
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ 

ที ่       /๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

“เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล”  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
             ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต  ๒  ก ำหนดจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ  พัฒนำสู่สำกล”  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐   ในระหว่ำงวันที่  ๙ – ๑๑  ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอผล
กำรปฏิบัติงำน โดยกำรประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เรื่อง กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๗  
       เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต  ๒  สำมำรถด ำเนินกำรตัดสินรำยกำรแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
และสำมำรถรำยงำนผลกำรแข่งขันได้อย่ำงสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกิจกรรมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ  พัฒนำสู่
สำกล”  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ดังนี้ 
 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑. นำยศักดิ์ดุริยำงค์  ทองใบ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประธำนคณะกรรมกำร 
  ๒. นำยสวัสดิ์  วันภูงำ ศึกษำนิเทศก์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยอ ำนำจ ศรีเที่ยง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวธันยรัศม์ิ  จันทร์ขอนแก่น ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร  
  ๕. นำงสำวสัมพันธ์  เอกรักษำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวสุกัญญำ  ศรีนนท์ ศึกษำนิเทศก์                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่  วำงแผน ก ำหนดวิธีกำร และด ำเนินกำรจัดประกวด / แข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน“เลิศล้ ำเลอค่ำศำสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ พัฒนำสู่สำกล” ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งก ำกับ ดูแลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
 



๒ 
 

ข. คณะกรรมกำรสำระทัศนศิลป์ 
๑. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์”  ระดับชั้น  ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยชยุต งำมเกลี้ยง  ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหนองสรวงหนองซ ำ ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำงนงรักษ์  แผนค ำ ครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมฯ กรรมกำร 
 ๑.๓ นำยอุดม จุลศรี ครู โรงเรียนชีโนวำทธ ำรง  กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยศิริพัฒน์  หลอดทอง คร ูโรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำร กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยไสว  ภำระบุตร คร ูโรงเรียนไตรรำษฎร์คุรุสำมัคคี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับช้ัน  ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยไพบูลย์  ศรีสระคู ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยวิรัตน์ วัฒนยำ คร ูโรงเรียนบ้ำนหัวหนองแวง      กรรมกำร 
 ๒.๓ นำยสมชำย  บุระวัฒน ์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองหินใหญ่วิทยำ  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงภำวนำ  เศรษฐไตรรัตน์ คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองอีเข็ม  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงมัลลิกำ  นำศพัฒน์ คร ูโรงเรียนบ้ำนท่ำลำดวำรีวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓. คณะกรรมกำร  กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้น  ป.๑ – ป. ๓ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยสมพงษ์  อำมำตย์ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนดงช้ำง ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำงสำวสุนีย์  พลสว่ำง คร ูโรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ กรรมกำร 
 ๓.๓ นำยอรรถสิทธิ์  ดีพลงำม  ครู โรงเรียนบ่อพันขันวิทยำ  กรรมกำร 
 ๓.๔ นำยอุดม กุลสุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้ำนแคน(วันครู ๒๕๐๓) กรรมกำร 
