คําสั่งจังหวัดบุรีรัมย
ที่ 320 /๒๕๖2
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน เสริมสรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2561
-------------------------------------ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
รวมกับคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย
เปนเจาภาพในการจัดงานแขงขันทักษะ
วิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชาติ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ณ จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนได
แสดงศั กยภาพที่เป นเลิ ศดา นศิล ปหัตถกรรม วิช าการ และเทคโนโลยี
ตลอดจนการเผยแพรผ ลงานของ
สถานศึกษา และผลการเรียนรูของนักเรียน ใหปรากฏตอสาธารณชน เพื่อใหการจัดงานดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน เสริมสรางความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้
ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส บังเกิดผลดีตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายธีรวัฒน วุฒิคุณ)
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
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๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑.๑ ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
ประธานที่ปรึกษา
๑.2 ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖
ที่ปรึกษา
๑.3 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
1.๔ ผูบังคับการกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓
ที่ปรึกษา
๑.5 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
๑.6 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
๑.7 ประธานหอการคาจังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
1.8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
1.9 นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
๑.๑0 ผูอํานวยการ.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
1.11 ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
1.12 ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
๑.๑3 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษา
1.14 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
ที่ปรึกษา
1.15 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ที่ปรึกษา
มีหนาที่
ให คํ า ปรึ ก ษา เสนอแนะและให ก ารสนั บ สนุ น แก ค ณะกรรมการฝ า ยต า งๆ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคที่วางไว
๒. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๒.๑ นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
๒.๒ นายพีระพงษ พันธุพินิจ
๒.๓ นายบุญรอด ไกแกว
๒.๔ นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
2.5 นางสาวจํานันท ไพรงาม
๒.6 นายธนา ดุจเพ็ญ
๒.7 นายหาญณรงค พันธพงษ
๒.8 นางเอื้องอรุณ โพธิ์ประจักษ
๒.9 นายมานพ สุราเลิศ
๒.๑0 นางไขมุก ทานคํา
๒.๑๑ นายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์
๒.๑๒ นายอดิศร บาลโสง
๒.๑๓ นายมนตรี เบาคํา
๒.๑๔ นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ
๒.๑๕ นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช
๒.๑๖ นางเจนจิรา ธีรวิโรจน
๒.๑๗ นายพลวิทย สิทธิ์เกียรติกร

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
ประธาน ปส.กช.บุรีรัมย
ผอ.รร.อิสาณโกศลศึกษา
ผอ.รร.ฮั่วเคี้ยว
ผอ.รร.มารียอนุสรณ
ผอ.รร.อนุบาลธีรา
ผอ.รร.บุญถึงวิทยานุสรณ
ผอ.รร.อนุบาลเอื้อแววมณี
ผอ.รร.บํารุงวิทยา
ผอ.รร.อนุบาลรัตนะ
ผอ.รร.อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
ผอ.รร.ศรทิพยวิจิตรปญญา
ผอ.รร.อนุบาลศรทิพย
ผอ.รร.มารีพิทักษ
ผอ.รร.กมลลักษณ
ผอ.รร.ตุลยาธร
ผอ.รร.กลาปญญา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.18 นางประภาวัลย...

