บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ระหว่ำงวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๗ ระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่

กำรงำนอำชีพ

กิจกรรม

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/โรงเรียน

อำเภอ

ปฏิบตั ิหน้ำที่

1.นายบวร ศรีอุ่น

รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑

สพป.มค.๑

ประธานกรรมการ

2. นายสาราญ หลาบคา

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษสพป.มค.เขต 1 รองประธาน

๓. นางนรากร ศรีวาปี

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษสพป.มค.เขต ๑ กรรมการ

โทรศัพท์

คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย

๔. น.ส.วัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัย ครู ร.ร. บ้านบรบือ

๐๘๖-๒๓๗๗๙๐๖

บรบือ

กรรมการ

๕. นางเพียงใจ เรืองวิเศษ

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมือง

กรรมการ

๖. นายภพสันต์ พานชมภู

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กันทรวิชัย

กรรมการ

๗. นางอรุณี เนาวโรจน์

ครู ร.ร. บ้านโคกก่อ

เมือง

กรรมการและเลขาฯ๐๘๑-๓๘๐๘๘๑๙

๘.นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอย เจ้าพนักงานธุรการชานาญงานสพป.มค.เขต 1 กรรมการและเลขาฯ๐๘๖-๗๑๕๘๕๐๙
๙. นางสาวอุษณีย์ บุญดาราช เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

สพป.มค.เขต 1 กรรมการ /ผช.เลขา
๐๘๐-๔๑๐๕๕๒๑

๑๐. นายเกริกไกร สุขเพลีย

สพป.มค.เขต 1 กรรมการ /ผช.เลขา
๐๘๑-๓๙๒๓๖๘๘

ครูธรุ การโรงเรียน

คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย
1 การแข่งขันประดิษฐ์

1.นายมงคลศิลลป์ ป้องจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านอุปราช

เมือง

ประธาน

ของใช้จากเศษวัสดุ

2.น.ส.เพิ่มพูน พลศิริ

ครู ร.ร.ชุมชนบ้านลาด

กันทรวิชัย

กรรมการ

หรือวัสดุในท้องถิ่น

3.นางพิศมัย เจริญจิตร

ครู ร.ร.บ้านกาพีเ้ หล่ากาเจรฺญศิลป์บรบือ

บรบือ

กรรมการ

ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา

เมือง

กรรมการ

(ป.4-6) 4.นางยุวรีย์ สอนสุระ
5.นางพรรณี โยธายุทธ

ครู ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อยแกดา

กรรมการ/เลขาฯ089-8422900

ผอ.ร.ร.บ้านหนองขามหัวหนองสามั
กันทรวิ
คคีชัย

ประธาณ

2.นายสถิตย์ ศรีรักษา

ครู ร.ร.บ้านคอกม้า

กันทรวิชัย

กรรมการ

3.นางพิศมัย เจริญจิตร

ครู ร.ร.บ้านกาพีเ้ หล่ากาเจรฺญศิลป์บรบือ

บรบือ

กรรมการ

4.นางนิตยา โกษาทอง

ครู ร.ร.บ้านภูดิน

เมือง

กรรมการ

5.นางพรรณี โยธายุทธ

ครู ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อยแกดา

กรรมการ/เลขาฯ

1.นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้ว

ครู ร.ร.บ้านโนนแดงมะขามหวาน บรบือ

ประธาน

(ม.1-3) 1.นายทรัพย์ ทองแท้

2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

(ป.4-6) 2.นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทย ครู ร.ร.บ้านโคกก่อ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

087-625399

เมือง

กรรมการ

3.นายดาริ นนฤาชา

ครู ร.ร.บ้านหนองขุ่น

แกดา

กรรมการ

4.นายณรงค์ มาลี

ครู ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด เมือง

กรรมการ

5.นางประนอม บุตรา

ครู ร.ร.บ้านคอกม้า

กรรมการ/เลขาฯ

1.นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้ว

ครู ร.ร.บ้านโนนแดงมะขามหวาน บรบือ

กันทรวิชัย

ประธาน

ที่

กิจกรรม

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/โรงเรียน

(ม.1-3) 2.นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทย ครู ร.ร.บ้านโคกก่อ