 ๓.๕ นำงวิไลวรรณ  นวลเถลิงศักดิ์  คร ูโรงเรียนบ้ำนเขวำโคกสวำยโดด      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันประติมำกรรม  ระดับชั้น  ป.๑ – ป.๓ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำยจีระ  อินทรกลำง ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนสิงห์ไคล ประธำนกรรกำร 
 ๔.๒ นำยนรินทร์  ไชยรำช คร ูโรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ  กรรมกำร 
 ๔.๓ นำยเดช  พิมพำ ครู โรงเรียนบ้ำนชำนุวรรณ(ประชำวิทยำคำร) กรรมกำร  
 ๔.๔ นำงสำวปำริฉัตร  สูงรัง คร ูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ กรรมกำร 
 ๔.๕ นำยอุทัย  สุริยมำตย์ คร ูโรงเรียนเมืองจ ำปำขัน                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์”  ระดับชั้น  ป.๔ – ป. ๖ ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยชูชำติ  พุธอุดร        ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนน้ ำค ำ  ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำยวีระพล เศรษฐนันท์ คร ูโรงเรียนบ้ำนสว่ำง กรรมกำร 
 ๕.๓ นำยนิกร จันทร์ส ำรำญ คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวคน กรรมกำร   
 ๕.๔ นำงสำวปรัศนียำ ศิริกังวำฬ คร ูโรงเรียนวัดแจ่มอำรมณ์ กรรมกำร 
 ๕.๕ นำงขวัญจิตร ชำวสวน คร ูโรงเรียนบ้ำนสระโพนทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๖. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  ระดับชั้น  ป.๔ – ป. ๖  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำยสุระพงษ์  ยมรัตน์ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนโพนผอุง  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงประทุมวรรณ  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนหนองหญ้ำรังกำหนองส่วยดอนดู่  กรรมกำร 
 ๖.๓ นำยศิริชัย แปลกสินธุ์  ครู โรงเรียนสำมขำพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๖.๔ นำยนรินทร์ ไชยรำช คร ูโรงเรียนทุง่กุลำประชำรัฐ กรรมกำร 
 ๖.๕ นำงสำวศิริวรรณ บุญขันธ์ คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนดวน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. คณะกรรมกำร  กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด  ระดับชั้น  ป.๔ – ป.๖ ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นำยประภำส  พิลำภ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเหล่ำง้ำวโนนค้อฯ ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำยสุนันท์  เถำว์วันนีย ์ คร ูโรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง  กรรมกำร 
 ๗.๓ นำยจ ำนง  พ้ืนสะอำด ครู โรงเรียนวัดแจ่มอำรมณ์ กรรมกำร 
 ๗.๔ นำงดำวเรือง  เจริญเขต คร ูโรงเรียนบ้ำนบุ่งเบำ กรรมกำร 
 ๗.๕ นำงสำวอรัญญำ  วิเศษวงษำ ครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณม่วงน้อย    
                                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันประติมำกรรม  ระดับชั้น  ป.๔ – ป.๖  ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นำยมงคล  ภูศรีอ่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองมะเขือ ประธำนกรรกำร 
 ๘.๒ นำงอรพร วงศ์ดินด ำ คร ูโรงเรียนบ้ำนกู่คันธนำมหนองฝั่งแดง  กรรมกำร 
 ๘.๓ นำยอภิลำส  ภิรมยำ คร ูโรงเรียนบ้ำนดู่ กรรมกำร 
 ๘.๔ นำยชัยยุทธ์ กลำงคำร คร ูโรงเรียนบ้ำนเล้ำข้ำว กรรมกำร  
 ๘.๕ น.ส.จุฑำมำศ  พิชญโสภณกุล  คร ูโรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์”  ระดับชั้น  ม.๑ – ๓  ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นำยไชยยงค์ บัวศรีค ำ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหัวนำ(พนมไพร)  ประธำนกรรกำร 
 ๙.๒ นำยศุภธี ศรีสนำม คร ูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กรรมกำร 
 ๙.๓ นำยนิคม  บุตรหินกอง คร ูโรงเรียนเมืองจ ำปำขัน  กรรมกำร 
 ๙.๔ นำงรัชนีกร กำญจนรังสิชัย  คร ูโรงเรียนยำงค ำวิทยำ  กรรมกำร 
 ๙.๕ นำยพงศธร สมภักดี คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนหิน                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย 
    ๑๐.๑ นำยวิศำล  นิวำสสิริพงศ์ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนน้ ำอ้อม    ประธำนกรรมกำร 