3
๒.๑๘ นางประภาวัลย สิงหภิวัฒน
ผอ.รร.สิงหวงศ
กรรมการ
๒.๑๙ นางทัศนีย ตราวณิชกุล
ผอ.รร.นิภาศิริ
กรรมการ
๒.๒0 นายอํานาย จันทรงาม
ผอ.รร.วรเวทยากร
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวทิพวรรณ พรมกอง
ผอ.รร.มารดานารักษ
กรรมการ
๒.๒๒ นายคําพอง วาปทะ
ผอ.รร.รุงนภาอนุสรณศาสตร
กรรมการ
๒.๒๓ นายอุดม ตุงไธสง
ผอ.รร.มูลนิธิรุงนภา
กรรมการ
๒.๒๔ นางสาวลัลทริมา วาปทะ
ผอ.รร.มูลนิธิรุงนภาโนนดินแดง
กรรมการ
๒.๒๕ นางชนินาถ อติชาติ
ผอ.รร.ชนิดา
กรรมการ
๒.๒๖ นางบับพา ชิดนอก
ผอ.รร.ภรภัทร
กรรมการ
๒.๒๗ นางจุฑามาศ เฮงยศมาก
ผอ.รร.แสนสุข
กรรมการ
2.28 นายสุริยาวุธ บุญดี
ผอ.รร.จิตติมาธีรวิทยา
กรรมการ
2.29 นางสงกรานต พันธุพินิจ
ผอ.รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
2.30 นางพิฑูรย กัณฑชัยวรรณ
ผอ.รร.อนุบาลทศพร
กรรมการ
2.31 นางอรุณี สาธรพิทักษ
ผอ.รร.อนุบาลสายสัมพันธ
กรรมการ
2.32 นางอรามศรี จงปตนา
ผอ.รร.อนุบาลทรัพยปญญา
กรรมการ
๒.33 นายวิเชียร ไชยบัง
ผอ.รร.ลําปลายมาศพัฒนา
กรรมการ
2.34 นายณรงค วรรณวิจิตร
ผอ.รร.พอดีวิทยา
กรรมการ
2.35 นายพสิษฐ นุชสาย
ผอ.รร.พินสิริ
กรรมการ
2.36 ร.อ.สมชาย สาลิง
ผอ.รร.อนุบาลวันนา
กรรมการ
2.37 นายสุรวิทย พลมณี
ผอ.รร.ฉงจี้
กรรมการ
2.38 นางไขมุก ทานคํา
ผอ.รร.อนุบาลรัตนะ
กรรมการ
2.39 นายมนตรี เบาคํา
ผอ.รร.อนุบาลศรทิพย
กรรมการ
2.40 นางสุนันทา พันธรักษพงษ
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนกลาปญญา
กรรมการ
2.41 นายฉัตรชัย โชคกลาง
ผอ.กลุมอํานวยการ
กรรมการ
2.42 นายสุคิด พรฆัง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
2.43 นายถิร บุญศักดาพร
ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
2.44 นางสาวเฟองฟา สวาง
ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กรรมการ
2.45 นางสาววงษมณี ชุมหิรัญ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.46 นางสุริญญาลักษณ สุทธิหิรัญรักษ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.47 นายอดุลย สุชิรัมย
ผอ.กลุมนิเทศติดตามประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
2.48 นางชุติกาญจน มาลาชาติ
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. อํานวยการ วางแผน ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ ดูแล และแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนใหการสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค
๒. ประสานงานความรวมมือระหวางองคกร
๓. วางแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสม
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๓. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๓.๑ นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายพีระพงษ พันธุพินิจ
ประธาน ปส.กช.จังหวัดบุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
3.3 นายอดุลย สุชิรัมย
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการ
3.4 นางชุติกาญจน มาลาชาติ
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๓.5 นางสาวจํานันท ไพรงาม
ผอ.รร.มารียอนุสรณ
กรรมการ
๓.6 นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
ผอ.รร.ฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
๓.7 นายธนา ดุจเพ็ญ
ผอ.รร.อนุบาลธีรา
กรรมการ
3.8 นางสงกรานต พันธุพินิจ
ผอ.รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
3.9 นายอํานวย พุทธชาติ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.10 นางพรณิชา บารเบอร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.11 นายสุรชาติ เหงาละคร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.12 นางมัญชุสา สุขิตวงศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.13 นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.14 นายยศพัทธ แตงทองกูล
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.15 นางสาวราตรี สงวนรัมย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.16 นายธีรภัทร ยศมาว
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.17 นายญาณวุฒิ ทองอยู
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.18 นางลิขิต พวงประโคน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.19 น.ส.จัตุพร แปว ไธสง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.20 นางพัชรินทร อรัญสาร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.21 นางวริศรา มนูขจร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.22 นายประดิษฐ ปกษา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.23 นางผการัตน พึ่งพานิช
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.24 นางสาวพิริยา เอกวิเศษ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.25 นางสาวปสุตา ไชยสงคราม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.26 นายมนตรี นิวัฒนุวงศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.27 นายกําพล ธนะนิมิต
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.28 นายวีระวัฒน ทรัพยอุดม
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
3.29 นายอนันตกรณ สอนศิลปพงศ
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.30 นางสาวรัตนาภรณ ไตรศร
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการในการจัดการแขงขันวิชาการ การเผยแพรผลงานสถานศึกษา/นักเรียน แตงตั้งคณะกรรมการ
ฝายตางๆ กํากับ ติดตาม ประสานการดําเนินงาน งานเอกสารที่เกี่ยวของกับการกํากับ ติดตาม และประสานงาน ให
ปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
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๔. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่/อุปกรณ/แสง/เสียง ประกอบดวย
4.1 นายอดุลย สุชิรัมย
ผอ.กลุมนิเทศติดตามประเมินผล
ประธานกรรมการ
4.2 นายปณณทัต วิวัตรชัย
ผอ.รร.บุรีรัมยพิทยาคม
กรรมการ
๔.3.นางจํานันท ไพรงาม
ผอ.รร.มารียอนุสรณ
กรรมการ
๔.4 นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
ผอ.รร.ฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
๔.5 นายธนา ดุลเพ็ญ
ผอ.รร.อนุบาลธีรา
กรรมการ
๔.6 นางสงกรานต พันธุพินิจ
ผอ.รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
๔.7 คณะครูโรงเรียนมารียอนุสรณ
กรรมการ
๔.8 คณะครูโรงเรียนฺฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
๔.9 คณะครูโรงเรียนอนุบาลธีรา
กรรมการ
๔.10 คณะครูโรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
4.11 คณะครูโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
4.12 คณะครูโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม
กรรมการ
4.13 นายทวิทย นองประโคน
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
4.14 นายสมพงษ อุมรัมย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
4.15 นายยศพัทธ แดงทองกูล
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
4.16 นายธีรภัทร ยศมาว
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
4.17 นายจตุพล ออนสีทัน
ผช.ผอ.รร.มารียอนุสรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนการดําเนินงานฝายสถานที่/อุปกรณ/แสงเสียง
๒. สํารวจขอมูลของงานอาคารสถานที่ งานวัสดุอุปกรณที่ตองใช งานการใชแสง งานการใชเสียงเพื่อเปนขอมูล
ในการขอใช ขอเชา ซื้อ ยืมฯลฯ
๓. ประมาณการและจัดหาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ แสง เสียง ที่ใช
๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ / กําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรม แตละสถานที่ ที่ใชใน
การแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ของงาน
๕. วางแผนผังของงาน จัดสถานที่ใหสามารถรองรับกิจกรรมไดทุกกิจกรรม จัดหาเต็นทและอุปกรณเพิ่มเติมจัดหา
เครื่องเสียง เวทีการแสดง เวทีกลาง เวทีแขงขัน พรอมทั้งตกแตงเวทีใหสวยงาม จัดทํามุมสําหรับบันทึกภาพ ทั้งนี้ตอง
ประสานกับฝายตางๆ ที่จัดงานและจัดการแขงขัน
๖. วางแผนการยืมและจัดหาโตะ เกาอี้ วัสดุ/อุปกรณจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ
ของฝายตางๆ
๗. ประสานงานกับฝายพิธีเปด-ปด ฝายแขงขันตางๆ ฝายที่พัก และฝายอื่นๆ เพื่อดําเนินการจัดหาสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ แสง เสียง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๘. ออกแบบ/จัดสถานที่/จัดทํากองอํานวยการของงานและจัดทําแผนประมาณการคาใชจายและเบิกจาย
๙. ตกแตงที่นั่งประธาน และรอบบริเวณที่เกี่ยวของ ใหมีความสวยงาม และเหมาะสมในชวงพิธีเปดและมอบธง
สัญลักษณ
๑๐. จัดวัสดุอุปกรณในพิธีการ/แพร/ลูกโปง/ฆอง ตามที่เห็นสมควร
๑๑. จัดแผนผังที่นั่งแขก VIP
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/5. คณะกรรมการ…
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๕. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย
๕.๑ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
ประธานกรรมการ
5.2 ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
5.3 ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสตึก
กรรมการ
5.4 นายบุญรอด ไกแกว
ผอ.รร.อิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
5.5 นายหาญณรงค พันธพงษ
ผอ.รร.บุญถึงวิทยานุสรณ
กรรมการ
5.6 นายสุรวิทย พลมณี
ผอ.รร.ฉงจี้
กรรมการ
5.7 ร.อ.สมชาย สาลิง
ผอ.รร.อนุบาลวันนา
กรรมการ
5.8 นายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์
ผอ.รร.อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
5.9 นายสุริยาวุธ บุญดี
ผอ.รร.จิตติมาธีรวิทยา
กรรมการ
5.10 นายพสิษฐ นุชสาย
ผอ.รร.พินสิริ
กรรมการ
5.11 ดต.ธีระพล จิตจักร
วปง.ลูกเสือชาวบานบุรีรัมย
กรรมการ
5.12 ดต.อภิรัฐจักร กงจักร
วปง.ลูกเสือชาวบานบุรีรัมย
กรรมการ
5.13 ดต.เรืองเดช รุมพล
วปง.ลูกเสือชาวบานบุรีรัมย
กรรมการ
๕.14 นายอํานวย พุทธชาติ
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
5.15 นายกําพล ธนะนิมิต
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๕.16 นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบยานพาหนะใหเพียงพอและเหมาะสม
๒. ดําเนินการประสานงานกับระบบจราจรในบริเวณงานเพื่อการเดินทางที่สะดวก และทันตอเวลา เหตุการณ
๓. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการใชยานพาหนะและอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานด าน
ยานพาหนะ
๔. ประสานงานขอใชรถ จากสวนราชการภายในจังหวัดไวรับรองแขก VIP ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดงาน
๕. จัดตั้งศูนยอํานวยการฝายยานพาหนะและระบบขนสง
๖. จัดใหมียานพาหนะ รับ-สง แขก VIP จากทาอากาศยาน
๗. จัดระเบียบรถบริการสาธารณะทุกแบบใหเหมาะสมและประหยัด ปลอดภัยและกําหนดใหมีขอปฏิบัติที่เหมือนกัน
ในการใหบริการกับนักเรียน ครูผูควบคุม เจาหนาที่ นักทองเที่ยว บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๘. จัดใหมีพาหนะเยี่ยมชมนิทรรศการ เขา-ออกบริเวณงานสําหรับประธานและแขก VIP
๙. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝายยานพาหนะ
๑๐. ออกแบบและวางแผนการจัดระบบการจราจรภายในงาน ภายนอกบริเวณงาน เสนทางจราจรภายในเขต
เทศบาล ตลอดจนจุดแขงขันตางๆ
๑๑. ดําเนินการรักษาความปลอดภัยในระบบจราจรในบริเวณงาน
๑๒. ประสานงานกับตํารวจและหนวยงานตางๆ ในการอํานวยความสะดวกของระบบจราจรทั้งภายในและภายนอก
งาน เสนทางจราจรภายในเขตเทศบาล ตลอดจนจุดแขงขันตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงาน
๑๓. กําหนดเสนทางจราจร/แผนผังจราจร
๑๔.กําหนดที่จอดรถแขก VIP แขกทั่วไป ตลอดจนจัดทําบัตรจอดรถแจกจายผูเกี่ยวของ
๑๕. ประสานงานกับอาสาสมัครจราจรตามจุดจอดรถ ตามเสนทางบริเวณภายในงาน ภายนอกงาน เสนทางจราจร
ในเขตเทศบาล จุดแขงขัน ฯลฯ
/16. จัดใหมีปาย…
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๑๖. จัดใหมีปายเสนทาง
๑๗. จัดเสนทางจราจรเพื่อเยี่ยมนิทรรศการ เขา–ออกบริเวณงานสําหรับประธานและแขก VIP
๑๘. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝายจราจร และเบิกจาย
๑๙. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดพิธีเปด-ปด สถานที่จัดนิทรรศการและจุด
แขงขันทุกแหง
๒๐. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่พักของผูรว มแขงขันและครูผูนํานักเรียนเขาแขงขัน
๒๑. ออกแบบ/วางแผนและจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทั่วไป และประสานงาน ขอความรวมมือกับ
หนวยงาน สวนราชการที่เกี่ยวของในดานการรักษาความปลอดภัย
๒๒. รักษาความปลอดภัยการเยี่ยมนิทรรศการ เขา-ออกบริเวณงานสําหรับประธานและแขก VIP
๒๓. ประสานงาน/จัดหาลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด/ร.ด./อปพร./อสม.ฯลฯ เพื่อแจกจายไปตามงานฝายตางๆ และ
ครบทุกวัน
๒๔. กําหนดบทบาทหนาที่ และจุดบริการของอาสาสมัคร
๒๕. ประชุมชี้แจง/ตรวจสอบ/ติดตามประสานงานการดําเนินงานของลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด/ร.ด./อปพร./อสม.
ฯลฯ ตามงานฝายตางๆ และครบทุกวัน
๒๖. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝายรักษาความปลอดภัย และเบิกจาย
๒๗.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝายสาธารณูปโภค (ไฟฟา/น้ํา/สุขา/ขยะ) ประกอบดวย
๖.๑ นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
ประธานกรรมการ
๖.2 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย
กรรมการ
๖.3 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย
กรรมการ
6.4 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสตึก
กรรมการ
๖.5 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสตึก
กรรมการ
๖.6 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
กรรมการ
6.7 นายวิมลนันท ทิมาตฤกะ
นายกเทศมนตรีตําบลสตึก
กรรมการ
๖.8 นายฉัตรชัย โชคกลาง
ผอ.กลุมอํานวยการ สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
6.9 นายมนตรี ทศพรม
ครู รร.ฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
6.10 นายสุริยา ลาสอน
ครู รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
6.11 นายทวิทย นองประโคน
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. สํารวจขอมูลความตองการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา สุขา ขยะ จากคณะกรรมการฝาย
ตางๆ
๒. ติดตั้งระบบไฟฟา น้ําประปา สุขา ขยะ เพื่ออํานวยความสะดวกแกสถานที่เต็นทตางๆ กรรมการ ครูนักเรียน
สถานที่เปด-ปด นิทรรศการ สถานที่แขงขัน สถานที่พัก และอื่นๆ ใหทั่วถึงและเพียงพอ
๓. ประสานงาน/จัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองในพิธีเปด-ปด งานและในศูนยรายงานผลกรณีกระแสไฟฟา
ขัดของ
๔. จัดแสงสวาง บริการน้ําดื่ม น้ําใช สุขา ขยะ ตามสถานที่พักนักเรียน และสถานที่แขงขัน
๕. จัดสถานที่สุขา/ขยะ/ภายในบริเวณงาน และจุดแขงขัน พรอมทั้งจัดเก็บทุกวัน
/6. จัดเจาหนาที่...
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๖. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจํากองอํานวยการ (ศูนยประสานดานไฟฟา/น้ํา/สุขา/ขยะการจัดงานฯกรณีฉุกเฉิน)
7. ประสานงานจัดหาหองน้ํา หองสุขาระบบน้ําประปาและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
8. ออกแบบและวางแผนการดําเนินงานฝายสวัสดิการอาหาร น้ําอุปโภค บริโภค
9. สํารวจขอมูลและบริการอาหารใหเพียงพอ ทันเวลา และมีคุณภาพ
๑0. เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/กําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรมแตละสถานที่ ที่ใชในการจัดงาน
๑1. จัดทําแผนประมาณการคาใชจาย และเบิกจาย
๑2. ประสานงานการจัดงานกับหนวยงาน สวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดบุรีรัมย
๑3. ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานการดําเนินในสวนที่รับผิดชอบ
๑4. ดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
๑5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการฝายประสานงานและบริการที่พัก ประกอบดวย
๗.๑ นางชุติกาญจน มาลาชาติ
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
ผอ.รร.ฮั่วเคี้ยว
รองประธานกรรมการ
7.3 นางสงกรานต พันธุพินิจ
ผอ.รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
7.4 นายธนา ดุจเพ็ญ
ผอ.รร.อนุบาลธีรา
กรรมการ
7.5 นายสมบัติ พิมพจันทร
รอง ผอ.รร.มารียอนุสรณ
กรรมการ
๗.6 นายอดิศักดิ์ จูไธสง
รอง ผอ.รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
7.7 นางกมลรส บุญศักดาพร
รอง ผอ.รร.ฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
7.8 นายธีระพงศ โองประโคน
รอง ผอ.รร.ฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
7.9 นางสาวสุภารัตน เหลืองรัตนวิมล
รอง ผอ.รร.มารียอนุสรณ
กรรมการ
7.10 นายญาณวุฒิ ทองอยู
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
7.11 นางวริศรา มนูขจร
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
7.12 นางสาวราตรี สงวนรัมย
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
7.13 นายมนตรี นิวัฒนุวงศ
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
7.14 นางนาฏยา ธรรมกิจวัฒน
ครู รร.ฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
7.15 นางสาวคณาธิป แกนดี
ครู รร.ทศพรวิทยา
กรรมการ
7.16 นายสุรชาติ เหงาละคร
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
7.17 นางสาวสุภัชรี คงเรง
นักประชาสัมพันธ สนง.ศธจ.บุรีรัมย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. สํารวจ/ออกแบบและวางแผนประสานงานดานที่พักจองโรงแรม รีสอรท ที่พัก สถานศึกษาตางๆ และวัด ฯลฯ
๒. จัดทําสารสนเทศดานที่พักในจังหวัด /แผนผังที่ตั้งระหวางที่พักกับสถานที่จัดงาน สถานที่แขงขันและ
ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตางๆ ใหรับทราบกอนการเดินทาง
๓. จัดประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการ/บุคลากร/และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ (รวมกับฝายธุรการในวัน
แถลงขาว วันประชุมกรรมการตัดสิน)
๔. สํารวจความตองการและจัดที่พักใหกับแขก VIP คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน เจาหนาที่ และบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
๕. จัดหาที่พักใหกับครูนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ จัดเตรียมอุปกรณเครื่องนอน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ที่จําเปนเพียงพอ
/6. ประสานงาน...
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๖. ประสานงาน ใหบริการ อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ดานที่พักทุกที่ทุกคน
๗. ใหความสะดวกในการเขาที่พักและติดตอประสานงานกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตาง ๆ
๘. วางแผน จัดเตรียมผูรับผิดชอบ และวัสดุอุปกรณในการใหบริการดานตางๆ ในสถานที่พัก เชน บริการเครื่องนอน
อาหารเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใหขอมูลขาวสาร อาสาสมัครความปลอดภัย และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
๙. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝายจัดหาที่พักและเบิกจาย
๑๐. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานฝายจัดหาที่พัก
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๘. คณะกรรมการฝายพยาบาลและอนามัย ประกอบดวย
๘.๑ นายแพทยสาธารณสุขบุรีรัมย
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวจํานันท ไพรงาม
ผอ.รร.โรงเรียนมารียอนุสรณ
รองประธานกรรมการ
8.3 นางสาววงมณี ชุมหิรัญ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
8.4 นางสาวสุริญญาลักษณ สุทธิหิรัญรักษ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
8.5 นางวัชรี เปนพรอม
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
8.6 นางดรุณี ครองญาติ
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
8.7 นางสาวขวัลนุช รัตนปู
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนง.ศธจ.บุรรี ัมย
กรรมการ
8.8 นางสาวธนภรณ ยอดไฟอินทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนง.ศธจ.บุรรี ัมย
กรรมการ
8.9 นางสาวศิริณัชรินทร วงศคํา
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
8.10 นางสาวฐิญาภัณณ พงศสิริบํารุงกุล นักทรัพยากรบุคคล สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
๘.11 นางสาวสกุลเกต ขันชัย
เจาพนักงานธุรการ ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนการดําเนินงานฝายพยาบาลและอนามัย
๒. ประสานงานหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบุคลากรตลอดจนเวชภัณฑในการจัดตั้งหนวยใหบริการ
ดานการปฐมพยาบาลแกผูเขารวมกิจกรรม
๓. ดําเนินการจัดใหมีการบริการทางการแพทยและสุขอนามัยตามสนามแขงขัน และที่พักนักเรียนในระหวางที่มี
การแขงขัน
๔. จัดหนวยพยาบาลและรถยนตฉุกเฉินประจํากองอํานวยการ และจุดแขงขัน