3 การแข่งขันการประดิษฐ์
พานพุ่มสัการะ

อำเภอ

ปฏิบตั ิหน้ำที่

เมือง

กรรมการ

โทรศัพท์

4.นายดาริ นนฤาชา

ครู ร.ร.บ้านหนองขุ่น

แกดา

กรรมการ

5.นางประนอม บุตรา

ครู ร.ร.บ้านคอกม้า

กันทรวิชัย

กรรมการ

6.นายณรงค์ มาลี

ครู ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด เมือง

กรรมการ/เลขาฯ

1.นางภัคจิรา สิงห์วเิ ศษ

ผอ ร.ร.บ้านดอนก่อกกเหลี่ยมแกดา

ประธาน

2.นางพันธ์นิภา คาแก้ว

ครู ร.ร.บ้านโพนสวาง

แกดา

กรรมการ

ครู ร.ร.บ้านซองแมว

บรบือ

กรรมการ

4.นางสารภี เนื่องพระแก้ว

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กันทรวิชัย

กรรมการ

5.นายสมส่วน แข็งฤทธิ์

ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคามเมือง

(ป.4-6) 3.นางสุภาณี วงชารี

กรรมการ/เลขาฯ

กระทงดอกไม้ ธูป

1.น.ส.วัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัย ครู ร.ร.บ้านบรบือ

บรบือ

ประธาน

เทียนแพ

2.น.ส.พันธ์นิภา คาแก้ว

แกดา

กรรมการ

ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคามเมือง

กรรมการ

4.นางสารภี เนื่องพระแก้ว

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กันทรวิชัย

กรรมการ

3.นางสุภาณี วงชารี

ครู ร.ร.บ้านซองแมว

บรบือ

กรรมการ/เลขาฯ

กันทรวิชัย

ประธาน

บรบือ

กรรมการ

3.นางบุญเพ็ง รักษภักดี

ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า แกดา

กรรมการ

4.นางรัชนี มาบุญธรรม

ครู ร.ร.บ้านดอนหว่านหัวหนองเมือง

กรรมการ/เลขาฯ

(ม.1-3) 3.นายสมส่วน แข็งฤทธิ์

4 การแข่งขันโครงงานอาชีพ

ครู ร.ร.บ้านโพนสวาง

1.นายพรหมสวรรค์ หมื่นไธสา ผอ. ร.ร.บ้านหนองอุ่ม

(ป.4-6) 2.นายอดุลย์ จันทร์สุราษฏร์ ครู ร.ร.บ้านพงโพด

(ม.1-3) 1.นายพรหมสวรรค์ หมื่นไธสา ผอ. ร.ร.บ้านหนองอุ่ม

กันทรวิชัย

ประธาน

บรบือ

กรรมการ

3.นางบุญเพ็ง รักษภักดี

ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า แกดา

กรรมการ

4.นางรัชนี มาบุญธรรม

ครู ร.ร.บ้านดอนหว่านหัวหนองเมือง

กรรมการ/เลขาฯ

1.นายสุริยันต์ สายเมือง

ผอ.ร.ร. บ้านเหล่า

กันทรวิชัย

ประธาน

2.นางอมรรัตน์ แสนละคร

ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา

เมือง

กรรมการ

3.นายสุบรรณ เขตคาม

ครู ร.ร.บ้านพงโพด

บรบือ

กรรมการ

ครู ร.ร.บ้านหัวขัว

กันทรวิชัย

กรรมการ

5.นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็ง

ครู ร.ร.บ้านโพนสวาง

แกดา

กรรมการ/เลขา

1.นายสุริยันต์ สายเมือง

ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า

กันทรวิชัย

ประธาน

2.นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็ง

ครู ร.ร.บ้านโพนสวาง

แกดา

กรรมการ

3.นายบุญยัง พลช่วย

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมือง

กรรมการ

2.นายอดุลย์ จันทร์สุราษฏร์ ครู ร.ร.บ้านพงโพด

5 การแข่งขันการจัดสวน
แบบแห้ง

(ป.4-6) 4.นางสุดใจ แซ่เอี้ย

การแข่งขันการจัดสวน
แบบชื้น

(ม.1-3)

086-2302690

086-2302690

089-1820162

089-1820162

ที่

กิจกรรม

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/โรงเรียน

อำเภอ

4.นายยอดชาย อัครโครค

ครู ร.ร.สาธิต มรม.