    ๑๐.๒ นำยสมบูรณ์สิทธิ์ หงษ์ลอยลม คร ูโรงเรียนบ้ำนมะกอก กรรมกำร 
    ๑๐.๓ นำยสุชำติ  จ ำปำทิพย์ คร ูโรงเรียนบ้ำนกู่กำสิงห์     กรรมกำร 
  ๑๐.๔ นำยพงศ์สุวรรณ  ขุมหิรัญ คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนทอง กรรมกำร 
  ๑๐.๕ นำยสมชำย ชื่นใจ คร ูโรงเรียนบ้ำนดูกอ่ึงศรีเจริญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๑๑. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.๑ – ๓   ประกอบด้วย 
    ๑๑.๑ นำยสุเทพ  ไชยเสนำ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหัวภู  ประธำนกรรมกำร 
    ๑๑.๒ นำยฉันท์ ฤทธำพรม คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองแห้วหนองบัวทอง กรรมกำร 
    ๑๑.๓ นำงโชคดี มำกพูน คร ูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย กรรมกำร 
  ๑๑.๔ นำงธิชำ  มุ่งธรรม คร ูโรงเรียนจตุรคำมพัฒนำ กรรมกำร 
  ๑๑.๕ นำงอริยำพร  อุบลพันธ์         ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนผ ำ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.  คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.1 – 3      ประกอบด้วย 
    ๑๒.๑ นำยทินกร  คลังจินดำ  ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหนองหินน้อย ประธำนกรรมกำร 
    ๑๒.๒ นำยสมเกียรติ  ศิลำเหลือง คร ูโรงเรียนนำชมดอนกลำงวิทยำ กรรมกำร 
  ๑๒.๓ นำยณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มนต์ คร ูโรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์ กรรมกำร 
    ๑๒.๔ นำยอนันต์ ค ำหินกอง คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย กรรมกำร  
  ๑๒.๕ นำยพิชิต เทพสมบัติ     ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำ                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓. คณะกรรมกำร  กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด  ระดับชั้น ม.๑ – ๓    ประกอบด้วย 
    ๑๓.๑ นำยพิชัย  สีพลี        ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยสระทอง  ประธำนกรรมกำร 
    ๑๓.๒ นำงนันทพร บุตรศำสตร์ คร ูโรงเรียนบ้ำนเหม้ำหนองข่ำวิทยำ กรรมกำร 
  ๑๓.๓ นำงนิตยำ  เมืองวงษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนเขวำโคกสวำยโดด    กรรมกำร 
    ๑๓.๔ นำยหำญชัย ศรีภูมั่น ครู โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก กรรมกำร 
 ๑๓.๕ นำงปิ่นอนงค์ เคนโยธำ ครู โรงเรียนร่องค ำหงษ์ทองวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
๑๔.  คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับชั้น ม.๑ – ๓    ประกอบด้วย 
    ๑๔.๑ นำยสมศักดิ์ศรี  ชรำศรี ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหนองบึง ประธำนกรรมกำร  
    ๑๔.๒ นำยจรูญฉัตร  โชติแสง ครู โรงเรียนดอนเสำโฮง(นิคมวิทยำคำร)กรรมกำร 
    ๑๔.๓ นำยอนุชำ  โคตรพูลชยั ครู โรงเรียนบ้ำนเหล่ำข้ำว กรรมกำร 
    ๑๔.๔ นำยค ำพันธ์  พำโคกทม ครู โรงเรียนบ้ำนส ำรำญนิวำสสำมัคคี กรรมกำร  
  ๑๔.๕ น.ส.พิทยำรัตน์  ศุภำพิพรรธน์ ครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยำคำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.  คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันประติมำกรรม  ระดับชั้น ม.๑ – ๓     ประกอบด้วย 
    ๑๕.๑ นำยสืบสกุล  ชดช้อย     ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขฯ)  ประธำนกรรมกำร 
    ๑๕.๒ นำยอภิลำส ภิรมยำ ครู โรงเรียนบ้ำนดู่ กรรมกำร 
  ๑๕.๓ นำงสมำน  ศรีสินธ์ ครู โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็กซ้ำยดอนแตง กรรมกำร 
  ๑๕.๔ นำยสมชำย สุดชำรี ครู โรงเรียนจำนเตยวิทยำประชำสรรค์ กรรมกำร 
  ๑๕.๕ นำยจิตกร  รัตสีวอ  ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ค. คณะกรรมกำรสำระดนตรี 
๑. คณะกรรมกำรกำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระดับชั้น  ป.๑ – ๖ และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำยสมนึก  โนริรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนดงครั่งน้อย  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยนฤนำถ ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนตำกแดดสุธรรมประชำสรรค์  กรรมกำร 
 ๑.๓ นำยจ ำนงค์   ยำค ำ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค ์ กรรมกำร  