๕. ประสานงานกับฝายสถานที่และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจัดสถานที่สําหรับการใหบริการดานสาธารณสุข
และการพยาบาลใหครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย
๖. ควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอม การปองกันการระบาดของโรคในสถานที่พักและสถานที่แขงขัน
๗. วางมาตรการเรื่องความสะอาดของผูประกอบการอาหารทุกแหง เชน อบรม โฆษณา
๘. ประสานงานกับฝายที่พัก วางแผนรวมกันในเรื่องที่เกี่ยวของ
๙. จัดเตรียมวิธีประสานงานที่เรงดวน เมื่อมีเหตุจําเปนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๐. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงานฝายพยาบาล
๑๑. จัดหาเวชภัณฑ แจกจายตามสถานที่แขงขัน สถานที่พัก
๑๒. จัดอาสาสมัครพยาบาลในพิธีเปด-ปด และสถานที่แขงขันตางๆ
๑๓. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝายพยาบาล และเบิกจาย
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/9. คณะกรรมการ...
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๙. คณะกรรมการฝายพิธีเปดและมอบธงสัญลักษณ ประกอบดวย
9.1 นายพีระพงษ พันธุพินิจ
ประธาน ปส.กช.จังหวัดบุรีรัมย
ประธานกรรมการ
9.2 นางสาวจํานันท ไพรงาม
ผอ.โรงเรียนมารียอนุสรณ
กรรมการ
9.3 นายบุญรอด ไกแกว
ผอ.โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
9.4 นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
ผอ.โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
9.5 นางสงกรานต พันธุพินิจ
ผอ.โรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
9.6 นายประเสริฐ กัลยาประสิทธ ผอ.โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
9.7 นายมานพ สุราเลิศ
ผอ.โรงเรียนบํารุงวิทยา
กรรมการ
9.8 นางจุฑามาศ เฮงยศมาก
ผอ.โรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
9.9 นางเจนจิรา ธีรวิโรจน
ผอ.โรงเรียนตุลยาธร
กรรมการ
9.10 นางสาวทิพวรรณ พรมกอง ผอ.โรงเรียนมารดาวนารักษ
กรรมการ
9.11 นางประภาวัลย สิงหภิวัฒน ผอ.โรงเรียนสิงหวงศ
กรรมการ
9.12 นางทัศนีย ตราวณิชกุล
ผอ.โรงเรียนนิภาศิริ
กรรมการ
9.13 นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช ผอ.โรงเรียนกมลลักษณ
กรรมการ
9.14 นางสุนันทา พันธรักษพงษ ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนกลาปญญา
กรรมการ
9.15 นางพิศมัย นพคุณ
ผูชว ย ผอ.โรงเรียนมารียอนุสรณ
กรรมการ
9.16 นายถิร บุญศักดาพร
ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
9.17 นางจารุณี โอรสรัมย
ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนกําหนดรูปแบบกิจกรรมในพิธีเปดและรับมอบธงสัญลักษณ
๒. จัดทํากําหนดการในพิธีเปดและพิธีมอบธงสัญลักษณใหกับจังหวัดที่รับเปนเจาภาพในปตอไป
๓. จัดหาบุคลากร/พิธีกรดําเนินพิธีการตามภารกิจที่กําหนด
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายปฏิคมตอนรับและฝายตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก และเพื่อใหการ
ดําเนินงานพิธีเปดและมอบธงสัญลักษณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๕. ประสานงานกับฝายสถานที่/อุปกรณ แสง/เสียง กําหนดการวางแผนการฝกซอมพิธีเปดและมอบธงสัญลักษณ
๖. จัดใหมีการแสดงบนเวที และหรือการแสดงสนาม
๗. จัดใหมีผูรวมงานในพิธีเปดและมอบธงสัญลักษณ
๘. จัดแผนผังที่นั่งแขก VIP
๙. จัดใหมีระบบแสงเสียง หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
๑๐. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝาย และเบิกจาย
๑๐. คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย
๑๐.๑ นางชุติกาญจน มาลาชาติ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
ประธานกรรมการ
10.2 นางกัญญณณัฏฐ ไกรยูรเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.3 นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรณ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.4 นางสาวฐิญาภัณณ พงศสิริบํารุงกุล นักทรัพยากรบุคคล สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.5 นางบังอร ศิริจันทรกานต
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.6 นางสมพร เฮงขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
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10.7 นางศิริณัชรินทร วงศคํา
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.8 นางสาวธัญดา ฤกษโอภาษ
เจาพนักงานธุรการ สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.9 นางสาววิไล อราม
เจาพนักงานธุรการ สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.10 นางสาวกันตพร วรรณโกษิตย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.11 นางชุติกาญจน ประเสริฐศรีศักดิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.12 นางสาวยุวดี สุดสายเนตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.13 นางสาวอุบลรัตน นามปญญา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.14 นางสาวชญาญพัฏฐ เทพอวยชัย พนักงานธุรการ สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
10.15 คณะครูโรงเรียนมารียอนุสรณ
กรรมการ
10.16 คณะครูโรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
10.17 คณะครูโรงเรียนอนุบาลธีรา
กรรมการ
10.18 คณะครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
10.19 คณะครูโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ
กรรมการ
10.20 นางสกุลเกตุ ขันชัย
เจาพนักงานธุรการ สนง.ศธจ.บุรีรัมย กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบวางแผนการดําเนินงานตอนรับประธานในพิธีเปด พิธีรับมอบธงสัญลักษณและตอนรับแขกผูมีเกียรติ
๒. ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกคณะครูประชาชนผูมารวมงานและนักเรียนที่เขาแขงขันและบุคคลอื่นตาม
ที่เห็นสมควรตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทุกสถานที่ที่จัดงาน
๓. กําหนดรายชื่อและจํานวนแขกผูมีเกียรติมารวมพิธีเปด / จัดทําแผนผังที่นั่ง
๔. ประสานงานและจัดทําหนังสือหรือบัตรเชิญรวมงานพิธีเปดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ
๕. จัดเตรียมชอดอกไมกลัดเสื้อแกประธานและผูมีเกียรติ
๖. จัดเตรียมของที่ระลึกแกประธานในพิธีเปดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ
๗. จัดเตรียมของชํารวยมอบผูมีเกียรติในพิธีเปดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ
๘. จัดเตรียมน้ําดื่ม/ของวางในพิธีเปดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ
๙. จัดเจาหนาที่ตอนรับในพิธีเปดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณสําหรับประธาน แขกผูมีเกียรติใหชัดเจน
๑๐. จัดสถานที่และบริการอาหาร/สถานที่รับรอง สําหรับประธานและแขก VIP กอนและหลังพิธีเปดและพิธีรับมอบ
ธงสัญลักษณ
๑๑. จัดปฏิคมประจํากองอํานวยการตลอดงาน
๑2. จัดทําแผนงบประมาณรายจายของฝายปฏิคมและตอนรับ และเบิกจาย
๑3. ประสานการดําเนินงานกับฝายพิธีการเปดและพิธีรับมอบธงสัญลักษณ ฝายเลขานุการ ฝายที่พัก และฝายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานอื่นตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมการฝาย ICT ระบบโปรแกรมการแขงขัน ประกอบดวย
11.1 นายสมบัติ พิมพจันทร
รอง ผอ.โรงเรียนมารียอนุสรณ
11.2 นางปยะนุช ทองทั่ว
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ
11.3 นายอาทิตย ประทุมป
ครูโรงเรียนมารีพิทักษ
11.4 นางสาวรพีพร พรลุชะ
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.5 นางสาวสุนทรี พรานเนื้อ
ครูโรงเรียนอนุบาลธีรา
กรรมการ
11.6 นางรุงอรุณ พงษพันนา
ครูโรงเรียนนิภาศิริ
กรรมการ
11.7 นายกรวิชญ ทุมพร
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
11.8 นางสาวสุธิษา จารุสิทธิกุล
ครูโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ
กรรมการ
11.9 นางสาวพิชญฌานันย ประยงค ครูโรงเรียนตุลยาธร
กรรมการ
11.10 นางสาวปาริฉัตร สีสวย
ครูโรงเรียนสิงหวงศ
กรรมการ
11.11 นายณัฐภัทร มีแกว
ครูโรงเรียนฉงจี้
กรรมการ
11.12 นางธัญลักษณ ปะตังถาโต
ครูโรงเรียนพินสิริ
กรรมการ
11.13 นายหิรัญรักษ ทองวิชัย
ครูโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
กรรมการ
11.14 นางสาวเกสร จุมพลมา
ครูโรงเรียนพอดีวิทยา
กรรมการ
11.15 นายพงศธร เข็มศรี
ครูโรงเรียนบํารุงวิทยา
กรรมการ
11.16 นางสาวณฤดี โปยสกุล
ครูโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
11.17 นางสาวปุณยวีร เจียมรัมย
ครูโรงเรียนศรทิพยวิจิตรปญญา
กรรมการ
11.18 นางสาวศิรินุช ฝายพรม
ครูโรงเรียนมารดาวนารักษ
กรรมการ
11.19 นางนรีกานต สายหลา
ครูโรงเรียนเอื้อแววมณี
กรรมการ
11.20 นางสาวนิภาวรรณ สีหานอก ครูโรงเรียนภรภัทร
กรรมการ
11.21 นางสาววชิฬากรณ รัตเสมอ
ครูโรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
กรรมการ
11.22 นายสมคิด แสงแกว
ครูโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
11.23 นางวนัชพร พรภิญโญยิ่ง
ครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
11.24 นางสาวเบ็ญจพันธ กาญจนะ ครูโรงเรียนกมลลักษณ
กรรมการ
11.25 นางสาวสิริเลขา วิทยานุศาสน ครูโรงเรียนอนุบาลทรัพยปญ
 ญา
กรรมการ
11.26 นายชัยฤทธิ์ งกประโคน
ครูโรงเรียนอนุบาลศรทิพย
กรรมการ
11.27 นายสุพจน มูลรังสี
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงใหกับผูดูแลระบบโปรแกรมการแขงขัน ทุกเขตพื้นที่
๒. จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนเชน สถานที่แขงขันแผนที่แผนผัง ผูประสานงานการแขงขัน ที่พักสําหรับกรรมการ
ดําเนินงาน กรรมการตัดสิน และที่พักสําหรับครูนักเรียนผูเขาแขงขัน
๓. บริหารจัดการระบบโปรแกรมการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนที่ไดรับมอบหมายประกอบดวย
๑) ตรวจสอบ รับโอนขอมูลจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) บันทึกขอมูลตารางการแขงขันลงในโปรแกรม
๓) บันทึกขอมูลคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน/คณะกรรมการตัดสิน
๔) อนุมัติ/แกไข เปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียนที่เขาแขงขันและครูผูฝกสอน
๕)ออกแบบบัตรประจําตัวคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
๖) ออกแบบเกียรติบัตรการแขงขัน
๗) บันทึกคะแนนการแขงขัน และรายงานผลการแขงขัน
๔. ตรวจสอบระบบอินเตอรเน็ตในสถานที่จัดการแขงขันและจัดหาอุปกรณแสดงผลการแขงขันเชน คอมพิวเตอร
โปรเจคเตอร
/5. จัดทําแผน...
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๕. จัดทําแผนงบประมาณคาใชจายและเบิกจาย
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมการฝายจัดทํา เกียรติบัตรและโลรางวัลสําหรับผูใหการสนับสนุน ประกอบดวย
12.1 นางสงกรานต พันธุพินิจ
ผอ.โรงเรียนทศพรวิทยา
ประธานกรรมการ
12.2 นายอดิศักดิ์ จูไธสง
รอง ผอ.โรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
12.3 นางอริศรา คลารค
รอง ผอ.โรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
12.4 นางสุรางรัตน ขวัญทอง
รอง ผอ.โรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการ
12.5 นางอรวรรณ จูไธสง
รอง ผอ.โรงเรียนทศพรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. วางแผนการดํ า เนิ น งาน ออกแบบ จัดทําเกีย รติ บัต ร และโลร างวัล สําหรั บ ผู ให การสนั บ สนุน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑
๒. วางแผนรวมกับฝายเลขานุการ ฝายพิธีเปด มอบธงสัญลักษณ และฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการมอบ
รางวัลสําหรับผูสนับสนุนการจัดงาน
๓. จัดหาบุคลากร อุปกรณ ที่จะใชมอบของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปดมอบธงสัญลักษณ
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการจัดงานฝายตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลการดําเนินงาน
๕. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฝายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
๖. ประสานงานกับฝายตางๆ มอบเกียรติบัตรและโลรางวัลผูสนับสนุนงาน จนแลวเสร็จ
๗. จัดทําแผนงบประมาณ และรายจายของฝาย และเบิกจาย
๘. จัดใหมีการมอบโล/รางวัล (ประสานกับฝายจัดหารายได)
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ ประกอบดวย
13.1 นายฉัตรชัย โชคกลาง ผอ.กลุมอํานวยการ ศธจ.บุรีรัมย
ประธานกรรมการ
13.2 นางสาววงษมณี ชุมหิรัญ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
13.3 นายสิรภพ ปราบริปูตลัง ผอ.โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
กรรมการ
13.4 นางวิไล อราม
เจาพนักงานธุรการ ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
13.5. นายทวิทย นองประโคน นักวิชาการศึกษา ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนการดําเนินงานจัดหารายไดและสิทธิประโยชนเพื่อใชในการบริหารจัดการการดําเนินงาน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
๒. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
๓. ประสานงานกับหนวยงาน/องคกรภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและประสานงานกับ
ฝายสถานที่และฝายอื่นๆ ในการกําหนดบริเวณการจัดกิจกรรม
๔. จัดทําและจําหนายสิ่งของที่ระลึก/สินคาโดยใชตราสัญลักษณงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ใหกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป
๕. ประสานงานการดําเนินการดานงบประมาณกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
/6. จัดทําและ...
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6. จัดทําและแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
7. จัดทําบัญชีรับ-จายและสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
8. วิเคราะหและพิจารณาจัดสรรงบประมาณและพัสดุใหกับฝายตางๆ
9. อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา/ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณและพัสดุใหกับฝายตางๆ ใหถูกตองตาม
ระเบียบ
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑4. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ ประกอบดวย
14.1 นายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
14.2 นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ
ผอ.โรงเรียนมารีพิทักษ
กรรมการ
14.3 นายบุญรอด ไกแกว
ผอ.โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
กรรมการ
14.4 นายเจนจิรา ธีรวิโรจน
ผอ.โรงเรียนตุลยาธร
กรรมการ
14.5 นายมานพ สุราเลิศ
ผอ.โรงเรียนบํารุงวิทยา
กรรมการ
14.6 นางประภาวัลย สิงหภิวัฒน
ผอ.โรงเรียนสิงหวงศ
กรรมการ
14.7 นางสาวทิพวรรณ พรมกอง
ผอ.โรงเรียนมารดาวนารักษ
กรรมการ
14.8 นายอํานวย จันทรงาม
ผอ.โรงเรียนวรเวทยากร
กรรมการ
14.9 ร.อ.สมชาย สาลิง
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวันนา
กรรมการ
14.10 นายคําพอง วาปทะ
ผอ.โรงเรียนรุงนภาอนุสรณศาสตร
กรรมการ
14.11 นายอุดม ตุงไธสง
ผอ.โรงเรียนมูลนิธิรุงนภา
กรรมการ
14.12 นางสาวลัลทริมา วาปทะ
ผอ.โรงเรียนนภาโนนดินแดง
กรรมการ
14.13 นายสุรวิทย พลมณี
ผอ.โรงเรียนฉงจี้
กรรมการ
14.14 จ.ส.ท.เกียรติศักดิ์ ภูอาว
ผอ.โรงเรียนดนตรีอารมี่มิวสิกครูตั้ม
กรรมการ
14.15 นางอรุณี สาธรพิทักษ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผนผังรวมกับฝายสถานที่เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๒. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
๓. แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานเพื่อรวมปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความเหมาะสม
๔. ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน หนวยงาน
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดนิทรรศการ
๕. ประสานกับฝายสถานที่ อุปกรณ แสงเสียง ฝายสาธารณูปโภค และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนิน การจัด
นิทรรศการรวมกันใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๖. วางแผนและกําหนดเสนทางการเยี่ยมชมนิทรรศการของประธานพิธีเปดและแขก VIP รวมกับฝายพิธีเปด
ฝายปฏิคม ฝายยานพาหนะจราจรและความปลอดภัย ฝายเลขานุการ และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวก
แกประธานและแขกในการเยี่ยมชมนิทรรศการ
๗. กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ติดตอประสานงาน และอํานวยความสะดวกแกสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นๆ องคกร
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่รวมจัดนิทรรศการตลอดงาน
๘. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๙. จัดทําแผนงบประมาณ และเบิกจายของฝาย
๑๐. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/15. คณะกรรมการ…
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๑5. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย
๑5.๑ นายหาญณรงค พันธพงษ
ผอ.โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ
ประธานกรรมการ
15.2 นายสุริยาวุธ บุญดี
ผอ.โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
กรรมการ
15.3 นางเอื้องอรุณ โพธิ์ประจักษ
ผอ.โรงเรียนเอื้อแววมณี
กรรมการ
15.4 นายอดิศร บาลโสง
ผอ.โรงเรียนศรทิพยวิจิตรปญญา
กรรมการ
15.5 นายมนตรี เบาคํา
ผอ.โรงเรียนศรทิพย
กรรมการ
15.6 นางชนินาถ อติชาติ
ผอ.โรงเรียนชนิดา
กรรมการ
15.7 นางจุฑามาศ เฮงยศมาก
ผอ.โรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
15.8 นางอรามศรี จงปตนา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา
กรรมการ
15.9 นายสมบัติ พิมพจันทร
รอง.ผอ.โรงเรียนมารียอนุสรณ
กรรมการ
15.10 นางชุติกาญจน มาลาชาติ
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
15.11 นางราตรี สงวนรัมย
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการและเลขานุการ
15.12 นางสาวรัชกร ทานผดุง
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ สนง.ศธจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
๑. วางแผนกําหนดรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาประชาสัมพันธ ทั้งในสวนการจัดงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนและประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย
๒. ดําเนินการประชาสัมพันธดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธทางวิทยุ/โทรทัศน และหนังสือพิมพ
จัดทําสติ๊กเกอร ปายไวนิล จัดทําสิ่งพิมพ/แผนพับ CD ฯลฯ
๓. บันทึกภาพ/จัดทําวีดิโอ
๔. ประสานงานการจัดแถลงขาวการจัดงานกับสื่อมวลชนตางๆ (รวมกับฝายเลขานุการ)
๕. ขอความรวมมือและขอสนับสนุนจากหนวยงานองคกรตางๆ ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
๖. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานกับหนวย
ประชาสัมพันธภายในงานและจุดแขงขันตางๆ ทุกจุด พรอมจัดทีมผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการจัดงาน
๗. ดําเนินการถายทอดสดทางเว็บไซตในการประชุมการแถลงขาวประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
๘. จัดตั้งศูนยการประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารการจัดงาน
๙. จัดใหมีผูประสานงานทางการสื่อสารทุกสถานที่ที่จัดงาน
๑๐. ประสานงานการจัดงานกับหนวยงาน สวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดบุรีรัมย
๑๑. ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ
๑๒. ประมวลภาพการจัดงาน และจัดทํารายงานรวมกับฝายประมวลผลและรายงาน
๑๓. จัดทําปาย (นับถอยหลัง)
๑๔. จัดทําแผนงบประมาณรายจาย และเบิกจาย
๑๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑6. คณะกรรมการประเมินผลการจัดงาน ประกอบดวย
16.1 นายอดุลย สุชิรัมย
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
16.2 นายสุรชาติ เหงาละคร
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.
16.3 นายธีรภัทร ยศมาว
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16.4 นางสาวรัตนาภรณ ไตรศร
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.
กรรมการ
16.4 นายมนตรี นิวัฒนุวงศ
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.
กรรมการ
16.5 นางสาวพิริยา เอกวิเศษ
ศึกษานิเทศก สนง.ศธจ.
กรรมการ
16.6 นางบังอร ศิริจันทรกานต
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.
กรรมการ
16.7 นายทวิทย นองประโคน
นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินการจัดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรียงลําดับความสําคัญ
กอน-ระหวาง-หลัง การจัดงาน
๒. วิเคราะห/แจกจายแบบประเมินกิจกรรมตามแผนการดําเนินการจัดงาน ใหฝายตางๆ เพื่อใหงานเปนไป
ตามจุดประสงค และมีประสิทธิภาพ
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๑๗. คณะกรรมการตัดสิน
๑. คณะกรรมการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดปฐมวัย
๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ดร.อรุณี สาธรพิทักษ
๒. นางวริศรา มนูขจร
๓. นางสาวอัจจิมา จันทะมาลา
๔. นางสาวธนิดา กวางรัตน
5. นางสาวหทัยรัตน วงศณรัตน
6. นางสาวจันทรเพ็ญ กิรัมย
7. นายสราวุฒิ ทะนวนรัมย

