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

กิจกรรม
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
อำเภอ ปฏิบตั ิหน้ำที่
โทรศัพท์
คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน
รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑
สพป.มค.๑ ประธานกรรมการ
๒.นายสมชัย จันทริมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ รองประธานกรรมการ ๐๘๑-๐๖๐๖๐๐๙
๓.นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ กรรมการ ๐๘๔-๓๘๙๓๘๗๕
๔.นางพิสมัย ลาภมาก
ครู รร.อนุบาลมหาสารคาม สพป.มค.๑ กรรมการ
๕.นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู รร.หลักเมืองมหาสารคาม สพป.มค.๑ กรรมการ
๖.นางจูริก ทักษิณ
ครู รร.บ้านหนองขามแสบง สพป.มค.๑ กรรมการ
๗.นางสุภาพ ปูนอน
ครู รร.บ้านบรบือ
สพป.มค.๑ กรรมการ
๘.นางมงคล โพธิเ์ อม
ครู รร.บ้านนาดีศรีสุข
สพป.มค.๑ กรรมการ
๙.นางสาวจารุณี พลพิมพ์
ครู รร.บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผสพป.มค.๑
ดุง)
กรรมการ
๑๐.นางมาลี ดีสุรกุล
ครู รร.ชุมชนบ้านหมากค่า
สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๑.นางปิยนันท์ พิสิษฐพงศ์ ครู รร.วัดนาดีวราราม
สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๒.นางสมควร ชื่นนิรันดิ์
ครู รร.บ้านดอนก่อ
สพป.มค.๑ กรรมการ/เลขาฯ ๐๘๓-๔๑๙๔๐๖๙
๑๓.นางจิรปรียา สิทธิจันทร์เสน นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพป.มค.๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวกุสุมา วิสัย
ครูธรุ การโรงเรียน
สพป.มค.๑ ผู้ช่วยเลขานุการ ๐๘๗-๒๓๑๙๙๒๘
๑๕. นางสาวจีรนันท์ บูรพันธ์ ครูธรุ การโรงเรียน
สพป.มค.๑ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย
๑ อ่านออกเสียงจับใจความสาคัญ๑.นายนิรันดร์ โลหะบาล
ผอ.ร.ร.บ้านท่าปะทายโนนตูม เมือง
ประธาน
(ป.๑-ป.๓) ๒.นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมือง
กรรมการ
๓.นางจิรภรณ์ นามโส
ครู ร.ร.บ้านเหล่า
กันทรวิชัย กรรมการ
๔.นางชนาภรณ์ เพาพาน
ครู ร.ร.บ้านสองห้องฮ่องน้อย บรบือ
กรรมการ
๕.นางนริดา ลาดโฮม
ครู ร.ร.บ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ
กรรมการ/เลขาฯ
(ป.๔-ป.๖) ๑.นายบัณฑิตย์ พลวิบลู ย์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองจิก
บรบือ
ประธาน
๒.นางราไพ เอื้องเจริญ
ครู ร.ร.อนุบาลแกดา
แกดา
กรรมการ
๓.นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมือง
กรรมการ
๔.นางพิณทิพย์ ศรีกงพาน
ครู ร.ร.บ้านบรบือฯ
บรบือ
กรรมการ
๕.นางสาววราภรณ์ ศรีสารคาม ครู ร.ร.บ้านยางสามัคคี
กันทรวิชัย กรรมการ/เลขาฯ
๒ อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)
๑. นางชญาภา น่าบัณฑิตย์ ผอ.ร.ร.บ้านม่วงโพธิศ์ รี
เมือง
ประธาน
(ม.๑-ม.๓) ๒. นางอนงค์ สิทธิสาร
ครู ร.ร.บ้านหนองคู
เมือง
กรรมการ
๓. นางพิสมัย ลาภมาก
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมือง
กรรมการ
๔. นางศศิวมิ ล ดาแก้ว
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านมะค่า
กันทรวิชัย กรรมการ
๕. นางอัญชนา ผลาผล
ครู ร.ร.บ้านมะกอก
กันทรวิชัย กรรมการ/เลขาฯ
๓ เขียนเรียงความและคัดลายมือ ๑.นายคัมภีร์ สุดแท้
ผอ.ร.ร.วันครู ๒๕๐๒
เมือง
ประธาน
(ป.๑-ป.๓) ๒.นางสุภาพ ปูนอน
ครู ร.ร.บ้านบรบือ
บรบือ
กรรมการ
๓.นางวิจิตร พัดมะนา
ครู ร.ร.บ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมั
กันทรวิชัยน กรรมการ

ที่

กิจกรรม

ชื่อ - สกุล
๔.นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์
๕.นางผิวผ่อง กันทรพิทกั ษ์
(ป.๔-ป.๖) ๑.นายสมร นามคุณ
๒.นางทองคา บรรณศรี
๓.นางนันทนา ไชยแสนท้าว
๔.นางกฤษณา เมืองวงษ์
๕.นางนภาภรณ์ ทาโยธี
(ม.๑-ม.๓) ๑. นายประภาษ รันศรี
๒. นางมงคล ไชยโคตร

