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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที ่             / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ (กำรศึกษำพิเศษ) 

........................................................................................................ 

 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๔ ภูมิภำค       
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบหมำยให้กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม ๓    
และกลุ่ม ๔ เป็นเจ้ำภำพในกำรด ำเนินงำนในส่วนของกลุ่มโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเฉพำะ             
ควำมพิกำร) โดยโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัด
หนองคำย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๑ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ ร่วมกันเป็นเจ้ำภำพจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเฉพำะ       
ควำมพิกำร) ในระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      
อ ำเภอโพนพิสัย จั งหวัดหนองคำย  เ พ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน               
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเฉพำะ       
ควำมพิกำร) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร มีควำมโปร่งใส และยุติธรรมในกำรตัดสิน       
กำรแข่งขัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ (กำรศึกษำพิเศษ) ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. นำยพะโยม    ชิณวงศ์  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
3. นำยบุญรักษ์   ยอดเพชร รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
4. นำยอ ำนำจ    วิชยำนุวัต ิ ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
5. นำงญำณกร   จันทหำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6. นำงล ำพึง  ศรีมีชัย  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส 
7. นำยอัมพร  พินะสำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ 
8. นำยภัญญ ู ภูริศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
9. นำยธีรพงษ์    สำรแสน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 
10. นำยค ำจันทร์  รัตนอุปกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 
11. นำยมำนิตย์   ค ำงำม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นำยบุญรักษ ์  คลองมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นำยไพรัช    ศรีพลัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นำยอ ำนำจ   ชนชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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15. นำยกมล   สำรสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นำยจรุงเวทย์   ชสูกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นำยอุบล   ธนำสัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ให้กำรสนับสนุนแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน         
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยเรืองเวช  ผำสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี          ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุรศักดิ์  เอนกแสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๘     รองประธำนกรรมกำร 
  จังหวัดยโสธร 
3. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น     รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยนพดล  ธุลีจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๙ จังหวัดขอนแก่น     กรรมกำร               
5. นำยวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์            กรรมกำร 
6. นำยเรือง  สุพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร            กรรมกำร
7. นำยเสถียร  เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ          กรรมกำร
8. นำยอุทัย  เพชรอยู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น          กรรมกำร 
9. นำยสันติ  ฤำไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล           กรรมกำร 
10.นำงอนงค์  พืชสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด      กรรมกำร
11.นำยมีเกียรติ  นำสมตรึก       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล           กรรมกำร 
12.นำยสิทธิชัย  พุฒกลำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล           กรรมกำร 
13.นำยประโยชน์  อ่อนทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดขอนแก่น          กรรมกำร 
14.นำยไชยำ  หงษ์ณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดนครรำชสีมำ              กรรมกำร 
15.นำงสำวเตือนจิต  มูลอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด               กรรมกำร 
16.นำงอภิชำ  ถีระพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น   กรรมกำร 
17.นำยนรวัฒน์  อัมภวำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย          กรรมกำร                    
18.นำงสำวทัศนีย์  สิงหวงค์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    กรรมกำร 

 19.นำยพันค ำ  ศรีพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๒                      กรรมกำร 
  จังหวัดอุบลรำชธำนี  
20.นำยกุลชำติ  ชลเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๙                     กรรมกำร 
  จังหวัดศรีสะเกษ   
21.นำงกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๑                     กรรมกำร