5.นายมรกต ภูฉายา

ครู ร.ร.บ้านดอนหว่านหัวหนอง เมือง

กรรมการ/เลขาฯ

1.น.ส.บังอร บัวช่วย

ผอ.ร.ร. บ้านหนองตื่น

เมือง

ประธาน

2.น.ส.หทัยทิพย์ บุญศรี

ครู ร.ร.บ้านหนองขามแสบง บรบือ

กรรมการ

(ป.4-6) 3.นางกัณหา ศรีประเสริฐ

ครู ร.ร.บ้านป่าข่างโนนลาน แกดา

กรรมการ

(ม.1-3) 4.นายธวัชชัย วิเชียรเพริศ

ครู ร.ร.บ้านแก่นท่า

บรบือ

กรรมการ

5.นางจิระพร ไปบน

ครู ร.ร.บ้านโขงกุดหวาย

เมือง

กรรมการ/เลขาฯ

1.นางเพียงใจ เรืองวิเศษ

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมือง

ประธาน

2.นางฉวีวรรณ มีแก้ว

ครู ร.ร.บ้านหนองขุ่น

กรรมการ

6 การแข่งขันการแปรรูป
อาหาร

7 การแข่งขันการทาน้าพริก
ผักสด และเครื่องเคียง

เมือง

ปฏิบตั ิหน้ำที่

แกดา

กรรมการ

(ป.4-6) 3.นาง.ประกายมาศ จันทะดวง ครู ร.ร.บ้านฮ่องไผ่

กรรมการ

(ม.1-3) 4.นายมุกดา วิเท่ห์

ครู ร.ร.บ้านน้าใสม่วงวิทยา กันทรวิชัย

กรรมการ

5.นายบุญวัฒน์ ไชยชมภู

ครู ร.ร.บ้านเม่นใหญ่

เมือง

กรรมการ/เลขาฯ

1.น.ส.ปลื้มจิต ปะเสระถัง

ผอ.ร.ร.บ้านกุดแคน

เมือง

ประธาน

คาวจานเดียว

2.นางวิไลวรรณ จันลาวงศ์

ครู ร..ร.บ้านกาพีเ้ หล่ากาเจริญศิลป์ บรบือ

บรบือ

กรรมการ

(ประเภทข้าว) และ

3.นางสมจิตร รัตนมูลตรี

ครู ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ เมือง

กรรมการ

อาหารหวาน(ขนมไทย)

4.นางกุสุมา สุนทวงษ์

ครู ร.ร.บ้านแก่นเท่า

กรรมการ

8 การแข่งขันการทาอาหาร

บรบือ

(ป.4-6) 5.นางพรอนันต์ ประดับวัน

ครู ร.ร.บ้านดอกก่อกกเหลี่ยม แกดา

กรรมการ/เลขาฯ

(ม.1-3) 1.น.ส.ปลื้มจิต ปะเสระถัง

ผอ.ร.ร.บ้านกุดแคน

เมือง

ประธาน

2.นางวิไลวรรณ จันลาวงศ์

ครู ร..ร.บ้านกาพีเ้ หล่ากาเจริญศิลป์ บรบือ

บรบือ

กรรมการ

3.นางสมจิตร รัตนมูลตรี

ครู ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ เมือง

กรรมการ

4.นางกุสุมา สุนทวงษ์

ครู ร.ร.บ้านแก่นเท่า

กรรมการ

5.นางพรอนันต์ ประดับวัน

ครู ร.ร.บ้านดอกก่อกกเหลี่ยม แกดา

กรรมการ/เลขาฯ

1.นางวีรวรรณ ไชยประดิษฐ์

ครู ร.ร. บ้านโพนสวาง

แกดา

ประธาน

เมือง
ครู ร.ร.บ้านหนองโดนหอกลอง บรบือ
ครู ร.ร.บ้านหนองใหญ่
เมือง
ครู ร.ร.บ้านซองแมว
บรบือ
ครู ร.ร. บ้านโพนสว่าง
แกดา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กรรมการ/เลขาฯ

9 การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้

2.นางอรุณี เนาวโรจน์
(ป.4-6) 3.นางมนัสนันท์ ชนสิฏษ์ดิฐกร
4.นางจารุณี ศิวารัตน์
(ม.1-3 ไม่มีทมี เข้าแข่งขัน) 5.นางทองสุข มีฐาน
6.นางวีรวรรณ ไชยประดิษฐ์
7.น.ส.ศรีสุภา ไชยธานี

บรบือ

ครู ร.ร.บ้านโคกก่อ

กันทรวิชัย

โทรศัพท์