ผูอํานวยการโรงเรียนสายสัมพันธ สช.
ประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนเรียนชุมชนบานดอนมนต สพป.บร. ๔
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดสระบัว สพป.บร. ๔
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน
หมวดปฐมวัย ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
รวบรวมผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๑.๒ คณะกรรมการ การแขงขันปนดินน้ํามันการศึกษาปฐมวัย
๑. นางสาวทักษพร แปลงไธสง ครู โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎรบาํ รุง สพป.บร. ๔
๒. นางสาวนฤมล ถนัดปา
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
๓. นางสาวคนึงนิตย พงษดวง ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
๔. นางปภาวรินทร ขุมทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลทศพร สช.
๕. นางสุรียรักษ ปลื้มกมล
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.3 คณะกรรมการ การแขงขันสรางภาพดวยการฉีกตัดปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
๑. นางสุภาพ กันยายน
ครู โรงเรียนบานละกอ สพป.บร. ๔
ประธานกรรมการ
๒. นางรุงรัตน เทศบุตร
ครู โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ สช.
กรรมการ
๓. นางสาวรัตนาพร เจริญศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.
กรรมการ
๔. นางสาวปาณิตสรา ประสิทธิน์ อก ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการ
๕. นางสาวจันทรเพ็ญ กิรัมย ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑.๔ คณะกรรมการ การแขงขันเลานิทานประกอบสื่อการศึกษาปฐมวัย
ครู โรงเรียนวัดบานสะแกซํา สพป.บร. ๑
๑. นางณพัฐธิกา จําปาทอง
๒. นางสาวปภัสรา ปกติ
ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
๓. นางสุวิมล มาลา
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
๔. นางสายรุง พรหมโสฬส
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๕. นางสาวปนัดดา ขาดรัมย
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๑.๕ คณะกรรมการ การแขงขันการวาดภาพระบายสีดวยสีเทียนการศึกษาปฐมวัย
ครู โรงเรียนวัดบานปลัดปุก สพป.บร. ๑
๑. นางลักขณา แสนแกว
ประธานกรรมการ
๒. นายปุญญาณัช อินเถื่อนพะเนาว ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
กรรมการ
(โอภาสประชานุกูล) สพป.บร. ๔
๓. นางสาวประไพ แถวโสภา
ครู โรงเรียนเรียนชุมชนบานดอนมนต สพป.บร. ๔
กรรมการ
๔. นางสาววราภรณ สังขทองรัมย ครู โรงเรียนอนุบาลทศพร สช.
กรรมการ
๕. นางสาวสุทธิดา ประโลมรัมย ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) หองเรียนพิเศษ
ครู โรงเรียนวัดบานหินโคน สพป.บร. ๑
๑. นางนฤภัทร กุมเรือง
๒. นางกฤติมา สารรัมย
ครู โรงเรียนวัดบานตะขบ "โนนตะครอง
โคกใหมวิทยา" สพป.บร. ๑
3. Miss. Krizhea Mea Perez Derez ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.๗ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) หองเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
๑. นางณัฐชุดา อุนพิกุล
ครู ร.ร. เขตการทางสงเคราะห5
ประธานกรรมการ
(ไตรคามสิทธิศิลป) สพป.บร. ๑
2. Miss. Michelle Delos Reyes Ignacio ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
3. นายจาฎพจน เกตุสําเภา
ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู สพป.บร. ๑
กรรมการ
4. นางสาวรัชฎากร สถานพงษ
ครู โรงเรียนฉงจี้ สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๑.๒-๑.๗ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดปฐมวัย แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
แขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการแขงขัน
๒. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดภาษาไทย
๒.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางจุฑามาศ เฮงยศมาก
๒. นางพรณิชา บารเบอร
๓. นางสาวมะลิ ทนกระโทก
๔. นางภริตพร นวลเทา
๕. นางสาวดวงใจ แสนกลา

