ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------อนุสนธิตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และได้แจ้งให้โรงเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีคณะกรรมการบางฝ่ายยังไม่สมบูรณ์ และเพียงพอตามกิจกรรมที่แข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. คณะกรรมการอานวยการประจาศูนย์ประสานงานการแข่งขัน สพม.๒๒
เพิ่ม นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ
ผอ.ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.๒๒
กรรมการ
ข. คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันฯ
เพิ่ม นายณรงค์ ศิริปรีชากุล
ผอ.ร.ร.ธรรมกรวิทยานุกูล สพม.๒๒ รองประธานกรรมการ
เพิ่ม นางสิริพร วิลาศรี
ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒
กรรมการ
๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓.๑ คณะกรรมการอานวยการและประสานงาน
เพิ่มเติม นายเศวต จอมจุมพล
ผอ.ร.ร.หว้านใหญ่พิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
เดิม นายธนิต ทองอาจ
ผอ.ร.ร.หนองแวงวิทยาคม สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น นายวิษณุกร จันทรา
รอง ผอ.ร.ร.เมืองมุกวิทยาคม สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
๓.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เดิม นายเศวต จอมจุมพล
ผอ.ร.ร.หว้านใหญ่พิทยา สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น นางสาวดวงดารา เจริญวงศ์ รองผอ.ร.ร. คาป่าหลายสรรพวิทย์ สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
๕. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
คณะกรรมการอานวยการและประสานงาน เพิ่มเติม ดังนี้
ว่าที่ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์
ผอ.ร.ร.โพนแพงพิทยาคม
กรรมการ
นายณรงค์ ศิริปรีชากุล
ผอ.ร.ร.ธรรมกรวิทยานุกูล
กรรมการ
นายธนู เจริญรัตน์
ผอ.ร.ร.วังยางวิทยาคม
กรรมการ
นายพิทักษ์ คะปัญญา
ผอ.ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม
กรรมการ
นายธนูศักดิ์ วรรณคาผุย
รอง ผอ. ร.ร.นครพนมวิทยาคม
กรรมการ
นายมารุต ปทุมวัน
ครู ร.ร.ธาตุพนม
กรรมการ
นายสุขสันต์ เชื้อกุณะ
ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา
กรรมการ

นางสาวประกายแพร เสวิวัฒน์
นายไพฑูรย์ จันที
นางวิภาวรรณ มงคลการ
นายอนุพงษ์ ยุรชัย
นางสาวปริวรัญญา แสนมะฮุง

ครู ร.ร.นาทมวิทยา
ครู ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ครู ร.ร.นาทมวิทยา
ครู ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษฎ์
- ครู ๒
- ทยา
ร.ร.นาทมวิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดสิน...
๕.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันราวงมาตรฐานระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดั-/บชั๕.๓.๑
้น ม.๔คณะกรรมการตั
– ม.๖
เดิม นางสาวปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ๓๐
กรรมการ
เปลี่ยนเป็น นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
เดิม นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น นางจันทร รัศมี
ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
เพิ่ม นางสาวจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติ
ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.๒๒ กรรมการ
๕.๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เดิม นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
เปลี่ยนเป็น นายกิตติยา ทาธิสา
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการ
เดิม นางสีนีนาท ทองขาว อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ แก้ไขเป็น กรรมการ
เพิ่ม นายทรงฤทธิ์ บุญบันดาล
ครู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กรรมการ
เพิ่ม นางอารีรัช ผิวดี
ครู ร.ร.ศรีกระนวน สพม.๒๕
กรรมการ
๕.๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ และ คณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
เดิม นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสาร
ครู ร.ร.นาถ่อนพัฒนา สพม.๒๒
กรรมการ
แก้ไขเป็น
ประธานกรรมการ
เดิม นางสาวยุวรี ศรีแพน
ครู ร.ร.นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
แก้ไขเป็น
กรรมการ
๘. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
คณะกรรมการอานวยการและประสานงาน
เพิ่ม นายสุรพล มีหนองหว้า
ผอ.ร.ร.ปลาปากวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายสุกรี ชัยมงค์
ผอ.ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา สพม.๒๒ ประธานกรรมการ
๒. นายประวิทย์ กัณณีย์
ครู ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูลสพม.๒๒
กรรมการ
๓. นายสมหมาย จาเริญเศษ
ครู ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม.๒๒ กรรมการ
๔. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญ
ครู ร.ร.วังกระแสวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๕. นายยุทธพร พรเพชร
ครู ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๒ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายสุจิต สารผล
ครู ร.ร.นาหว้าพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ

๒. นายอุดร สุวารีย์
ครู ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม สพม.๒๒
๘.๒.๓ การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายไพฑูรย์ พรหมวงศ์
ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
๒. นายทวีวุฒิ เจริญตา
ครู ร.ร.ธงธานี สพม.๒๗
๓. นายเชษฐา บุญชวลิต
ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
๘.๒.๔ การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑.นายวิศวะ เพชรผ่องพันธุ์
ครู ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา สพม.๒๒
๒.นายสุพจน์ อบรมชอบ
ครู ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูลสพม.๒๒
๓.นายเกรียงศักดิ์ มูลเมือง
ครู ร.ร.ธาตุพนม สพม.๒๒
๔.นายสมหมาย จาเริญเศษ
ครู ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม.๒๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-/ ๘.๒.๕
การแข่
๘.๒.๕ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประเภททีม ระดั
บชั้น ม.๑
– ๓ งขัน...
๑.นางรุ่งนภา ทะรังศรี
ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร สพม.๒๔
กรรมการ
๒.นางอโนชา ไหลหลั่ง
ครู ร.ร.นาแกสามัคคี สพม.๒๒
กรรมการ
๓.นางนภาพร ตันนารักษ์
ครู ร.ร.ผึ้งวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๔.นางสุวรรณา คงเพชร
ครู ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๖ การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นายคนิม เบญมาตย์
ผอ. ร.ร. คาบกวิทยาคาร สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
๒. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์
ครู ร.ร.นาแกพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์
ครู ร.ร.เชียงยืนวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
๔. นางอุไรวรรณ แสนมิตร
ครู ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม.๒๒ กรรมการ
๘.๒.๗ การแข่งขันโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผอ. ร.ร.หนองซนพิทยาคม สพม.๒๒
ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ชัยชนะ
ครู ร.ร.พิมายวิทยา สพม.๓๑
กรรมการ
๓. นางวรรณรัตน์ แข็งขัน
ครู ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม สพม.๒๑
กรรมการ
๔. นายอัญเชิญ สุวรรณศรี
ครู ร.ร.สมเด็จพิทยาคม สพม.๒๔
กรรมการ
๘.๒.๘ การแข่งขันโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ
ครู ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.๒๕ กรรมการ
๒. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมา
ครู ร.ร.หนองซนพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นายอัญเชิญ สุวรรณศรี
ครู ร.ร.สมเด็จพิทยาคม สพม.๒๔
กรรมการ
๘.๒.๑๐ การแข่งขันการจัดสวนถาด ประเภทการจัดสวนแก้ว ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. ว่าที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร
ผอ. ร.ร. ท่าสงครามวิทยา สพม.๒๓
ประธานกรรมการ
๒. นายสง่า
พันพิพัฒน์
ครู ร.ร.ยโสธรพิทยาคม สพม.๒๘
กรรมการ
๒. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์
ครู ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. ๒๑ กรรมการ
๓. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น
ครู ร.ร.สตรีศึกษา สพม.๒๗
กรรมการ
๔. นายประญัติ พยัคฆ์มะเริง
ครู ร.ร.พุดซาพิทยาคม สพม. ๒๒
กรรมการ

๕. นางสาวชิดนภา ศรียา
ครู ร.ร. ภูเวียงวิทยาคม สพม. ๒๕
กรรมการ
๖. นายนิมิตร อ่อนบัตร
ครู ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและเลขานุการ
๘.๒.๑๑ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางราตรี สุริยนต์
ครู ร.ร.โพนแพงพิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นางณัฎฐิดา ถีระพันธ์
ครู ร.ร.คึมใหญ่วิทยา สพม.๒๙
กรรมการ
๓. นางวรุณธิดา ศรีโสดา
ครู ร.ร.ศรีรัตนวิทยา สพม.๒๘
กรรมการ
๔. นางสุวณา พรรณะ
ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการและ
เลขานุการ
๘.๒.๑๒ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศ
ครู ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.๒๒ กรรมการ
๘.๒.๑๓ การแข่งขันทาอาหาร ประเภทแกงมัสมั่น ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางสมปอง มุลตองคะ
ครู ร.ร.ธาตุพนม สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นางปิยะรัตน์ แก้วก่า
ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๑๔ การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ประเภททีม
ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. นางสายฝน จาปา
ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นายอาภันตรา แสงวงศ์
ครู ร.ร.ปลาปากวิทยา สพม.๒๒
กรรมการ
-/ ๒. นายอาภันตรา ...
๓. นางกุลนันทร์ อติชาติ
ครู ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม.๒๗ กรรมการ
๘.๒.๑๕ การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ประเภททีม
ระดับชั้น ม.๔– ๖
๑. นางรัชนี ศรีจันทร์
ครู ร.ร.วัดบึงเหล็ก สพม.๒๒
กรรมการ
๒. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิต
ครู ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล สพม.๒๒
กรรมการ
๓. นางนิมมาน ชื่นตา
ครู ร.ร.อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม.๒๒ กรรมการ
๔. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์
ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
กรรมการ
๕. นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา สพม.๒๒
กรรมการ
๘.๒.๑๖ กระทงทอง ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์
ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สพม.๒๒
๒. นางอารีย์วรรณ รัศมี
ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
๘.๒.๑๗ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๑. ว่าที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร
ผอ. ร.ร. ท่าสงครามวิทยา สพม.๒๓
๒. นางปราณีต ศรีเจริญ
ครู ร.ร.ธาตุพนม สพม.๒๒
๓. นางอรทัย วรกิตติกุล
ครู ร.ร.ค้อวิทยาคม สพม.๒๒
๔. นางสมใจ คาศรี
ครู ร.ร.กันทรารมณ์ สพม.๒๘
๕. นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา สพม.๒๒
เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

๘.๒.๑๘ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๑. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์
ครูร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.๒๒
๒. นางอุลัยวรรณ ศิรินามนตรี
ครูร.ร.สนธิราษฎร์วิทยา สพม.๒๒

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๓ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
๘.๓.๔ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓
เพิ่ม ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผอ.ร.ร.บ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๑ ประธานกรรมการ
๙. คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖
เพิ่ม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สพม.๒๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพิ่ม นางสาวปริชาติ คาเห็น เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.๒๒
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพิ่ม นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์ ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
เพิ่ม นายเดชา คเณศโยธิน
ครู ร.ร.คาสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.๒๒
กรรมการ
๑๑. คณะกรรมการ นักบินน้อย สพฐ.
เพิ่ม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์
นักวิชาการศึกษา สพม.๒๒
รองประธานกรรมการ
เพิ่ม นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์ ครู ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม สพม.๒๒
กรรมการ
เพิ่ม นายยุทธนา คะสุดใจ
ครู ร.ร.นครพนมิทยาคม
กรรมการ
นอกนั้นคงเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายปริ ญญา ธรเสนา)
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

-/ ทั้งนี้ ...