 จังหวัดบุรีรัมย์ 
22.นำยสมทบ  ถีระพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๔                      กรรมกำร 
  จังหวัดอ ำนำจเจริญ  
23.นำยสุรพล  เสนบุญ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๐           กรรมกำร 
  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
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24.นำยรังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๑           กรรมกำร 
  จังหวัดนครรำชสีมำ  
25.นำยชลิต  วิพัทนะพร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม      กรรมกำร 
26.นำยสุวรรณ  บัวพันธ ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์           กรรมกำร 
27.นำงสำวปัทมำ  คัดทะจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสกลนคร          กรรมกำร
28.นำยนิรัติศัย  ชิณกะธรรม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย          กรรมกำร
29.นำยพิชิต  สนั่นเอื้อ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี          กรรมกำร
30.นำยอนุ  เหมือนอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู      กรรมกำร
31.นำงเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญำกูล  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ   กรรมกำร
32.นำงสุวิมล  ศรไชย ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ       กรรมกำร
33.นำงวิมำลำ  รักพรม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดชัยภูมิ          กรรมกำร
34.นำงอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์             กรรมกำร
35.นำงสำวธนภร  ฤทธิแผลง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร          กรรมกำร
36.นำยสุพจน์  ชะพินใจ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม          กรรมกำร
37.นำงสำววัชรำภรณ์  ผิวข ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมุกดำหำร          กรรมกำร
38.นำยวิทูรวงศ์ทอง วิทูรำงกูร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด          กรรมกำร
39.นำยสมพร  พิมรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  กรรมกำร
40.นำงญำระตี เศรษฐบุปผำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  กรรมกำร
41.นำงภัทรอร  อินพรม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  กรรมกำร
42.นำงนิภำพร  ศักดิ์แสน     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  กรรมกำร
43.นำยสิริพงศ์  สำยแขม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                   กรรมกำร 
  จังหวัดหนองคำย  
44.นำงนิตยวรรณ  เอนกแสน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๘                    กรรมกำร 
  จังหวัดยโสธร   
45.นำยสันติ  สกุลเดช รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐           กรรมกำร 
  จังหวัดขอนแก่น  
46.ว่ำที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธนำประสิทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐         กรรมกำร                                            
            จังหวัดขอนแก่น    
47.นำยสัญญำ  แสนทวีสุข รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๒           กรรมกำร 
  จังหวัดอุบลรำชธำนี      
48.นำยกรณ ์สล้ำงสุขสกำว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๓                    กรรมกำร 
 จังหวัดสกลนคร           
49.นำงพรหมภัสสร  พนำดร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๑           กรรมกำร 

 จังหวัดบุรีรัมย์ 
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50.นำยวัชรพล  มนตรีภักด ี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                    กรรมกำร 
51.นำยเทวฤทธิ์  สิทธินอก รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น           กรรมกำร 
52.นำงพรสวรรค์  วงศ์บุตรดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล           กรรมกำร 
53.นำงสำวกชพร  พุทธจักร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล           กรรมกำร 
54.นำงกัลยำรัตน์  ภูงำมทอง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล           กรรมกำร
55.นำยชำตรี  สุทธว ี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล           กรรมกำร
56.นำงแสงจันทร์  เพ็ญจภำค รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                    กรรมกำร
57.นำยพันศักดิ ์วงศ์ตะวัน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล           กรรมกำร
58.นำยสุเชำว์  ช่วยหำญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล           กรรมกำร
59.นำงสำวพรวิจิตร  ชำติช ำนำญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น          กรรมกำร
60.นำงวิชุดำ  โชคภูเขียว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น          กรรมกำร
61.นำงอำภรณ์  มุ่งสุข  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น          กรรมกำร
62.นำงสำวพัชนีพร  บุญแพง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์                    กรรมกำร
63.นำยธนบูรณ์ชัย  ทองดีนอก รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์                    กรรมกำร
64.นำยเจษฎำ  เวียงพล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด                    กรรมกำร
65.นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี          กรรมกำร
66.นำยสมบัติ  คุ้มไข่น้ ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ                    กรรมกำร
67.นำยจิณณะ  นำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ                    กรรมกำร
68.นำงสำวดำรุณี  มูลค ำภำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙          กรรมกำร 
  จังหวัดขอนแก่น   
69.นำงสำวพจนำ  ธุระนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙          กรรมกำร 
  จังหวัดขอนแก่น  
70.นำงสำวชนัญภรณ์  จันทะวัน  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดเลย          กรรมกำร 
71.นำงสำวพนำรัตน์  มำลีลัย รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสกลนคร      กรรมกำร  
72.นำงพิมนภัทร์  นำมแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร          กรรมกำร 
73.นำงสนธิยำ  อำรยำวิชำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ  กรรมกำร 
74.นำงสำวรุ่งรัตย์  วโิย รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม      กรรมกำร 
75.นำยทวีศักดิ์  พันธนำม รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์        กรรมกำร  
76.นำยภัทรนันท์  อิงภู  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์      กรรมกำร 
77.นำงสำวดวงชนก  ลันดำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดชัยภูมิ          กรรมกำร 
78.นำงรัศมี  ศรีคลังไพร รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี       กรรมกำร
79.นำยรังสรรณ์  วันนำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล           กรรมกำร 
80.นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                  จังหวัดหนองคำย 
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81.นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                  ประจ ำจังหวัดหนองคำย 
82.นำยดำวเทียม  บับที        ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                  ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ 

