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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 

ท่ี  ๒๙๗ / ๒๕๖๐ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  “เลิศล้ าเลอค่าศาสตร์ศิลป์ 

แดนดินถ่ินทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

         ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒  ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
“เลิศล้ าเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถ่ินทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล” ประจ า ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ 
ในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  วิชาประคองชีพ  ศิลปหัตถกรรมและการแสดง  ระหว่างวันท่ี  ๙ – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมหนึ่ง 
ท่ีก าหนดให้มีการแข่งขันในการจัดงานครั้งนี้ โดยจัดการแข่งขันในวันท่ี  ๙ – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
       เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งต้ัง
บุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนินการดังนี ้
 

        คณะกรรมการอ านวยการ 
  

๑. นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ               รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประธานกรรมการ 
๒. นายสวัสด์ิ  วันภูงา                 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                              รองประธานกรรมการ 
๓ น.ส.ชัญญา  อินทริกานนท์  ศน.หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา            กรรมการ 
๔.นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา ศน.หน. กลุ่มงานหลักสูตรฯ                                        กรรมการ 
๕. นายสุนทร  หลักค า                ศน.หน. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกนัฯ                 กรรมการ 
๖. นางสาวสุนันทา  ยอดรัก ศน.หน.กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.                             กรรมการ 
๗.นายสมชาตรี  ทีบุญมา ศน.หน.กลุ่มงานนิเทศฯ กรรมการ 
๘. นายอ านาจ  ศรีเท่ียง ศน.หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาส่ือฯ กรรมการ 
๙.นางสาวิตรี  ไพรงามรักษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการ/เลขาฯ 
๑๐..น.ส.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 

 

                 มีหน้าท่ี  วินิจฉัยส่ังการ  ให้ค าปรึกษา  สนับสนุน  ส่งเสริม ช่วยเหลือ  เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

 

๑. การงานอาชีพ 
 

   ๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการงานอาชีพ 
 

     ๑.๑ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  ประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   
           ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายถาวร   ยมรัตน์           ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจคาม         ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิธร   พรมเทพ           ครูโรงเรียนบ้านสาหร่าย          กรรมการ 
 ๓. นายขวัญชัย  สมสุข      ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ             กรรมการ 
            ๔. นายเชิญชวน  สีสวด  ครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอก    กรรมการ              
 ๕. นางดรุณี   นราภรณ์    ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถ      กรรมการและเลขานุการ                 
  
      ๑.๒ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายสัญญาศักดิ์  พิลาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาหยวก     ประธานกรรมการ                   
 ๒. นายพรมมา   ผดุงรัตน์   ครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์    กรรมการ                      
 ๓. นายประสิทธิ์   ด่านซ้าย ครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟ           กรรมการ    
 ๔. นายนิรุจน์   หลักสนาม         ครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันฯ  กรรมการ                                         
 ๕. นางสาวบุพผา  โทสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวนา               กรรมการและเลขานุการ 
                     
      ๑.๓ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ประกอบด้วย 
 

 ๑. นางหทัยชนก  คชพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือ    ประธานกรรมการ                  
 ๒. นางก าไล   ช่ืนใจ           ครูโรงเรียนสาวแหวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นางยุพิน  ยอดภิรมย ์ ครูโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย  กรรมการ 
 ๔. นางมาตา  แก้วแสงใส ครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือม  กรรมการ                                    
 ๕. นางปราณี  สามิบัติ  ครูโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
                
      ๑.๔ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายสาคร  กล้าหาญ  ผอ.ร.ร บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรสริน   เกณฑ์สระคู  ครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันฯ  กรรมการ                                    
 ๓. นายสมพร  ปะกิลาเค ครูโรงเรียนเมืองโพนทราย   กรรมการ                               
 ๔. นางพวงเพชร   นนทมา    ครูโรงเรียนบ้านคูดินทราย   กรรมการ 
 ๕. นางทัศนีย์  สืบส าราญ ครูโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๓ 

 

     ๑.๕ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 

 

 ๑. นายพูลทรัพย์  มานะดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองอาจสามารถ     ประธานกรรมการ              
 ๒. นายมงคล   จันดารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว กรรมการ                        
 ๓. นางเย็นใจ   ชลาชัย  ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ าใส   กรรมการ                                        
 ๔. นายสรายุทธ์   ช่ืนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง   กรรมการ                                     
 ๕. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา ครูโรงเรียนบ้านจิก       กรรมการและเลขานุการ 
                     
