
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  ๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

“เลิศล้ าเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถ่ินทุ่งกุลา  พัฒนาสู่สากล”  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

……………………………………………………………………………………. 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒  ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
“เลิศล้ าเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลา  พัฒนาสู่สากล” ปี ๒๕๕๙  ระหว่างวนัท่ี  ๙ – ๑๑  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดให้มีการแข่งขันในการ      
จัดงานครั้งนี้  โดยจัดการแข่งขันในวันท่ี  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมดังนี้   
      ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ  รอง  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒         ประธานกรรมการ 
         ๑.๒  นายสวัสด์ิ  วันภูงา  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒ รองประธานกรรมการ

๑.๓  นายสุนทร  หลักค า  ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒ กรรมการ 
         ๑.๔  นายอ านาจ  ศรีเท่ียง  ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒    กรรมการ 

๑.๕  นางวราภรณ์  มูลมณี  ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒    กรรมการ 
๑.๖  นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์  ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒ กรรมการ  

          ๑.๗  นางพิสมัย  กิตติวัฒนพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
          ๑.๘  นายประยุทธ์  แสงสวัสด์ิ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
          ๑.๙  นายชาญวิทย์  อาจสม  ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
          ๑.๑๐ นายยศกาญจน์  เดชสองช้ัน        ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ                  กรรมการ 
          ๑.๑๑ นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา         ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒       กรรมการและเลขานุการ 
          ๑.๑๒ นางสาวิตรี ไพรงามรักษ ์   ศึกษานิเทศก์  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี 
 ๑. วางแผนและด าเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมทุกระดับช้ัน 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
          ๓. ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดการแข่งขัน เตรียมความพร้อมประสานการจัดการ
แข่งขัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ รวมท้ังก ากับดูแลให้การแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมท้ังสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกรายการให้แล้ว
เสร็จทันตามก าหนด  
 ๔. วินิจฉัยและรับรองผลการแข่งขันของคณะกรรมการและผลการตัดสินถือเป็นข้อยุติ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๒.  คณะกรรมการตัดสิน   
๒.๑  การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑ - ป.๓ 

๒.๑.๑  นายสุเมธ สาล า   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว  ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  นางวิไลพรรณ  ไม้หอม ครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคม  กรรมการ 
๒.๑.๓  นางสุพีพร  ยาสมร ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ  กรรมการ 
๒.๑.๔   นางนิตยา   ศรีเท่ียง ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัต์   กรรมการ 
๒.๑.๕   นางสาวนันทชพร  โลเกตุ  ครูโรงเรียนร่องค าหงษท์องวิทยา  กรรมการ 

 

๒.๒  การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔ - ป. ๖ 
๒.๒.๑  นายถาวร  มูลมะณี ผอ.โรงเรียนชุมนบ้านป่ายางวนาทิพย์ ประธานกรรมการ  
๒.๒.๒  นางกรทิพย์ พรสงวน  ครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์   กรรมการ 
๒.๒.๓  นางยุพิน สังฆะกาโร ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง   กรรมการ 
๒.๒.๔  นางเย็นใจ ค าดี  ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ  กรรมการ 
๒.๒.๕  นางสาววันดี    หินซุย ครูโรงเรียนยางค าวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๓  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
๒.๓.๑  นายสมชาย   ทองเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป ์ ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒  นางรังสี ภูวนัย  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านผ า   กรรมการ 
๒.๓.๓  นางสาวพัชรพร  โถทอง ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์   กรรมการ 
๒.๓.๔  นางจีระนันท์  ค าลอย ครูโรงเรียนบ้านล าโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ 
๒.๓.๕  นางเพ็ญศรี    สุตะโท โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.๔  การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ 
๒.๔.๑  นางสาวนิตยา บางโท ผอ.โรงเรียนสะแบงตากฯ   ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒  นายปองเดช เจริญราช ครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนา  กรรมการ 
๒.๔.๓  นางนันทกานต์  ฤทธิ์ทาพรม ครูโรงเรียนบ้านคูเมือง   กรรมการ 
๒.๔.๔   นางณฐนนท์  บัวแก้ว      ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา  กรรมการ 
๒.๔.๕  นางสาวกนกวรรณ   ธนะโคตร ครูโรงเรียนบ้านสระบัว  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕  การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ 
                 ๒.๕.๑  นางวันเพ็ญ ชนะพันธ ์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ  
                 ๒.๕.๒  นางสาวอิสริญาภรณ์ โชคแสน ครูโรงเรียนบ้านแสนสี   กรรมการ 
                 ๒.๕.๓  นางวัชราภรณ์  ปิ่นละออ ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)  กรรมการ 
                 ๒.๕.๔  นางสาววรัญญา พฤฒิภาส ครูโรงเรียนบ้านเหล่าต้ิว    กรรมการ 
                 ๒.๕.๕  นางสาวสุภาพร    ด่อนสนาม  ครูโรงเรียนโพนดวนสาวเอ ้  กรรมการและเลขานุการ 
          