 ๑.๔ นำยสมหมำย  ศรีทะวงษ์     ครู โรงเรียนบ้ำนพิลำ กรรมกำร 
  ๑.๕ นำยบวร  ประสำร  ครู โรงเรียนบ้ำนยำงเลิง                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย  และกำรแข่งขันวงดนตรีไทยทุกประเภท ระดับชั้น  ป.๑ – ๖  
และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนคุรุรำษฎร์สำมัคคี  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยสัจจพันธุ์  เนื่องโนรำช  ครู โรงเรียนบ้ำนตำแหลวโนนหมำกแงว  กรรมกำร 
 ๒.๓ นำยสมพงษ์ แก้วฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนน้ ำอ้อม  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยนิพนธ์  ชำระ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเปลือยตำแสง กรรมกำร 
     ๒.๕ นำยพงษ์ทอง  ศรีน้อย         ครู โรงเรียนน้ ำค ำใหญ่วิทยำ           กรรมกำรและเลขำฯ 
๓. คณะกรรมกำร  วงดนตรีลูกทุ่ง และวงสตริง  ระดับชั้น  ป.๑ – ๖  และ ม.๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยสันติภพ  โชติขันธ์   ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนภูดิน  ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำยวีระชัย  จำรย์รัตน์ ครู โรงเรียนค ำไฮส ำโรงวิทยำคำร  กรรมกำร 
 ๓.๓ นำงสุเพ็ญศรี  สิงห์บุตรำ ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ กรรมกำร  
 ๓.๔ นำงวรำภรณ์  วงศ์จันทร ์  ครู โรงเรียนบ้ำนกอกแก้ว กรรมกำร  
     ๓.๕ นำงรุ่งนภำ น้อยบัวทิพย์       ครู โรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง กรรมกำร 
  ๓.๖ นำยสุนทรเทพ มิทรำวงศ์      ครู โรงเรียนหนองพระบำงตลำดม่วง      กรรมกำร 
  ๓.๗ นำยเสน่ห์  ประกอบเสริม     ครู โรงเรียนบ้ำนเมืองจ ำปำขัน           กรรมกำรและเลขำฯ 
๔. คณะกรรมกำร กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง   ระดับชั้น  ป.๑ – ๖ และ ม.๑ - ๓  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นำยสืบสกุล  ชดช้อย     ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขฯ)  ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒ นำงนุชนำรถ  ปำนบุดดำ     ครู โรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ กรรมกำร 
 ๔.๓ นำงสำวพรฑิรัมภำ  หำรำษี ครู โรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ  กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงดำวรุ่ง นำดี ครู โรงเรียนบ้ำนแสนสี กรรมกำร 
 ๔.๕ นำยวีระพันธ์  ไพศำล         ครู โรงเรียนบ้ำนกุดน้ ำใส(ผดุงวิทยำคำร) กรรมกำรและเลขำฯ 
๕. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น  ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยชัยนรินท์ สอ้ืนรัมย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจำน  ประธำนกรรกำร 
 ๕.๒ นำงจุฑำรัตน์ นำมเพ็ง ครู โรงเรียนหนองบัวประชำสรรค์  กรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสำวพรฑิรัมภำ  หำรำษี ครู โรงเรียนเมืองอำจสำมำรถ กรรมกำร 
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 ๕.๔ นำยประสิทธิ์  ด่ำนซ้ำย ครู โรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ(โพนทรำย) กรรมกำร  
 ๕.๕ นำยล ำยอง  ค ำหมอน ครู โรงเรียนบ้ำนป่ำดวนพังหำด        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ระดับชั้น  ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำยจีระ อินทรกลำง ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนสิงห์ไคล ประธำนกรรกำร 
 ๖.๒ นำยวุฒิชัย  โพโสภำ ครู โรงเรียนไตรคำมสำมัคคี กรรมกำร 
 ๖.๓ นำยประสิทธิ์  ด่ำนซ้ำย คร ูโรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ กรรมกำร  
 ๖.๔ นำงสุพัตรำ  ผกำมำศ  ครู โรงเรียนบ้ำนสูงยำง  กรรมกำร 
 ๖.๕ นำงวิลำวรรณ  ธรรมเสนำ ครู โรงเรียนหนองอีเข็ม                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล  ระดับชั้น  ป.๑ – ๖ ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นำยสมเกียรติ อ ำมะเหียะ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้ ประธำนกรรกำร 
 ๗.๒ นำงสำววำรุณี  พันประสงค์ ครู โรงเรียนบ้ำนหนองฮำง กรรมกำร 
 ๗.๓ นำงสุเพ็ญศรี  สิงห์บุตรำ ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ  กรรมกำร 
 ๗.๔ นำงสำวสุภำพร  พันทวี ครู โรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ กรรมกำร 