     ๑.๖ กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายณรงค์  สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทัพไทย ประธานกรรมการ 
 ๒.นายประจวบ   รักษาชนม์ ครูโรงเรียนไตรคามสามัคคี   กรรมการ 
 ๓. นางนฤมล  จันมะโฮง  ครูโรงเรียนบ้านยางเลิง    กรรมการ                                    
 ๔. นางเพ็ญพร  พฒันสระคู ครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้   กรรมการ                                    
 ๕. นางทรงศรี  ขันธวงศ์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี      กรรมการและเลขานุการ                            
 

     ๑.๗ กิจกรรมการแข่งขันการท าน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
 

 ๑. นายประดิษฐ์  ขุมเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนสีสวาดเล็บขาว   ประธานกรรมการ                 
 ๒. นางวิราวรรณ์   หอมวงษ ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  กรรมการ                    
 ๓. นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโพนทัน     กรรมการ                                      
 ๕. นายบุญพันธ์  บุญสงกา ครูโรงเรียนบ้านแสนสี             กรรมการ 
 ๘. นางมาลา  บุยกลอย            ครูโรงเรียนหนองแห้วหนองบัวทอง     กรรมการและเลขานุการ 
 

     ๑.๘ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกอบด้วย 
 

 ๑. นางพัชรินทร์  สามะณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง       ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุพรรณี  สุดชารี    ครูโรงเรียนบ้านดอกไม ้   กรรมการ                                
            ๓. นางสงบ  สามาอาพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีทองฯ  กรรมการ                              
            ๔. นางทิพย์วรรณ  วิเศษวิสัย ครูโรงเรียนบ้านน้ าอ้อม   กรรมการ                                  
 ๕. นางโชคศุภกานต์  ข่าขันมะลี ครูโรงเรียนดอนเสาโฮงฯ                 กรรมการและเลขานกุาร 
 

     ๑.๙ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ประกอบด้วย 
 

 ๑. นางสาวสุนันทา  ยอดรัก ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒              ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาววชิราภรณ์  จันทร์นี ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒   กรรมการ                                  
 ๓. นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒   กรรมการ                                  
 ๔. นางวราภรณ์  มูลมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒   กรรมการ                               
 ๕. นางสาวิตรี  ไพรงามรักษ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒              กรรมการและเลขานุการ 
 

 



๔ 

 

๑.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓     
            ประกอบด้วย 
 

            ๑. นายบุญเหลือ  สิงห์ธีร์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู   ประธานกรรมการ             
            ๒. นางกุลธิดา   อุ่นค า  ครูโรงเรียนห้วยแก้วห้วยส าราญ            กรรมการ 
            ๓. นายส ารวล  เขียวสนาม  ครูโรงเรียนบ้านโคกฯ                      กรรมการ 
            ๔. นางวรีนันท์   คุริรัง  ครูโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่             กรรมการ  
            ๕. นางสุนีย์  ดวงลีดี      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านผ า       กรรมการและเลขานุการ   

 
๑.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ประกอบด้วย 
            ๑. นายสมชัย  งามสาย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่   ประธานกรรมการ 
            ๒. นายวรวิทย์   บัวแสงใส   ครูโรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  กรรมการ 
            ๓. นายอโนชา  วาสนาม     ครูโรงเรียนบ้านหมอตา   กรรมการ 
         ๔. นายศักดิ์ชาย  แพงวงศ์    ครูโรงเรียนบ้านบัวขาว   กรรมการ  
            ๕. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี   ครูโรงเรียนวัดธาตุฯ                      กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๑.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓             ประกอบด้วย 
 ๑. นางพนิดา    วงศ์จ าปา   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประคอง   พรมภูงา   ครูโรงเรียนบ้านตาหยวกฯ  กรรมการ   
            ๓. นางสาวเดือนเต็ม  ศรีส่อง   ครูโรงเรียนวัดธาตุฯ   กรรมการ                                 
 ๔. นายพงษ์พิทักษ์  จ าเริญจิต   ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้ว   กรรมการ   
            ๕. นางพจนาลักษณ์  ไชยวงค์วัฒน์ ครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๑.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นายช านาญ  สมบูรณ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด     ประธานกรรมการ                  
 ๒. นายชินพันธ์   บุตรรักษา        ครูโรงเรียนอนบุาลเมืองใหม่  กรรมการ                    
 ๓.  นายมีชัย   ชาญวิรัตน์          ครูโรงเรียนวัดบ้านหงษ์ทอง  กรรมการ                           
            ๔. นางบัวเพ็ชร    จอมค าสิงห์  ครูโรงเรียนบ้านหนองคูณ   กรรมการ                                    
 ๕. นายถาวร   ผดุงรี   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง          กรรมการและเลขานุการ                     
  