                    ๒.๖  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
                ๒.๖.๑  นางสาวดอกไม้  บุญเหล่ียม ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านหัวหนองตาด ประธานกรรมการ 
                ๒.๖.๒  นางกฤษณา สิทธิสาร   ครูโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กรรมการ                

      ๒.๖.๓  นางอังศุธร  นามเดช       ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อาจสามารถ) กรรมการ 
               ๒.๖.๔  ว่าท่ีร.ต.ทองอยู่  มิรัตนไพร  ครูโรงเรียนวารีสวัสด์ิ   กรรมการ 
               ๒.๖.๕  นางพรสวรรค์  จันทร์เต็ม   ครูโรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง)           กรรมการและเลขานุการ 



 

         ๒.๗  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น  ชั้น ป. ๑ – ๖  ประกอบด้วย 
๒.๗.๑  นายสุวิทย์  ค าพร ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านจิกฯ ประธานกรรมการ 
๒.๗.๒  นายธน  นันทพิลา ครูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา        กรรมการ 
๒.๗.๓  นางไพลิน   เตียงพลกรัง ครูโรงเรียนบ้านสวนปอ  กรรมการ 
๒.๗.๔  นายอาคม คล้ายกองนา ครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนา  กรรมการ 
๒.๗.๕  นายธิติพันธุ์  อวนศร ี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านผ า  กรรมการและเลขานุการ 

          

๒.๘  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น  ช้ัน ม. ๑ – ๓  ประกอบด้วย  
๒.๘.๑  นายสุพล  สิงห์สถิตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพ ๑๖๕  ประธานกรรมการ 
๒.๘.๒  นายสมคิด  ค าสนาม ครูโรงเรียนห้วยหินลาด     กรรมการ 
๒.๘.๓  นางสาวพวงเพชร โพธิ์สนาม ครูโรงเรียนบ้านสาหร่าย   กรรมการ 
๒.๘.๔  นางสาวสวาท  สิงคลี ครูโรงเรียนบ้านคูเมือง   กรรมการ 
๒.๘.๕  นายยศกาญจน์  เดชสองช้ัน ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 

         ๒.๙  การประกวดละครคุณธรรม ป.๑-ม.๓ / ละครประวัติศาสตร์ ป.๑-ม.๓ 
       ๒.๙.๑  นายพชรกฤต   เพ็งเหมือน  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด     ประธานกรรมการ 
       ๒.๙.๒  นางสุพรพิศ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านหัวดง   กรรมการ 
       ๒.๙.๓  นายสุเนตร  ศรีหาคลัง ครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคม   กรรมการ 
                ๒.๙.๔  นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ     ครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอก   กรรมการ 
                ๒.๙.๕  นางสาววัชราพร  สุดชารี        ครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว  กรรมการและเลขานุการ 
 

          ๒.๑๐  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ 
                ๒.๑๐.๑  นายสุทธิสม  ดังก้อง ผอ.โรงเรียนบ้านโหรา   ประธานกรรมการ 
                ๒.๑๐.๒  นางเครือวัลย์ กากแก้ว ครูโรงเรียนสาวแหวิทยา   กรรมการ 
                ๒.๑๐.๓  นางทิพย์วรรณ วิเศษวิสัย ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง   กรรมการ 
                ๒.๑๐.๔  นายชินพันธ์ บุตรรักษา อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ   กรรมการ 
                ๒.๑๐.๕  นางฉลุลักษณ์ อุภัยศรี ครูโรงเรียนบ้านกกกงุฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

         ๒.๑๑  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ 
                ๒.๑๑.๑ นางสาวภรณ์พิมล  ศรีเจริญ   ผู้อ านวยการ.โรงเรียนบ้านโคกฯ       ประธานกรรมการ 
                ๒.๑๑.๒ นางสาวจินตพร ศรีวังไสย ครูโรงเรียนบ้านสะแบงตากฯ   กรรมการ 

๒.๑๑.๓  นายสุรพงษ์  ชารีดา ครูโรงเรียนบ้านนามดอนกลางวิทยา   กรรมการ 
๒.๑๑.๔  นางสาวสุดถนอม หล้าค าคง ครูโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว   กรรมการ 
๒.๑๑.๕  นางบังอร  นาค า ครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

 