ผูอํานวยการโรงเรียนแสนสุข สช.
ประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ. บุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
ผูชวยผูอํานวยการ โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
ภาษาไทย ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวมผล
การแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน

/2.2 คณะกรรมการ...

๑๙
๒.๒ คณะกรรมการ การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
๑. นางจุฑามาศ จันทวงษวาณิชย ครู โรงเรียนบานโพธิ์ดอนหวาย สพป.บร.1
๒. นางดําเนิน ตรีสุวรรณ
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๓. นางทองมวน เพชรเลิศ
ครู โรงเรียนบานทองเรือ สพป.บร.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ คณะกรรมการ การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
๑. นางจตุพร คําเพราะ
ครู โรงเรียนบานโคกสวาง สพป.บร.1
๒. นางสาวสุภาพรรณ จงสู
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
๓. นางอมรา เจริญศิริ
ครู โรงเรียนวัดบานกระชาย สพป.บร.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ คณะกรรมการ การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
ครู โรงเรียนบานตะโคงสามัคคี สพป.บร.1
๑. นางสาวสุวิมล สุขผดุง
๒. นายสมจิตร รสหอม
ครู โรงเรียนอนุบาลบานดาน สพป.บร.1
๓. นางจุฑามาศ เหมือนวาจา
ครู โรงเรียนบานพะไล สพป.บร.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๕ คณะกรรมการ การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวจินดา ผาบุตร
ครู โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบูรณะ)
สพป.บร.1
๒. นางสากล พิมพาชาติ
ครู โรงเรียนบานตลาดชัย สพป.บร.1
๓. นางสาวปณิชา เพ็ชรนอย
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม. 32

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๖ คณะกรรมการ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.๑-ป.๓
๑. นางสุภาพ เขื่อนคํา
ครู โรงเรียนบานโคกสวาง สพป.บร.1
๒. นางพวงพยอม สงครามศักดิ์ ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๓. นางเพ็ญสิริ เศวตรพัชร
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย สพป.บร.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๗ คณะกรรมการ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.๔-ป.๖
๑. นางวีรยา ไชยพิศ
ครู โรงเรียนบานโนนศิลา สพป.บร.1
๒. นางสาวอุทุมพร เลียวประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
๓. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัย ครู โรงเรียนบานปญจคาม
(เรียนติสสวงสวิทยา) สพป.บร.1
๒.๘ คณะกรรมการ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.๑-ม.๓
๑. นางเบญจวรรณ สรวลสันต
ครู โรงเรียนกนกศิลปพิทยาคม สพม.32
๒. นายวิทวัฒน ดอนศรี
ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32
๓. นางสาวจรรยาพร นครแสน
ครู โรงเรียนวัดบานถลุงเหล็ก สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

/2.9 คณะกรรมการ...

๒๐
๒.๙ คณะกรรมการ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.๔-ม.๖
๑. นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง
ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32
๒. นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
๓. นางรุจิกร ญาณโยธิน
ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห ๕
(ไตรคามสิทธิศิลป) สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๐ คณะกรรมการ การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.๑-ป.๓
๑. นางจันทิมา เย็นทรัพย
ครู โรงเรียนบานโคกวัด สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. นางภคมน ปาแปง
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
๓. นางชุติญา อันชื่น
ครู โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑ คณะกรรมการ การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.๔-ป.๖
๑. นางรัทภร เนาวประโคน
ครู โรงเรียนบานหนองปรือ สพป.บร.1
๒. นางโฉมงาม โมคภา
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
๓. นางนุสรา บุตรเกิ่ง
ครู โรงเรียนวัดบานหนองปลาไหล
สพป.บร.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๒ คณะกรรมการ การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.๑-ม.๓
๑. นางสมลักษณ ศรีแกว
ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. วาที่ ร.ต.ณัฐธนัน วรรณสุข
ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๓. นางภัททิรา เอี่ยมประโคน
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32 กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓ คณะกรรมการ การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.๔-ม.๖
๑. นางรวยริน ชนะกุล
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม.32
๒. นางกาญจนา วงศเจษฏาวณิชย ครู โรงเรียนบานหนองปรือ สพป.บร.1
๓. นางประยูร ยืนยิ่ง
ครู โรงเรียนบานพะไล สพป.บร.1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขอ ๒.๒-๒.๑๓ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดภาษาไทย แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน

/3. คณะกรรมการ...

๒๑
๓. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดคณิตศาสตร
๓.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายประเสริฐ กัลยาประสิทธิ์
๒. นางผการัตน พึ่งพานิช
๓. นายญาณวุฒิ ทองอยู
๔. นางพัชรินทร อรัญสาร
๕. นางสาวพิริยา เอกวิเศษ
๖. ดร.ภูรภิ ัทร มุขประดับ
๗. นางลําเพยพรรณ พิมพจันทร
๘. นางดวงจันทร ชุบรัมย
๙. นางสมพิศ หมวดประโคน

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช. ประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.ศรีสะเกษ
กรรมการ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
คณิตศาสตร ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวม
ผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๓.๒ คณะกรรมการ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.๑-ป.๓
๑. นายพิสาร โคตรภักดี
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๒. นางสาวประภาภัทร เปาชุมแสง ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
๓. นางสาวสุนิสา เจริญศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ คณะกรรมการ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.๔-ป.๖
๑. นางสาวสิรินุช ทรัพยคณารักษ ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชรี แกวสังข
ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
กรรมการ
๓. นางอรุณรุง ศิริเนาว
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-ม.๓
ครู โรงเรียน.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.32
๑ .นางยุพา ศรีสุริยชัย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเกษณีย ยอดไฟอินทร ครู โรงเรียนพุทไธสง สพม.32
กรรมการ
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.32 กรรมการและเลขานุการ
๓. นางสาวพรพิมล พรมนัส
๓.๕ คณะกรรมการ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๔-ม.๖
ครู โรงเรียน.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.32
๑. นางชัชรีย อินทรประโคน
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียน.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.32
๒. นายวิฑิต สายกระสุน
กรรมการ
ครู โรงเรียน.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.32 กรรมการและเลขานุการ
๓. นายธนิต ปุนประโคน

/3.6 คณะกรรมการ...

๒๒
๓.๖ คณะกรรมการ การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
๑. นางสาวคณาวรรณ จงหาญ
ครู โรงเรียนบานอาโพน สปพ.สร.๓
ประธานกรรมการ
๒. นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย
ครู โรงเรียนวัดบานหนองตลุมปุก สพป.บร.๑
กรรมการ
๓. นางสาวอุษา ยิ่งนารัมย
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย (บานบัว) สพป.บร.๑ กรรมการ
๔.นางสาวศิริขวัญ ตั้งตระการพงษ ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
๕. นางสาวเกษศิรินทร ถุงออน
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ คณะกรรมการ การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
ครู โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บานระมาดคอ)
ประธานกรรมการ
๑. นางรุจิรา เชื้อลี
สปพ.สร.๓
๒. นางกัญญานัฐ ยืนประโคน
ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บร.๒
กรรมการ
๓. นางณัฎฐฃญา ยอดลองเมือง ครู โรงเรียนบานสระสะแก สพป.บร.๓
กรรมการ
๔. นางสาวอํานวยพร บัวสอน
ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
กรรมการ
๕. นางฉัตรนภา วงคสอน
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ คณะกรรมการ การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
๑. นางณัฐรัตน ลิ่มนิจโพธิขํากุล ครู โรงเรียนบานสองชัน้ สพป.บร.๒
๒. นายปญญา พรหมศักดิ์
ครู โรงเรียนบานหนองโจงโลง สพป.สร.๓
๓. นางสาวสุชาดา แกวพิกุล
ครู โรงเรียนบานสน สพป.สร.๓
๔. นายวีระชัย จันภักดี
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแกน
๕. นางสาวณภัทร จันทบุตร
ครู โรงเรียนบานสะแร สพป.สร.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ คณะกรรมการ การแขงขันคิดเลขเร็วม.๔-ม.๖
๑. นางณัฐธยาน สังวรณกิจ
ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.๓๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดวงใจ โพธถัง
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.๓๒
กรรมการ
๓. นางกนกกร พวงสมบัติ
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.๓๒
กรรมการ
๔. นางสาวนุชนารถ วิเศษสัตย ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.๓๒
กรรมการ
๕. นางสาวอโรยา กัลยาณกุล
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.๓๒
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ คณะกรรมการ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖
๑. นางรัตนาภรณ แกวบุตรดี
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรรี ัมย สพป.บร.๑
ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพงษ พรมมาก
ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.
กรรมการ
๓. นางสาวศิริประภา ไขประภาย ครู โรงเรียนบานดอนมนต สพป.บร.๔
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ คณะกรรมการ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓
๑. นายพัฒนา พลวัน
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นางอัจฉรา วงศอามาตย
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๓. นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ ครู โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม.32
กรรมการและเลขานุการ
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๒๓
๓.๑๒ คณะกรรมการ การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖
๑.นายวราวุธ บุตรรัตน
ครู โรงเรียนหวยราชพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นายวิลาศ นิมิตร
ครู โรงเรียนคูเมืองพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๓. นายเอกราช เครือศรี
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.32 กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๓.๒-๓.๑๒ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดคณิตศาสตร แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน
๔. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดภาษาตางประเทศ
๔.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายประดิษฐ ปกษา
๒. นางมัญชุสา สุขิตวงศ
๓. นางสาวอําไพ เภาตะนะ
๔. นางสาวพัชรินทร พวงเพ็ชร
๕. นางสาวภาริณี วรรณทวี

ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
ภาษาตางประเทศ ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
รวบรวมผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๔.๒ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
๑. นางสุรีพร อินประโคน
ครู โรงเรียนบานสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกอแกว นพพรหม
ครู โรงเรียนบานหวยเสลา สพป.บร.2
กรรมการ
๓. Mrs.EmilyBesonia Mercado ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๔. นางสาวณัฐมล สุรินสมบูรณ ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
กรรมการ
๕. นายโกวิทย วงสกุล
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
๑. นางณัชชา กานตนพคุณ
ครู โรงเรียนอนุบาลบานดาน สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญญาภรณ กรรมภิรมย ครู โรงเรียนวัดบานโคกเหล็ก สพป.บร.2
กรรมการ
๓. Mr.Stephen May
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๔. นางสาวรินระดา กรมไธสง
ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.
กรรมการ
๕. นางพรรณี คืนดี
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
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๒๔
๔.๔ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
๑.นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดชัยสมพร
ประธานกรรมการ
สพป.บร.4
๒. นางนทสรวง พิมพศรีจันทร
ครู โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๓. Mr. Beau Pennycook
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นายบัญชา พรหมโสฬส
ครู รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.๓๒
กรรมการ
๕.นางพัชรารักษ อุดหนุน
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖
๑. นายภูดิส ถิระชาติมงคล
ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นายวิวัฒน ตรึกตรองรัมย
ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๓. Mr. Michael Picard
ผูทรงคุณวุฒดิ านภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๔. นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๕. นางละออง แวนศิลา
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓
๑. นายฐาปกรณ กัลยาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรารถนา ปุยะติ
ครู โรงเรียนอนุบาลบานกรวด สพป.บร.2
กรรมการ
๓.Miss Lynne Glahn
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นางสาวสุพิชญาย วงศาสนธ ครู โรงเรียนบานจังหัน สพป.บร.3
กรรมการ
๕. นายมานพ พันธพานิชย
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๗ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๔-๖
๑.นางรัชตา กิตติหิรัญกูล
ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. นางสุธิศา สมหวังได
ครู โรงเรียบนบานกระสังสามัคคี สพป.บร.2
กรรมการ
๓. Miss Hayley Baker
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นางทิวาวรรณ แสงเดือน
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
๕. นางสาวจิตรลดา โสนะชัย
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ คณะกรรมการ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ม.๑-ม.๓และประเภทพิเศษ
ม.๔-ม.๖
๑. นางนฤภร พรหมบุตร
ครู โรงเรียนวัดบานถลุงเหล็ก สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. นายพงษเดช ปะรุมรัมย
ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๓. Miss Chelsea Cullen
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นางปทมา เกรัมย
ครู โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป.บร.2
กรรมการ
๕. นายวีระพงษ วงษสุวรรณ
ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป.บร.2 กรรมการและเลขานุการ
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๒๕
๔.๙ คณะกรรมการ การประกวดเลานิทาน (Story Telling) ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
๑. นางชนิกานต หาญกุล
ครู โรงเรียนอนุบาลหวยราช สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. Miss Rosie M. Amag
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๓. นางสาววนิดา ทะนวนรัมย
ครู โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป.บร.2
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๐ คณะกรรมการการประกวดเลานิทาน (Story Telling) ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
๑. นางเพ็ญศรี ศิริสอน
ครู โรงเรียนบานโคกสะอาด สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. Mr. Jason Klaverkamp
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๓. นางนาถนัดดา ฉัตรชัยรัตนเวช ครู โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค สพม.๓๒
๔. นางถวิลรัตน สระหอม
ครู โรงเรียนบานจระเขมาก สพป.บร.2
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๑ คณะกรรมการการประกวดเลานิทาน (Story Telling) ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖
๑. นางสุวัจนา ประราชิโก
ครู โรงเรียนบานหนองโคลน สพป.บร.3
ประธานกรรมการ
๒. Mr. Frank Barber
ผูทรงคุณวุฒดิ านภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๓. นายภูมิราช โลเจริญรัตน
ครู โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม อปท.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๒ คณะกรรมการ การประกวดเลานิทาน (Story Telling) โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
๑. นางจารุณี ทองดวง
ครู โรงเรียนวัดบานไทร สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Michael Hanlon
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๓. นางสาวอุไรพร คชศักดิ์
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๓ คณะกรรมการ การประกวดเลานิทาน (Story Telling) โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวสุกัลยา ศรีดาชาติ
ครู โรงเรียนวัดบานเมืองโพธิ์ สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Daniel Brooks
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๓. นางนีลวัจน เสาวพันธุ
ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป.บร.2 กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๔ คณะกรรมการ การประกวดเลานิทาน (Story Telling) โปรแกรมพิเศษ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวจําเนียร เจริญรัมย
ครู โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. Mr. Roger Ribbins
ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๓. นางลําพวน ฤทธิแกว
ครู โรงเรียนบานบุมะขามปอม สพป.บร.๑ กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๕ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
๑. นางเบญญทิพย ประสพโชค
ครู โรงเรียนบานโคกตูม สพป.บร.2
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Lane Dickson
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๓. นางสาวมะลิวัลย กระแจะจันทร ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๖ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.
๑. นางสาวศศินา สัญญาฤทธิ์
ครู โรงเรียนบานหนองเก็ม สพป.บร.2
๒. Mr. Timothy Yates
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๓. นางสาวทิพวัลย รักธง
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๒๖
๔.๑๗ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
๑. นางวรรณภา อุบลลา
ครู โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Andrea Bulinson
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๓. นางสุภาวดี คิดรัมย
ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๘ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖
๑. นายชยพล สมคิด
ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. Miss. Janine Aubrey Sumagang Arana ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๓. นายอัศวิน เสนาประโคน
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๙ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษป.๑-ป.๓
๑. นางวณิดา ใจหวังชนะ
ครู โรงเรียนบานตลาดควาย สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. Miss GL Blancia
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๓. นางละอองดาว สินศิริ
ครู โรงเรียนบานตะโกตาเนตร สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๐ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
๑. นางอนงคนาฏ เถระวัน
ครู โรงเรียนชุมชนบานหัววัว
ประธานกรรมการ
(ราษฎรอุทิศ) สพป.บร.1
๒. Mrs. Marigold Escalicas Silakhot ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
๓. นางสาวเจียระพรรณ ชนะพันธ
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๑ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวชนัญชิดา ปภัสโร
ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Alice Douglas
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการ
๓. นางสายสมร พิลาพันธ
ครู โรงเรียนบานตะโกบํารุง สพป.บร.2 กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๒ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษม.๔-ม.๖
๑. นางภัทราภรณ คงดี
ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. Mr.Nere De ArisTablatin
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๓. นางสาวดารุณี ยันระหา
ครู โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม.32
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๓ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
๑. นางสาวแพรวพรรณ สัญมิตร
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
ประธานกรรมการ
๒. Miss Kinun Lau
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
๓. นางสาวสิริกุล ผิวออน
ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๔ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ และ
ประเภทพิเศษ ม.1-ม.๓
๑. นางสาวสาริณี แซอึ้ง
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
ประธานกรรมการ
๒. Miss Wang Li Li
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๓. Miss Mila
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช. กรรมการและเลขานุการ
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๒๗
๔.๒๕ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖และ
ประเภทพิเศษ ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวนวพร ธรรมกิจวัฒน
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
ประธานกรรมการ
๒. Miss Zhang Shu Ting
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๓. นางสาวดาริกา จันทะแพน
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.32 กรรมการและเลขานุการ
๔.๒๖ คณะกรรมการ การแขงขันกิจกรรม การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
๑. นางสาวกุลธิดา ธนาธิปกุล
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
ประธานกรรมการ
๒. Miss Wang Yu Qi
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๓. นางสาวพรธีรา การเกษ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๔.๒-๔.๒๖ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดภาษาตางประเทศ แกไขปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผล
การแขงขัน
๕.คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดวิทยาศาสตร
๕.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายวีระวัฒน ทรัพยอุดม
๒. นางสาวราตรี สงวนรัมย
๓. นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น
๔ นางสาวน้ําทิพย มธุรวัจน
๕ นางสาวจามจุรี การะเวก
๖. ดร.ธนา ดุจเพ็ญ

ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา สช.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
วิทยาศาสตร ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวม
ผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๕.๒ คณะกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ป.๔-ป.๖
๑. นางสาวราตรี สงวนรัมย
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ประธานกรรมการ
๒. นายวิปศย สวนพันธนอก
ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.
กรรมการ
๓. นางสาวภัคทราภรณ สุขแมน ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
๔. นางลาวัลย เปลี่ยนรัมย
ครู โรงเรียนบานสมสนุก สพป.บร.1
กรรมการ
๕. นางสาวจุฑารัตน เวียงคํา
ครู โรงเรียนกมลักษณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
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๒๘
๕.๓ คณะกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.๑-ม.๓
๑. นายพิทักษ คมศรี
ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอภิญญา โยธายุทธ
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.32
กรรมการ
3. นายมนัส ขอพวงกลาง
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการ
๔. นางสาวพัชราภรณ คะเรรัมย ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.32
กรรมการ
๕. นางสาวภารุณี หอมรวง
ครู โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม สพม.32
กรรมการและเลขานุการ
๕.๔ คณะกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.๔-ม.๖
๑. นางจิอาภา คนึงเพียร
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นางณิชา ศรีพรมทอง
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.32
กรรมการ
๓. นางปทมา ชนะสงคราม
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๔. นายสราวุฒิ สิงหรัมย
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32
กรรมการ
๕. นางสาวบุญทิพย ดวงจันทร
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม.32
กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ คณะกรรมการ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ป.๔-ป.๖
๑. นางสาววนัสนันท สอนสมนึก ครูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปวนานันท สุทธิ
ครูโรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
๓. นางสาวการัณยภาส สาแกว
ครูโรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
๔. นางชัญญานุช สัตยซื่อ
ครูโรงเรียนบานดงกระทิงมิตรภาพฯ สพป.บร.1
กรรมการ
๕. นางสาวจิราพร ทาหาญ
ครูโรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ คณะกรรมการ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๑-ม.๓
๑. นางคนึงนิจ บุราสิทธิ์
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. นางชุติกาญ คําแกว
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.32
กรรมการ
๓. นางสังวาล นิลวรรณ
ครู โรงเรียนบานชอผกา สพป.บร.1
กรรมการ
๔. นางสาวรินทรลภัส ชัยสิทธิ์ณที ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.32
กรรมการ
๕. นางจิตติยา อุปจันทร
ครู โรงเรียนวัดบานกะหาด สพป.บร.1
กรรมการและเลขานุการ
5.๗ คณะกรรมการ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวสุภาภรณ เกิดสันเทียะ ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.32
ประธานกรรมการ
2. นายปยะพงษ นาใจเย็น
ครู โรงเรียนเอกศึกษาขอนแกน สช.
กรรมการ
๓. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.32
กรรมการ
๔. นางสาวศิรินภา บุญทูล
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.32
กรรมการ
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาววัชราภรณ แสนนา
สพม.32
คณะกรรมการในขอ ๕.๒-๕.๗ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดวิทยาศาสตร แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน
/6. คณะกรรมการ...

๒๙
๖. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดสังคมศึกษา
๖.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ดร.สุริยาวุธ บุญดี
๒. นางสาวรัตนาภรณ ไตรศร
๓. นางสาวปสุตา ไชยสงคราม
๔. นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย
๕. นางปรียาภรณ มาตหนองแวง
6. นางปาริชาติ วาปโส

ผูอํานวยการโรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา สช.
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
สังคมศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวม
ผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๖.๒ คณะกรรมการ การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
๑. นางสมบูรณ บุราสิทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ สพป.บร.1
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภาณุมาศ สุขสําราญ
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
๓. นางสุจิตรา สุวรรณโสภา
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการและเลขานุการ
๖.๓ คณะกรรมการ การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
๑. นางพรรณี ชะบา
ครู โรงเรียนบานสตึก สพป.บร.๔
๒. นางสุศราภรณ คิดเห็น
ครู โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ สพป.บร.๔
๓. นางสาวธัญญรัตน เฉียงกลาง ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๔ คณะกรรมการ การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
๑. นางพวงผกา ชาบุตรบุญฑริก โรง เรียนบุญถึงวิทยานุสรณ สช.
๒. นางทัศนีย กลางสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก สพป.บร.๔
๓. นางนิธนันท เครือคํา
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32
๔. นางอรรัชชฐาน อัมพานนท
ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๕ คณะกรรมการ การแขงขันการประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวเขมสิตา ตํารารัมย
ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.32
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนันพัฒน วรรณวิจิตร ครู โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.32 กรรมการ
๓. นายทองสวน งามปญญา
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๖.๖ คณะกรรมการ การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓
๑.นางปริญญาภรณ อุไรรัมย
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ สพป.บร.๔
๒. นางวไลลักษณ ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ สพป.บร.๔
๓. นางสาวรัชฎากร ทิพยอักษร
ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

/6.7 คณะกรรมการ...

๓๐
๖.๗ คณะกรรมการ การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖
๑. นางลําดวน ชาวไธสง
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ สพป.บร.๔
๒. นางภัทราพา อาจโสม
ครู โรงเรียนบานหนองบัว สพป.บร.๔
๓. นางสาวเบญจมาศ เข็มนางรอง ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
๔. นางสาวกุงนาง พรหมโสฬส
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๘ คณะกรรมการ การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
๑. นายชยพล แปลงไล
ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ สพม.32
๒. นางสุทธภา โพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนบานหนองบัว สพป.บร.๔
๓. นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษสุวรรณ ครู โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร สพม.32

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๙ คณะกรรมการ การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
๑. นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล ครู โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร สพม.32
๒. นางภัทรวดี โพธินาแค
ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก สพป.บร.๔
๓. นายปฤษฎี เสาวพันธ
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๑๐ คณะกรรมการการประกวดโครงงานคุณธรรม.ม.๑-ม.๓
๑. นางสุวรรณี ชิณภา
ครู โรงเรียนบานละกอ สพป.บร.๔
๒. นางราตรี เนตรรัตน
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ สพป.บร.๑
๓. นายเชาวรัตน ศิรินาจันทร
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแกน สช.
๔. นางสาวอรดา อุเทนสุด
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๑๑ คณะกรรมการการประกวดโครงงานคุณธรรม. ม.๔-ม.๖
๑. นางวรรณพร ผลเกิด
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ สพป.บร.๑
๒. นางนพวรรณ ไกรพะเนท
ครู โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม อปท.
๓. นายปรีชา วังกะพันธ
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๑๒ คณะกรรมการ ประกวดสวดมนตแปล(สวดบาลีแปลไทย) ป.๔-ป.๖
๑. นางสุวิมาลย ยืนยั่ง
ครู โรงเรียนบานโสกแต สพป.บร.๔
๒. นางผองพรรณ เทวินรัมย
ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก สพป.บร.๔
๓. นางสาววิไลวรรณ ประคองใจ ครู โรงเรียนบานปะคําสําโรง สพป.บร.๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.๑๓ คณะกรรมการ ประกวดสวดมนตแปล(สวดบาลีแปลไทย)ม.๑-ม.๓ และ (สวดบาลีแปลอังกฤษ) ม.๔-ม.๖
๑. นางนิลุบล ประดับโชติ
ครู โรงเรียนบานหนองขวาง สพป.บร.๔
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญนาค อุไรรัมย
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ สพป.บร.๔
กรรมการ
๓. นางสาววราทิพย ทรัพยธนาศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ สพป.บร.๔
กรรมการ
๔. นายภาสกร บุลาลม
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๖.๒-๖.๑๓ หนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดสังคมศึกษา แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน
/7. คณะกรรมการ...