๑.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นายอุดมศักดิ์  ดีโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเกษตรฯ       ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสม  สระแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านโพนดวน   กรรมการ 
 ๓. นายนครินทร์   มานะดี ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถ        กรรมการ 
 ๔. นางดารณี  พวงจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองโพนทราย            กรรมการ                                    
 ๕. นางอรัญญา  วิเศษวงษา ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้ว          กรรมการและเลขานุการ 
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   ๑.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายถาวร  จันทร์หนองหว้า    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเย็นใจ  ค าดี      ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ  กรรมการ                         
 ๓. นางกาญจนา   วรรณหนองคู   ครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์  กรรมการ 
 ๔. นางช่ืนจิตร   ใหม่คามิ  ครูโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลฯ  กรรมการ                               
 ๕. นางนรินทร  นนทภา    ครูโรงเรียนดอนเสาโฮ.ฯ        กรรมการและเลขานุการ 
                                       
   ๑.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายจันทร์เพ็ญ  จันทร์วิเศษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนยานาง ประธานกรรมการ                              
 ๒. นางณัฏฐ์นรี   มาลาไวย์          ครูโรงเรียนบ้านเหนือ   กรรมการ                         
 ๓. น.ส.จิราวรรณ   ค าจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านโนนแฮด            กรรมการ                                        
            ๔. นางสายัณต์  สายเช้ือ       ครูโรงเรียนเมืองพนมไพร            กรรมการ 
            ๕. นางจารุวรรณ   ภูศรีอ่อน        ครูโรงเรียนบ้านส้มโฮง      กรรมการและเลขานุการ                                       
                            
  ๑.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นางปรียานันท์  เหินไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจารุณี  ภูหินกอง ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ  กรรมการ                                
            ๓. นางสายันต์  สายเช้ือ  ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  กรรมการ                              
            ๔. นางช่ืนใจ  กองขวัญ   ครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห ์   กรรมการ                                  
 ๕. นางสาวจริยา  ชุงมุง  ครูโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง      กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๑.๑๘ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้  มัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวสุนันทา  ยอดรัก ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒                ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววชิราภรณ์  จันทร์นี   ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒   กรรมการ 
 ๓. นางวราภรณ์  มูลมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒   กรรมการ                                  
 ๔. นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒   กรรมการ                                   
 ๕. นางสาวิตรี  ไพรงามรักษ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ. ๒               กรรมการและเลขานุการ  

      

 มีหน้าท่ี  รับรายงานตัวนักเรียนในรายการแข่งขันการงานอาชีพที่ได้รับผิดชอบ  ด าเนินการตัดสินผลการแข่งขันด้วย
ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒  ทราบ  ภายใน
วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ให้จงได้ 
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๒. หุ่นยนต์ 
การแข่งขันหุ่นยนต์  ทุกระดับช้ัน   

๑.นายนายลิขิต  สองสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น ประธานกรรมการ 
๒.นายวรวุฒิ  เบญจขันธ ์ ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถ กรรมการ 
๓.นายเบญจรงค์  วงศ์ณรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูม ิ กรรมการ 
๔.นายพลากร  จันทร์ซ้าย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเหล่าต้ิว กรรมการ 
๕.นายดอน  โพธิ์สูง ครูโรงเรียนดงเกลือวิทยา กรรมการ 

๖.นายวิเชียร  ศรีเท่ียง ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ                        กรรมการ 

๗.นายอนุชา  อามาตย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาจ่อยฯ          กรรมการ/เลขานุการ 
๘.นายวิสิทธ์  รักษาชาติ ครูโรงเรียนไตรคามสามัคคี กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 
๓.  คอมพิวเตอร์ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
 
 
1. นางสาวพิมอุไร หารตุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนพิลา ประธานกรรมการ 
 2. นายธนวัฒน์ บุญทัน ครูโรงเรียนบ้านโพนทัน กรรมการ 
 3. นายธีรเดช พิมภูงา ครูโรงเรียนบ้านหนองแล้ง กรรมการ 
 4. นางทัศดาภรณ์ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนบ้านคูดินทราย กรรมการ 
 5. นางสาวจันทนา เจริญพันธ ์ครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
 1. นายมงคล ภูศรีอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ประธานกรรมการ 
 2. นายธงไทย ประทุมมา ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถ กรรมการ 
 3. นายชินดนัย แพงชารี ครูโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม กรรมการ 
 4. นายณรงค์ สีนวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแสนสี กรรมการ 
 5. นายสราวุธ เมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสาหร่าย กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
 1. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัชชา ทัดภูธร ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถ กรรมการ 
 3. นายณัฐพงศ์  สาสัย ครูโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวดวงกมล นักท านา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร กรรมการ 