         ๒.๑๒  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
      ๒.๑๒.๑  นายสมพร ดิษฐ์เจริญ           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาหล้า ประธานกรรมการ 
               ๒.๑๒.๒  นางทองปุน  ไชยพาลี ครูโรงเรียนบ้านเมืองสรวง  กรรมการ 
      ๒.๑๒.๓  นางบัวเรียน ยางศูนย์ ครูโรงเรียนบ้านนกเหาะ  กรรมการ 
               ๒.๑๒.๔  นางเพ็ญศรี  ต้นทัพไทย ครูโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  กรรมการ       
      ๒.๑๒.๕  นายสุนันท์ เถาว์วันน ี ครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 



                 ๒.๑๓  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป. ๑ - ๓  ประกอบด้วย 
๒.๑๓.๑  นางวัลภา  พวงปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง   ประธานกรรมการ 
๒.๑๓.๒  นางพรรณี  โสรถาวร   ครูโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสด์ิ  กรรมการ 
๒.๑๓.๓  นางอรทัย  เฮงสวัสด์ิ ครูโรงเรียนสามขาพิทยาคม         กรรมการ 
๒.๑๓.๔  นางสาวปรียาพร หงส์พิลา ครูโรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง         กรรมการ 
๒.๑๓.๕  นางพรทิพย์  โสรถาวร ครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้    กรรมการและเลขานุการ 

        

 ๒.๑๔  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป. ๔ – ๖  ประกอบด้วย 
๒.๑๔.๑  นางสาวศรัญญา  สาล า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกกงุฯ  ประธานกรรมการ 
๒.๑๔.๒  นางวรรณภา  เภาสระคู ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  กรรมการ 
๒.๑๔.๓  นางอาภาภรณ์  ขวาน้ าค า ครูโรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม       กรรมการ 
๒.๑๔.๔  นายปริเยศ  ประมะลิ ครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา  กรรมการ  
๒.๑๔.๕  นางกัลยา  สิทธิจักร์    ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองตาด   กรรมการและเลขานุการ 

  

 ๒.๑๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น ม. ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
๒.๑๕.๑  นางพนิดา  วงศ์จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.๑๕.๒  นางปราณี  บุตรสุข ครูโรงเรียนทุ่งศรีเมือง  กรรมการ 
๒.๑๕.๓  นางส าราญ ทองปาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) กรรมการ 
๒.2๕.๔  นางสุภิญญา เสนาะ ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ าใส(ผดุงวิทยาคาร) กรรมการ 
๒.๑๕.๕  นางสายหยาด จันทร์คูเมือง ครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้า กรรมการและเลขานุการ 

  

 ๒.๑๖  การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.๑-ม.๓ 
               ๒.๑๖.๑  พระครูโอภาสปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ทอง  ประธานกรรมการ 
               ๒.๑๖.๒  พระอาจารย์ถนอม สุวัณโณ วัดบ้านโพนสูง  กรรมการ              
               ๒.๑๖.๓  นางพรทิพย์  โสรถาวร ครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้  กรรมการ 
               ๒.๑๖.๔  นายบุญเด็ด  ศรีละบุตร ครูโรงเรียนบ้านส าราญนิวาสสามัคคี  กรรมการ 
               ๒.๑๖.๕  นางอาภัสสรา  อื้อสามาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหงส์ทอง (แสนสุขวิทยา) กรรมการและเลขานุการ 
 

         ๒.๑๗  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๓ 
             ๒.๑๗.๑  ดร.พระมหาณรงค์ พลญาโน    เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนสูง  ประธานกรรมการ 
              ๒.๑๗.๒  พระอาจารย์จักรี เตชปัญโญ วัดบ้านโพนสูง  กรรมการ 
              ๒.๑๗.๓  นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง   กรรมการ 
              ๒.๑๗.๔  นางสาวอัมพา  ลาอินทร์ ครูโรงเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ       กรรมการ 
              ๒.๑๗.๕  นายฤทธิรงค์ เศษวงษ์ ครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาหลักเกณฑ์/วิธีการตัดสิน จัดท าแบบกรอกคะแนน เอกสารประกอบอื่นท่ีจ าเป็นเหมาะสม และวัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ าเลอค่าศาสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลา  พัฒนาสู่
สากล” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ๒.  ก าหนดขั้นตอน และด าเนินการแข่งขันประกวด ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติกรรมและโปร่งใส พร้อมรายงานผล
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ทราบหลังเสร็จส้ินการด าเนินการอย่าให้เกิดความเสียหาย 
 ๓.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกกิจกรรม/ทุกรายการตามค าส่ังนี้ถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด 



 

  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม อันบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๙ กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๐ 

 

 

 

(นายสกล  คามบุศย์) 
ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 