๓๑
๗. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดสุขศึกษา/พลศึกษา
๗.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑.นายหาญณรงค พันธพงษ
๒. นายอํานวย พุทธชาติ
๓. นายอนันตกรณ สอนศิลปพงศ
๔. นายอดิศักดิ์ จูไธสง
๕. นายสุริยา ลาออน
๖. นางวราลักษณ ปรักษเจริญ
๗. นางสาวศศิวิมล สัตตารัมย
๘. นายศักดาวุฒิ ไชยรัมย
๙. นางนิราพร ประทุมทอง
๑๐. นายปริญญา มีมัน
๑๑. นางอุไรวรรณ มงคลฟก

ผูอํานวยการโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ สช.
ประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน
หมวดสุขศึกษา/พลศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และรวบรวมผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๗.๒ คณะกรรมการ การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
๑. นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ
ครู โรงเรียนบานสตึก สพป.บร.๔
๒. นางสาวนัฐธยา ประเสริฐสังข ครู โรงเรียนบานปลัดมุม สพป.บร.๔
๓. นางวราลักษณ ปรักษเจริญ
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓ คณะกรรมการการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวอําภาพร วงสาสนธิ์
รอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสตึก สพป.บร.๔ ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ
ครู โรงเรียนบานสตึก สพป.บร.๔
กรรมการ
3. นายสุริยา ลาสอน
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ คณะกรรมการการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖
๑. นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญ
ครู โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม.๓๒
๒. นายอดิศักดิ์ จูไธสง
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
๓. นายนพพรณ คลายหางหวา ครู โรงเรียนบานปลัดมุม สพป.บร.๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๕ คณะกรรมการ การแขงขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖
๑. นายอนันตกรณ สอนศิลปพงศ ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
๒. นายพิชิต มะติยาภักดิ์
ครูโรงเรียนบานสตึก สพป.บร.4
๓. นางสาวรัญจวน อังสนุ
ครูโรงเรียนบานหญาคา สพป.บร.4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๓๒
๗.๖ คณะกรรมการ การแขงขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓
๑. นางสาวณัฐภัสสร วงษยี่หวา ครูโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป.บร.3
๒. นายโสฬร โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนมารีอนุสรณ สช.
๓. นายกรวิก วรรณวิจิตร
ครูโรงเรียนบานสตึก สพป.บร.4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขอ ๗.๒-๗.๖ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดสุขศึกษาพลศึกษา แกไขปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผล
การแขงขัน
๘. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดการงานอาชีพ
๘.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายมานพ สุราเลิศ
๒. นายธีรภัทร ยศมาว
๓. นางลิขิต พวงประโคน
๔. นายบุญฤทธิ์ ธรรมกิจวัฒน
๕ นางกมลรส บุญศักดาพร
๖ นางสาวมนัสนันท แซลี้
๗. นางสาวสุภาวัลย สุขประเสริฐ

ผูอํานวยการโรงเรียนบํารุงวิทยา สช.
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
รองผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
รองผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
ครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
การงานอาชีพ ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
รวบรวมผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๘.๒ คณะกรรมการ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ป.๔-ป.๖
๑. นางวิไลพร ดีดวยชาติ
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวนีย ลับโกษา
ครู โรงเรียนบานหนองปรือ สพป.บร.1
กรรมการ
๓. นางพรพิมล รมสบาย
ครู โรงเรียนบานปญจคาม
กรรมการและเลขานุการ
(เรียนติสสวงศวิทยา) สพป.บร.1
๘.๓ คณะกรรมการ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.๑-ม.๓
๑. นางสุปราณี สวัสดิ์รัมย
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.๓๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิรนันท บุญสุข
ครู โรงเรียนลําปลายมาศ สพม.๓๒
กรรมการ
๓. นางรัชนี วาระรัมย
ครู โรงเรียนบานตาหล่ํา สพป.บร.๔
กรรมการ
๔. นายประชาสันต สําเรียนรัมย ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๘.๔ คณะกรรมการ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.๔-ม.๖
๑. นางยุคนธร สรวลสันต
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.๓๒
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริรัตน อนันต
ครู โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค สพม.๓๒
กรรมการ
๓. นางสาวญาดาวดี กรุงรัมย
ครู โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา สช.
กรรมการและเลขานุการ
/8.5 คณะกรรมการ...

๓๓
๘.๕ คณะกรรมการ การแขงขันแกะสลักผลไม ป.๔-ป.๖
๑. นางทองดํา ไชยวงศ
ครู โรงเรียนบานปญจคาม
ประธานกรรมการ
(เรียนติสสวงศวิทยา) สพป.บร.1
๒. นางนิรดา ปรัชญาวงศชัย
ครู โรงเรียนวัดบานหนองปลาไหล สพป.บร.1
กรรมการ
๓. นางสุธาทิพย เอื้อสามาลย
ครู โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบูรณะ) กรรมการและเลขานุการ
สพป.บร.1
๘.๖ คณะกรรมการ การแขงขันแกะสลักผลไม ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
ประธานกรรมการ
๑.นายศักดิ์สิทธิ์ กมลภูผจงภักดิ์ ครู โรงเรียนบานถนนหัก
(เพียรประจงวิทยา) สพป.บร.3
๒. นางนันทนา ชะวูรัมย
ครู โรงเรียนบานหนองไผ สพป.บร.1
กรรมการ
๓. นางอําพร อินกะสังข
ครู โรงเรียนบานสําโรงโนนเค็ง สพป.บร.1
กรรมการ
๔. นางจุฑาพร บวรชาติ
ครู โรงเรียนบานหนองรัก สพป.บร.๔
กรรมการ
๕. นายภาณุพงษ สายหงษ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๘.๒-๘.๖ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันหมวดการงานอาชีพ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน
๙. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนหมวดเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร)
๙.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายมนตรี นิวัฒนุวงค
๒ นายพีระพันธ เพชรสุวรรณ
๓. นายสมโพธิ์ มิฆเนตร

ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุม สช.
กรรมการ
ศธจ.สุรินทร
๔. นายพนัส นครไชย
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
๕. นายกิตติกร ธรรมกิจวัฒน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
๖. นายชัดเจน ณรัตนคณาสิริ ศึกษานิเทศก ศธจ.สุรินทร
กรรมการ
๗. นางสาวเมธาวี ติณานันท ศึกษานิเทศก ศธจ.สุรินทร
กรรมการ
๘. นายแสนยากร สายสิน
ศึกษานิเทศก สพม.31
กรรมการ
๙. นางอุษา ออนจันทร
นักวิชาการศึกษา ศธจ.สุรินทร
กรรมการ
๑๐.นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา ศธจ.สุรินทร
กรรมการ
๑๑. นางสาวพงศผกา ดาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
ศธจ.สุรินทร
๑๒. นายวิชิต ขันคํา
เจาพนักงานธุรการ ศธจ.สุรินทร
กรรมการ
๑๓. นายนพพล แสนบุญ
ครูโรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการและเลขานุการ
/มีหนาที่...

๓๔
มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และรวบรวมผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๙.๒ คณะกรรมการ การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ป.๑-ป.๓
ครู โรงเรียนวัดวนาสันต
ประธานกรรมการ
๑.นางจุไรรัตน จันทะขาล
(โศกนาคสามัคคี) สพป.บร. ๔
๒. นางสาวชุติกานต จันทรมณี
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
๓. สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนํา
ครู โรงเรียนอรจันทรวิทยา จ.ศรีษะเกษ
กรรมการ
๔. นายธนายุทธ คชเสียนสืบ
ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการ
๕. นายสุธีรชั ต ทิพยอักษร
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม. 32
กรรมการและเลขานุการ
๙.๓ คณะกรรมการ การแขงขันโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖
๑.นายภูวดล จําปาศรี
ครู โรงเรียนวัดเทพรังสรรค สพป.บร.๔
๒. นางสายฝน ทิพยอักษร
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๓. นายชิตษณุ จีระออน
ครู โรงเรียนบานหนองแวง สพป.บร.๔
๔. นางสาวจิตภินันท แสนสุข
ครู โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป.บร.๒
๕. นายศราวุธ ปะทะโก
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม. 32

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๔ คณะกรรมการ การแขงขันเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓
๑. นายวิษณุ ปนรัตนกุล
ครู โรงเรียนบานโจด สพป.บร.๔
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกตัญชลี เอกวุธ
ครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. 32
กรรมการ
๓. นางกานดา อรัญศักดิ์
ครู โรงเรียนลําดวนพิทยาคม สพม. 32
กรรมการ
๕. นายไพบูลย ประราชิโก
ครู โรงเรียนบานฝาย สพป.บร.๓
กรรมการ
๕. นายณัฐกิตติ์ พันโนราช
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม. 32
กรรมการและเลขานุการ
๙.๕ คณะกรรมการ การแขงขันสราง Web Application ม.๔-ม.๖
๑.นายแสงชัย อธิพัฒนพลากร
ครู โรงเรียนบานหนองมวง สพป.บร.๔
๒.นายหัสดิน เปนนวล
ครู โรงเรียนวัดอมรศิริสามัคคี สพป.บร.๔
๓. นายปฐมพงษ อรุณโรจน
ครู โรงเรียนบานขอย สพป.บร. ๔
๔. นายปญญา ลือโสภา
ครู โรงเรียนบานแคน สพป.บร.๔
๕ นายธนกฤษ โยงไธสง
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม. 32

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขอ ๙.๒-๙.๕ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) แกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล
ประกาศผลการแขงขัน

/10. คณะกรรมการ...

๓๕
๑๐. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดศิลปะ
๑๐.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายยศพัทธ แตงทองกุล
2. นายกวีพงษ พลเสพ
3. นายตัณติกร สุขศรี
4. นายกฤษณกร จรดรัมย
5. นายสมจิตร เวียงใต

ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ครูโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
ศิลปะ ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวมผลการ
แขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๑๐.๒ คณะกรรมการ การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
๑. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ
ครู โรงเรียนบานบานประคอง สพป.บร.๑
๒. นางสาวไพรีราบ สันรัมย
ครู โรงเรียนบานกวางงอย สพป.บร.๑
๓. นายตัณติกร สุขศรี
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๓ คณะกรรมการ การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖
๑. ดร.วิธวิทย ประสานศักดิ์ทวี
ศึกษานิเทศก ศธจ. ชัยภูมิ
๒. นางสาวปญญาพร แพนดี
ครู โรงเรียนบานบุตาวงษ สพป.บร.๑
๓. นายจตุรภัทร สุภาภา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.๓๒
๔. นายกวีพงษ พลเสพ
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐.๔ คณะกรรมการ การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
๑. นายรังสี สุนทรรักษา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.๓๒
ประธานกรรมการ
๒. นายวัฒนชัย กอนทอง
ครู โรงเรียนบานกะชาย สพป.บร.๑
กรรมการ
๓. นางสาวอัจฉรา จันทรคง
ครู โรงเรียนบานโคกกลางอนุสรณ สพป.บร. กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๕ คณะกรรมการ การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖
๑. นายจําเนียร เชียรประโคน
ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม.๓๒
๒. นายสุเนตร วันเปรียงเถาว
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.๓๒
๓. นางปณาลี คํามณี
ครู โรงเรียนจตุราษฎรพิทยาคม สพม.๓๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขอ ๑๐.๒-๑๐.๕ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดศิลปะ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน
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๓๖
๑๑. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดดนตรี
๑๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรชาติ เหงาละคร
ศึกษานิเทศกศธจ.บุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
๓. นางนาฏยา ธรรมกิจวัฒน
รองผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นางโสภิต มีสุขมาก
รองผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๕ นางสาววาสนา เดี่ยวงามนอย ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๖. นายวัชรินทร เดชเดชะ
ครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๗. นายธีระพงศ โองประโคน
ครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
ดนตรี ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวมผลการ
แขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๑๑.๒ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (ชาย) ป.๑-ป.๖
1. นายณรงค ฉกรรจศิลป
ครู โรงเรียนบานโคกสะอาดวิทยาคาร
สพป.บร.๑
2. จ.ส.ท.เกียรติศักดิ์ ภูอาว
ครู โรงเรียนดนตรีอารมี่มิวสิคครูตั้ม
๓. นางสาวอาภากร นะราชรัมย
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางวิภาดา ไชยสงคราม
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายศราวุฒิ กันรัมย
ครู โรงเรียนบานเมืองฝาง สพป.บร.๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๓ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ป.๑-ป.๖
1. นายสุธรรม บุญเย็น
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย สพป.บร.๑
2. นายโกมินทร เพ็งพิศ
ครู โรงเรียนดนตรีอารมี่มิวสิคครูตั้ม
๓. นางธารีรัตน ดวงดี
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางศุจึภรณ เลาลักษณจรรยา ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๕. นายกฤษณกร จรดรัมย
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๔ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (ชาย) ม.๑-ม.๓
1. นายอเนก รมณียพิกุล
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 อปท.
2. นายปยะนนท หลาเพีย
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๓. นายยุทธการ ปอมสนาม
ครู โรงเรียนดนตรีอารมี่มิวสิคครูตั้ม
๔. นางวรรณา การินทร
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายสุรเสกข อินทรประโคน
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
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๓๗
๑๑.๕ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ม.๑-ม.๓
1. นายสิริชัย คําพิศมัย
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
2. นายสาธิต ตางกลาง
ครู โรงเรียนดนตรีอารมี่มิวสิคครูตั้ม
๓. นางอุนเรือน นันทะพันธ
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางสาวยุภา เจริญรัมย
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นางสาวดนตรีกานต แกวกาหลง ครู โรงเรียนวัดบานปราสาท สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๖ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (ชาย) ม.๔-ม.๖
1. นายเอกชัย แกวกาหลง
ครู โรงเรียนสตึก สพม.๓๒
2. นางสาวกิริยา แยมประโคน
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๓. นายบุญเกิด พรภิญโญยิ่ง
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางสาวพนิตรา คําหงษา
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายกฤตภาส ฉะพรรณรังษี
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๗ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (หญิง) ม.๔-ม.๖
1. นางสาวนิตยา พุทโธ
ครู มารียอนุสรณ สช.
2. นางสาวสุภาวัลย สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๓. นายวัชรินทร เดชเดชะ
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางสาวนิภาพร บุตรประโคน ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายวรเชษฐ รักษา
ครู โรงเรียนกนกศิลป สพม.๓๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๘ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) ป.๑-ป.๖
1. นายวิชาญ เฮงประกอบ
ครู โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคมฯ สพม.๓๒
2. นายจีระศักดิ์ ยานกลาง
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๓. นางสาวกชพร อิ่มเอิบ
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางศศิมา พิเชียรนันทกุล
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
ครู กะลันทาพิทยาคม สพม.๓๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๙ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ป.๑-ป.๖
1. นายวัฒนา วงศแหล
ครู โรงเรียนอนุบาลชํานิ สพป.บร.๑
2. นางสาวจันทรจิรา ศิริโชติ
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
๓. นางสาววิภาวี ศิริมูล
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางวนัชพร พรภิญโญยิ่ง
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายวินัย ยืนชนม
ครู โรงเรียนวัดละลวด สพป.บร.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๑๐ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) ม.๑-ม.๓
1. นายชัชวาล ประทุมสินธ
ครู โรงเรียนกะลันทาพิทยาคม สพม.๓๒
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา โตอนันต
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๓. นางสาวจิตรลดา แกวยอด
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นางสุมิตร จันทรสิงห
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
5. นายสิทธิชยั รวบทองศรี
ครู โรงเรียนวัดหนองปลอง สพป.บร.๑ กรรมการและเลขานุการ
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๓๘
๑๑.๑๑ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ม.๑-ม.๓
1. นายอภิชิต กลีบมวง
ครู โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม สพม.๓๒
2. นางสาวสายวรีย ธนาแสงทวีสุข ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๓. นางสาวศรสวรรค ไกรไธสง
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางสาวมินตรา พิมานรัมย
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู โรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม สพม.๓๒
๑๑.๑๒ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) ม.๔-ม.๖
1. นายชาญสิทธิ์ อุณใจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
2. นางสุภาพ มีภักดี
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๓. นางสาวสุพัตรา ศรีจินดาภรณ ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
๔. นางอริยา ชัยศรี
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
5. นายสมศักดิ์ จุลเสวก
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.๓๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑.๑๓ คณะกรรมการ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) ม.๔-ม.๖
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.๓๒
ประธานกรรมการ
2. นายชิณทณภัทร รักพรา
ครู โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม.๓๒
กรรมการ
๓. นางสาวสาวิตรี เมฆแสน
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
๔. นางสาวบัวลอย ฤทธิ์มาศ
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
5. นางสาวชนัดดา สะมอ
ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ สพป.บร.๑ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๑๑.๒-๑๑.๑๓ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดดนตรี แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางแขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการ
แขงขัน
๑๒. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดนาฏศิลป
๑๒.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. นางเจนจิรา ธีรวิโรจน
๒. นางสาวจัตุพร แปวไธสง
๓. นายศักดิ์ชัย สิทธิ์วงค
๔. นายกรวิชญ ทุมพร
๕ นางสาวมนชรัตน นามประโคน

ผูอํานวยการโรงเรียนตุลยาธร สช.
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
นาฏศิลป ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและรวบรวมผล
การแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน

/12.2 คณะกรรมการ...

๓๙
๑๒.๒ คณะกรรมการ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖
๑. นางวริษา สะอาดรัมย
ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5
ประธานกรรมการ
(ไตรคามสิทธิศิลป) สพป.บร.1
๒. นางสกาวเดือน เอี่ยมสรอย
ครู โรงเรียนบานยาง “คุรุราษฎรรังสรรค” สพป.บร.1
กรรมการ
๓.นายฉลาด ชลไพโรจน
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.๓๒
กรรมการ
๔ นางดรุณี กอนคํา
ครู โรงเรียนสตึก สพม.๓๒
กรรมการ
๕.นายการัณยภาส เอียงกระโทก ครู โรงเรียนวรเวทยากร สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๑๒.๒ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดนาฎศิลป แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
แขงขัน ตัดสินการแขงขัน และรวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล ประกาศผลการแขงขัน
๑๓. คณะกรรมการการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียน หมวดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
๑๓.๑ คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ดร.สงกรานต พันธุพินิจ
ผูอ ํานวยการโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
ประธานกรรมการ
๒. นายกําพล ธนะนิมิตร
ศึกษานิเทศก ศธจ.บุรีรัมย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภพิชญ พลคําแหง
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
๔. นางสาวเพลินพิศ เชือนรัมย
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
๕. นางเกษร แปนทอง
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
๖. นางสาวกรรณิการณ ปริโต
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
๗.นายจิรศักดิ์ สรอยแสง
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
๘.นายอนิรุตต วาทะยา
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการ
๙.นางพัทยา แกวผง
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยอํานวยการและแกไขปญหาดานตาง ๆ ในการแขงขัน หมวด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และรวบรวมผลการแขงขันใหคณะกรรมการบันทึกผลประกาศผลการแขงขัน
๑๓.๒ คณะกรรมการ การประกวดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ป.๑-ป.๓
๑. นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสงวน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยหวาย
ประธานกรรมการ
หนองเติ่นพัฒนา สพป.บร.๑
2. นายไพโรจน ภาษี
ครู โรงเรียนชุมชนบานดอนมนต สพป.บร.๔
กรรมการ
3. นายประหยัด นามวงษา
ครู โรงเรียนบานนาลาวสพป.บร.๔
กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ สรอยแสง
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ

/13.3 คณะกรรมการ...

๔๐
๑๓.๓ คณะกรรมการการประกวดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ป.๔-ป.๖
๑. วาที่ ร.ต.สุขสันต จวงพลงาม ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานโนนสมบูรณ สพป.บร.๔ ประธานกรรมการ
๒. นายวัฒนชัย ชูณรงค
ครู โรงเรียนบานนากลาง สพป.บร.๑
กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ภูแกว
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ สพป.บร.๔
กรรมการ
4. นายอนิรุตต วาทะยา
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๔ คณะกรรมการ การประกวดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ม.๑-ม.๓
๑. นายนพดล เถื่อนแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโนนสําราญ สพป.บร.๑
ประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ชาภักดี
นักวิชาการศึกษา อบต.สระบัว
กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพล
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร สพป.บร.๔
กรรมการ
4. นายบุญสง กิจคติ
ครู โรงเรียนบานซาดหัวหนองแคน สพป.บร.๔ กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๕ คณะกรรมการ การประกวดกิจกรรมสงเสริมการอาน (ทําหนังสือเลมเล็ก) ป.๔-ป.๖
๑. นางยุวดี แสงดารา
ครู โรงเรียนบานดงยายเภา สพป.บร.๔
ประธานกรรมการ
๒. นายชัยณรงค จารุสิทธิกุล
ครู โรงเรียนบานทามวง สพป.บร.4
กรรมการ
๓. นางสาวสุภาพิชญ พลคําแหง ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๖ คณะกรรมการ การประกวดกิจกรรมสงเสริมการอาน (ทําหนังสือเลมเล็ก) ม.๑-ม.๓
๑. นายธัชพล ขุมทอง
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ สพป.บร.๔
ประธานกรรมการ
2. นางแวววิมล สุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดบานพลับ สพป.บร.๔
กรรมการ
๓. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบรู ณ ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุม สพป.บร.๔
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๗ คณะกรรมการ การประกวดกิจกรรมสงเสริมการอาน (ทําหนังสือเลมเล็ก) ม.๔-ม.๖
1. นางพิชญาภัค วงศาสนธิ์
ครู โรงเรียนบานทาเรือ สพป.บร.๔
ประธานกรรมการ
๒.นายบัณฑิต วงศาสนธิ์
ครู โรงเรียนบานทุงวัง สพป.บร.๔
กรรมการ
๓. นางเกษร แปนทอง
ครูโรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๑๓.๒-๑๓.๗ มีหนาที่ดําเนินการจัดการแขงขันในหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางแขงขัน และตัดสินผลการแขงขัน รวบรวมคะแนนสงคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล
ประกาศผลการแขงขัน

/14. คณะกรรมการ...

๔๑
๑๔ คณะกรรมการฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล
๑๔.๑ คณะกรรมการ ฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล สถานที่แขงขันที่ โรงเรียนมารียอนุสรณ
1. นายสุพจน มูลรังสี
ครู โรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจพันธ กาญจนะ ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
3. นางสาวพรชนก มยุรส
ครู โรงเรียนกมลลักษณ สช.
กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร สีสวย
ครู โรงเรียนสิงหวงศ สช.
กรรมการ
5. นางสาวเกสร จุมพลมา
ครู โรงเรียนพอดีวิทยา สช.
กรรมการ
6. นายพงศธร เข็มศรี
ครู โรงเรียนบํารุงวิทยา สช.
กรรมการ
7. นางสาวณฤดี โปยสกุล
ครู โรงเรียนแสนสุข สช.
กรรมการ
8.นางสาวนิภาวรรณ สีหานอก
ครู โรงเรียนภรภัทร สช.
กรรมการ
9. นายหิรัญรักษ ทองวิชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สช.
กรรมการ
10. นายคงศักดิ์ โพธิ์ดอก
ครู โรงเรียนมารดาวนารักษ สช.
กรรมการ
11. นายณัฐภัทร มีแกว
ครู โรงเรียนฉงจี้ สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.2 คณะกรรมการ ฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล สถานที่แขงขันที่ โรงเรียนอนุบาลธีรา
๑. นายสมบัติ พิมพจันทร
รองผูอํานวนการโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุนทรี พรานเนื้อ
ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา สช.
กรรมการ
3. นายอาทิตย ประทุมตรี
ครู โรงเรียนมารีพิทักษ สช.
กรรมการ
4. นางธัญลักษณ ปะตังถาโต
ครู โรงเรียนพินสิริ สช.
กรรมการ
5. นางรุงอรุณ พงษพันนา
ครู โรงเรียน นิภาศิริ สช.
กรรมการ
6. นางสาวปุณยวีร เจียมรัมย
ครู โรงเรียนศรทิพยวิจิตรปญญา สช.
กรรมการและเลขานุการ
14.3 คณะกรรมการ ฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล สถานที่แขงขันที่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ๑
1. นายสมบัติ พิมพจันทร
รองผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญฌานันย ประยงค ครู โรงเรียนตุลยาธร สช.
กรรมการ
3. นางสาววชิฬากรณ รัตเสมอ
ครู โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา สช.
4. นายสมคิด แสงแกว
ครู โรงเรียนอิสาณโกศล สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.4 คณะกรรมการ ฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล สถานที่แขงขันที่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ๒
1. นายสมบัติ พิมพจันทร
รองผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ สช.
ประธานกรรมการ
2. นางวนัชพร พรภิญโญยิ่ง
ครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สช.
กรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ งกประโคน
ครู โรงเรียนอนุบาลศรทิพย สช.
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.5 คณะกรรมการ ฝายเทคโนโลยี/บันทึกผล สถานที่แขงขันที่ โรงเรียนทศพรวิทยา
1. นายกรวิชญ ทุมพร
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิษา จารุสิทธิกลุ
ครู โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ สช.
กรรมการ
3. นางสาวสิริเลขา วิทยานุศาสน ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา สช.
กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน ใจกลา
ครู โรงเรียนทศพรวิทยา สช.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการในขอ ๑๔.๑-๑๔.๕ มีหนาที่เก็บขอมูล บันทึกขอมูล ประกาศผลการแขงขัน และ
ประสานงานแกไขปญหาเกี่ยวกับขอมูลกอนและหลังการแขงขัน จนประกาศผลการแขงขันเสร็จสิ้น