 ๗.๕ นำงพรรัตนะ  ถิ่นทัพไทย ครู โรงเรียนบ้ำนชุมชนบ้ำนหนองฮี       กรรมกำรและเลขำนุกำร   
๘. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์  ระดับชั้น  ป.๑– ๖ ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นำยทิวำกร  สุทธิบำก          ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนบุ่งเบำ ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒ นำยฉัตรมงคล เกตุวงศ์ ครู โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนหินกอง  กรรมกำร 
 ๘.๓ นำงอุดมวิทย์  วงศ์หินกอง ครู โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยำ กรรมกำร 
 ๘.๔ นำยประมวล  พลอำษำ ครู โรงเรียนบ้ำนหัวนำ กรรมกำร 
  ๘.๕ นำยสุนทร  โยธะกำ            ครู โรงเรียนบ้ำนข่อย                    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๙. คณะกรรมกำร กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นำยค ำภู  โกฏหอม ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนค้อแสนสี  ประธำนกรรกำร 
 ๙.๒ นำยมำนพ  ค ำสวำสดิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนแดง กรรมกำร 
 ๙.๓ นำยวุฒิชัย พรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้ำนตำหยวก(ประชำสงเครำะะห์)  กรรมกำร 
 ๙.๔ นำงวัชรินทร์  รัตนศรี ครู โรงเรียนบ้ำนห้ำงหว้ำ(คุรุรัฐฯ) กรรมกำร 
 ๙.๕ นำงธิดำรัตน์  นวลมณ ี ครู โรงเรียนบ้ำนดงเมืองจอก กรรมกำรและเลขำฯ  
๑๐. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.๑ – ๓   ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑ นำยจีระศักดิ์  ถวิลไพร ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ  ประธำนกรรกำร 
 ๑๐.๒ นำงละม่อม ชิณภำ รอง ผอ.โรงเรียนสำมขำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๑๐.๓ นำงสุพำรำ  นำพันทัง ครู โรงเรียนบ้ำนชำนุวรรณ(ประชำวิทยำคำร)กรรมกำร 
 ๑๐.๔ นำงนัทธ์ชนัน จันทร์สระคู ครู โรงเรียนดอนยำงดอนสังข์วิทยำ กรรมกำร 
 ๑๐.๕ นำยรพีพงษ์  ศิริพลตั้น ครู โรงเรียนบ้ำนเมืองสรวง               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๑๑. คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ระดับชั้น ม.๑ – ๓   ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑ นำยอำนนท์  นำมเพ็ง ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนน้ ำค ำใหญ่วิทยำ  ประธำนกรรกำร 
 ๑๑.๒ นำงอังศุธร  จันทะคำม ครู โรงเรียนหนองพระบำงตลำดม่วง กรรมกำร 
 ๑๑.๓ นำงสำวสุภำพร  พันทวี ครู โรงเรียนบ้ำนตำจ่อยหนองสระ กรรมกำร 
 ๑๑.๔ นำงระพิน  ขว้ำงระหัส ครู โรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ กรรมกำร 
 ๑๑.๕ นำงสำวณัชชำ  นำดอนดู่   ครู โรงเรียนบ้ำนสว่ำง    กรรมกำรและเลขำฯ 
๑๒.  คณะกรรมกำร  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์  ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๑๒.๑ นำยชนัฐพงศ์  ซื่อสัตย์ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหัวนำ ประธำนกรรมกำร 
 ๑๒.๒ นำยปัญญำฤทธิ์  ถำวงษ์กลำง ครู โรงเรียนหนองพระบำงตลำดม่วง กรรมกำร 
 ๑๒.๓ นำงพรสวรรค์  ผลินยศ ครู โรงเรียนโพนแท่น  กรรมกำร 
 ๑๒.๔ นำงสุพีพร  ยำสมร ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กรรมกำร 
 ๑๒.๕ นำงวำริณี  อักโข ครู โรงเรียนยำงค ำวิทยำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ง. คณะกรรมกำรสำระนำฏศิลป์   
๑. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ชั้น ป. ๑ -๖, ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำงสำวถิรนันท์  จิตสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำงวรำภรณ์  ชุมภูศรี  คร ูโรงเรียนปัญจคำมประชำสรรค์ กรรมกำร 
 ๑.๓ นำงรุ่งนภำ  น้อยบัวทิพย์ คร ูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนสว่ำง กรรมกำร 