๗ 

 

 5. นายนรา แก้วหล่อ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 
 1. นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาค้าว                       ประธานกรรมการ 
 2. นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์ ครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์                       กรรมการ 
 3. นางสาวพัชรี ราชแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม                       กรรมการ 
 4. นางสาวพัทธ์ธีรา วารุรัง ครูโรงเรียนบ้านสาหร่าย                       กรรมการ 
 5. นายอภิชา  บัวลาด ครูโรงเรียนบ้านยางค าวิทยา                       กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
 1. นายประเสิรฐ  แสงสุมาตย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุคามวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชโลธร วิยะรส     ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง  กรรมการ 
 3. นางสาวกัลยา ขันใกล้   ครูโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ กรรมการ 
 4. นางสาวประดับ อุดม    ครูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยา กรรมการ 
 5. นายพากร แก่นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 
 

  

1. นายปัญญา นาเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอกไม ้ ประธานกรรมการ 
2. นางพวงเพชร โพธิ์สนาม ครูโรงเรียนบ้านสาหร่าย กรรมการ 
3. นายธนากร  ยิ่งทรัยพ์    ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง กรรมการ 
4. นายศุภดร พนิกรณ์ ครูโรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร กรรมการ 
5. นางสาวพรพรรณ พลอาษา ครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
1. นายค าภู โกฏหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อแสนสี ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์เทพ ปล้ืมใจ ครูโรงเรียนบ้านฝาง กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุก กรรมการ 
4. นายสุรสิทธิ์  โนภาศ   ครูโรงเรียนดอนบ่อดอนแฮด กรรมการ 
5. นางสาวจีระนันท์ ค าลอย ครูโรงเรียนบ้านล าโกน กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 
1. นายศิริชัย  อุดมทรัพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง ประธานกรรมการ 
2. นายบุญเพ็ง นามโสม ครูโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ กรรมการ 
3. นายธนะศักดิ์ ชมเชย ครูโรงเรียนบ้านขามป้อม กรรมการ 
4. นางสาวชุติมา งามสาย ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา กรรมการ 
5. นายสยาม โคชา ครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
1. นายสุรพันธ์ มูลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสาหร่าย ประธานกรรมการ 
2. นายภูษิต ดีสองช้ัน ครูโรงเรียนห้วยหินลาด กรรมการ 
3. นายสุพรรณ มุณีชัย ครูโรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง กรรมการ 
4. นายวิทยา พุทธวา ครูโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ 
5. นายกฤษฎา ค ามา ครูโรงเรียนบ้านโพนหิน กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 
1. นายมานิส สลางสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน ประธานกรรมการ 
2. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลาง ครูโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กรรมการ 
3. นายนารินทร์ วงแหวง ครูโรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร กรรมการ 
4. นายชัยวิโรจน์  ค าลอย  ครูโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ กรรมการ 
5. นายสมเดช อินอุ่นโชติ ครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
1. นายเชาวน์วัศน์ ปิตุรงคพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเดช มูลจันที ครูโรงเรียนบ้านชานุวรรณ กรรมการ 
3. นายทองพูล ประมูลจะโก ครูโรงเรียนเขวาโคกสวายโดด กรรมการ 
4. นางแก่นจันทน์ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา กรรมการ 
5. น.ส.สุรีมาส  เครือค า           ครูโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
1. นางพิศสมัย สอนลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชานุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายสัญญา เชวงกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองไศล กรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสูงยาง กรรมการ 
4. นายวัชระ กองน้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม กรรมการ 
5. นายอภิชาติ สิงทอน ครูโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงว กรรมการ 

 

 

           มีหน้าท่ี  รับรายงานตัวนักเรียนในรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับผิดชอบ  ด าเนินการตัดสิน 

ผลการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ร้อยเอ็ด เขต ๒  ทราบ  ภายในวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ให้จงได้ 

         ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อย่างเต็มความสามารถ 

ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานคณะกรรมการ 

กลางทราบเพื่อด าเนินการต่อไป  
 
 

                     ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                               ส่ัง ณ  วันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

                                                 (นายสกล  คามบุศย์) 
                                    ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
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