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒๐. นางณฐมน คุนิรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๒๑ นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวดวงฤทัย ผลดก
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดงาน ดาเนินงานจัดกิจกรรมพิธีเปิดในวันที่ 14
ตุลาคม 2559 ในส่วนของพิธีการและบันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม ประกอบด้วย
๑. นายอุทิศ ศรีประสงค์
๒. นายกัญญา เสนคาสอน
3. นางนงเยาว์ มีแยบ
4. นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย
5. นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน
6. นางสาวเปรมวดี ชัยรัตนวานิช
7. นางสาววรินมณี ตั้งพรหมจรรย์
8. นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ประธานกรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ
ใน คสพท. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ต้อนรับ อานวยความสะดวก จัดหาและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน
๑๖. คณะกรรมการประเมินผล

ประกอบด้วย

๑. นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
๒. นางพชรภัทร จันทรา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รองประธานกรรมการ
๓. นายไสว วรรณรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๔. นายปริญญา ถ้าหิน
นักวิชาการการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๕. นายสุรพัฒน์ ทาลา
นักวิชาการการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๖. นางละม้าย จันทร์เขียว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวเฉลียว กันนิกา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางวรินราไพ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาเครื่องมือประเมินผลการจัดงาน เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูล สรุปและรายงานผลให้บุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๔๓
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหา
ใด ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รายงานคณะกรรมการอานวยการทราบโดยด่วน เพื่อวินิจฉัยแก้ปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9

(นายโกวิท เพลินจิตต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