ตำแหน่ง/โรงเรียน
ครู ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูขาด
ครู ร.ร.บ้านหนองโพด
ครู ร.ร.บ้านมะกอก
ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
ผอ.ร.ร.บ้านนาสีนวน

ครู ร.ร.บ้านหนองจิก
๓. นางยุพดี ประนัดทา
ครู ร.ร.บ้านเหล่า
๔. นางอุไรรัตน์ สุวรรณรุง่ เรืองครู ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด
๕.นางสมควร ชื่นนิรันดร์ ครู ร.ร.บ้านดอนก่อ

๓ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ๑.นางรัชนี หงษ์บญ
ุ
(ป.๑-ป.๓) ๒.นางจุฑามาศ การดี
๓.นางยุพา มรรครมย์
๔.นางละมุล จันทร์แป้น
๕.นางเรวดี ภูถาวร
(ป.๔-ป.๖) ๑.นายทองย่อม สาครสูงเนิน
๒.นางคาจันทร์ เผ่าภูธร
๓. นางนวลละไม เขียววารี
๔. นางชัฏดาภรณ์ สระแก้ว
๕.นางมาลินี ระถี
(ม.๑-ม.๓) ๑.นางเย็นใจ โมฆรัตน์

ผอ.ร.ร.บ้านดอนก่อ
ครู ร.ร.บ้านดอนนา
ครู ร.รชุมชนบ้านหมากค่า
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
ผอ.ร.ร.บ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น
ครู ร.ร.บ้านซองแมว
ครู ร.ร.บ้านดอนก่อ
ครู ร.ร.บ้านป่าข่างโนนลาน
ครู ร.ร.บ้านหมี่เหล่าน้อย
ผอ.ร.ร.บ้านเก่าน้อยหนองเส็งฯ

อำเภอ
แกดา
เมือง
บรบือ
เมืองฯ
กันทรฯ
เมือง
เมือง
เมือง

บรบือ
กันทรวิชัย
เมือง
เมือง
บรบือ
กันทรวิชัย
แกดา
เมือง
เมือง
กันทรวิชัย
บรบือ
บรบือ
แกดา
เมือง
เมือง

๒. นางธาดา ชัยศร
๓. น.ส.เสาวลักษณ์ คาดี

ครู ร.ร. บ้านหันเชียงเหียน เมือง
ครู ร.ร.บ้านวังบัวสามัคคี กันทรวิชัย

๔. นางชัฏดาภรณ์ สระแก้ว

ครู ร.ร.บ้านป่าข่างโนนลาน

แกดา

๕. นางมะลิ สุรคาย

ครู ร.ร. บ้านเหล่า

กันทรวิชัย

ผอ.ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด
ครู ร.ร.บ้านวังปลาโด
ครู ร.ร.บ้านสมศรีมะแปป
ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม
ครู ร.ร.บ้านนาดีศรีสุข
ผอ.ร.ร.บ้านโสกภารา
ครู ร.ร.วัดนาดีวราราม
ครู ร.ร.บ้านหัวขัว
ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม
ครู ร.ร.บ้านโนนทอง
ผอ.ร.ร.บ้านหนองขุ่น
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง
บรบือ
กันทรวิชัย
เมือง
กันทรวิชัย
บรบือ
บรบือ
กันทรวิชัย
เมือง
บรบือ
แกดา
เมือง

๔ แต่งบทร้อยกรอง
๑. นายฉลอง เพ็ชรกอง
๔.๑ กาพย์ยานี ๑๑
๒.นางเพียรศรี รื่นกลาง
(ป.๔-ป.๖) ๓.นางบังอร ดรไชย
๔.นางนภัสนันท์ พรรณพราว
๕.นางมงคล โพธิเ์ อม
๔.๒ กลอนสุภาพ
๑.นายสมพงษ์ เทีอกทุม
(ม.๑-ม.๓)
๒. นางปิยนันท์ พิสิษฐภักดิ์
๓. นางศิริพร พิมพ์ภกั ดิ์
๔. นางชลธิชา รักษาภักดี
๕. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงาม
๕ พาทีสร้างสรรค์
๑. นายสุวฒ
ั น์ แสงแก้ว
(ม.๑-ม.๓) ๒.นางสมรักษ์ สุวรรณโท

ปฏิบตั ิหน้ำที่
โทรศัพท์
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ ๐๘๓-๔๑๙๔๐๖๙
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ
ประธาน
๐๘๔-๖๘๕๖๒๘๕
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ที่

กิจกรรม

ชื่อ - สกุล
๓.นางมณีวรรณ แพงเจริญ
๔.นางศิริลักษณ์ สรรพอาไพ
๕.นางเฉลิมศรี ไชยบุดดี

ตำแหน่ง/โรงเรียน
อำเภอ ปฏิบตั ิหน้ำที่
ครู ร.ร.บ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ
กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านโดท่างาม
เมือง
กรรมการ
ครู ร.ร.บ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรวิชัย กรรมการ/เลขาฯ

โทรศัพท์