 ๑.๔ นำงสมจินต์คะนึง  ลือธิสำร  คร ูโรงเรียนบ้ำนดู่ฝำยใหญ่ กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงกนกรัตน์  หลักค ำ  คร ูโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ชั้น ป. ๑ – ๖, ม. ๑ – ๓  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำงสำวภรณ์พิมล ศรีเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกฯ            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงฉวีวรรณ  จันทรนิกร คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองทัพไทย กรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวบุษบำ ต้นภูเขียว คร ูโรงเรียนบ้ำนโพนครกน้อย กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงสว่ำงจิต อุ่นน้ ำเที่ยง คร ูโรงเรียนบ้ำนแขม  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงเทียมใจ เมืองสองชั้น คร ูโรงเรียนบ้ำนคูเมือง                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ป. ๑ - ๖, ม. ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นำยชนันต์ชัย พัชรค ำสุดที ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำงพิกุล โนมะยำ         คร ูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองแคน  กรรมกำร 
 ๓.๓ นำงจันที ศรีแก้ว         ครูโรงเรียนบ้ำนโพนดวนสำวเอ้ กรรมกำร 
 ๓.๔ นำงสมำภรณ์  ศรีวงษำ ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ กรรมกำร 
 ๓.๕ นำงสำวปรัศนียำ ศิริกังวำฬ  ครูโรงเรียนวัดแจ่มอำรมณ์              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



๘ 
 

๔. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชั้น ป. ๑ – ๖ , ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำงสุดำรัตน์ อยู่ประไพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนผ ำ ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำงณัจฉรียำ  มะณีเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ กรรมกำร 
 ๔.๓ นำงสุมำลี เกำะน้ ำใส ครูโรงเรียนบ้ำนนำชมดอนกลำงวิทยำ     กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงพรรณี  ไกยสวน ครูโรงเรียนบ้ำนฝำง  กรรมกำร 
 ๔.๕ นำงสกุนำ สดใส ครูโรงเรียนบ้ำนร้ำนหญ้ำ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรแสดงตลก ช้ัน ป. ๑ - ม. ๓ ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยประยูรศักดิ์ ศิริกังวำฬ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแสนสี ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำงมนิสรำ  สำยสุด คร ูโรงเรียนบ้ำนจำนใต้  กรรมกำร 
 ๕.๓ นำยจรูญ ศรีสนไชย คร ูโรงเรียนทุ่งกุลำประชำรัฐ กรรมกำร 
 ๕.๔ นำยอรรถสิทธิ์  ดีพลงำม คร ูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยำ กรรมกำร 
 ๕.๕ นำงสำวจิรำภรณ์ นำมณี คร ูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกำรแสดงมำยำกล ชั้น ป. ๑ - ม. ๓ ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นำยมงคล  ภูศรีอ่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองมะเขือ  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงสำยยวน สังสนำ คร ูโรงเรียนสำมขำพิทยำคม กรรมกำร 
 ๖.๓ นำยประเสริฐ มงคลกุล คร ูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง  กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงวิไลพร ชนะนำ  คร ูโรงเรียนบ้ำนน้ ำค ำน้อยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๖.๕ นำงสำวหทัยรัตน์  สมภำร คร ูโรงเรียนคุรุรำษฎร์สำมัคคี               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้ำที ่ ดังนี้ 
   ๑. ศึกษำหลักเกณฑ์/วิธีกำรตัดสิน จัดท ำแบบกรอกคะแนน  เอกสำรประกอบอ่ืนที่จ ำเป็น 
เหมำะสม  และวัสดุ – อุปกรณ์ประกอบกำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน “เลิศล้ ำเลอค่ำ
ศำสตร์ศิลป์  แดนดินถิ่นทุ่งกุลำ  พัฒนำสู่สำกล”  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
   ๒. ก ำหนดขั้นตอน และด ำเนินกำรแข่งขันประกวด  ให้เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์  ยุติธรรม และ
โปร่งใส พร้อมรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒  ทรำบหลังเสร็จสิ้น
กำรด ำเนินกำรอย่ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้ 
   ๓. รวบรวมผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรส่งรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ 
   ๔. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกกิจกรรม / ทุกรำยกำรตำมค ำสั่งนี้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด  

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น 

             สั่ง ณ วันที่  ๒๙  เดือน กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