 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำย    
ให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเหมำะสม เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นำยทวีศักดิ์ ตั้งอำรีอรุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗              ประธำนกรรมกำร 
  จังหวัดหนองคำย 
2. นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวสุพิชฌำ  บิดำนำรำ   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
5. นำยบัญชำ  ทองสำ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
6. นำงผำนิตย์  ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร  
7. นำงสำวสุภำรัตน์  วัฒนธรรม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
8. นำยชฎำกร  สิงหศิร ิ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
9. นำยธวชัชัย  ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
10.นำงสำวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่ำง  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย         กรรมกำร 
11.นำงวริศรำ  จุลปำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
12.นำงอัญรินทร์  วิโย ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
13.นำยเดชำ  ภูหลักด่ำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
14.นำงสำวธมนวรรณ  แสนมิตร  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
15.นำงสำวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
16.นำงทวีพร  ปัญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
17.นำยใหม่  ชัยยะ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
18.นำงสำวจิรัชยำ  ศรีรงไชย   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
19.นำงอรทัย  บับที ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
20.นำงสำวจิดำภำ  ค่อมคิรินทร์  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
21.นำงปิยะวรรณ  สิมสำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
22.นำงกรรณิกำ  หัสรินทร์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
23.นำงสำวรำตรี  ห้องหำญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
24.นำงสำวกฤษณำ  ทองสิทธิ์     ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
25.นำงสำวอนุรินทร์  ศรีลำฤทธิ์  ครผูู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
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26.นำยเจริญ  ไชยแสง ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร            
27.นำงสำวปวีณำ  วนะภูต ิ ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
28.นำงสำวจรัญญำ  สีมำพันธ์   ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
29.นำยนิกร  คงทวี ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
30.นำยธีระวัฒน์  พิมพกรรณ   ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
31.นำงสำวฐิติภำ  วะหำโล ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
32.นำยส ำเริง  ระกำนอก ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
33.นำยจักรพันธ์  จันสองคอน  ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
34.นำยณัฐพงค์  นำมวงษำ ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
35.นำงสำวบรรจง  พลลม ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
36.นำงสำวกนกวรรณภำ ปัททุมมี ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย     กรรมกำร 
37.นำงสำวนัตฐิยำ  เย็นละออง   ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
38.นำงวำริน  จันทร์ล ำภู ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
39.นำงสำวเพ็ญใจ  มุมอภัย ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
40.นำงสำวพีริยำ  มโนเอื้อ ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
41.นำงสำวภักจิรำ จะหลำบหลอง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร 
42.นำงสำวอรสุดำ  ทองมูล ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
43.นำงสำวเนตรชนก  นวลมณี   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
44.นำงสำวอรพรรณ  ผองสุข ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
45.นำงสำวกชกร  โคกแดง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
46.นำงสำวจิตรำภรณ์ ชำเรืองเดช ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย     กรรมกำร 
47.นำงสำวกิตตยิำ  เพ็งเวลุน ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
48.นำยอรรถพล  โฆษิต ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
49.นำยประสำร  กองกำร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
50.นำงสำววิภำพรรณ สุธรรมฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร 
51.นำงสำวจำรุนิภำ  ชัยเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
52.นำงสำวอำรียำ  ไชยศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
53.นำยจรัญ  ดวงสุวรรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
54.นำยพิชัย  เทียบดอกไม้ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
55.นำยณัฐวุฒิ  มำวิเศษ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
56.นำยปวิช  ปวรไชยกร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
57.นำงสำวพัชรำภรณ์  หำญชัย  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
58.นำงสำวกุลสตรี  ศรีอรัญ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
59.นำยบุญชัย  จันทนำ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
60.นำงสำววิรำฉัตร  ตั้งอำรีอรุณ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
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61.นำยวสันต์  วอแพง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
62.นำยกรณ์นฤเชษฐ์  รนัรัตติยำ  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
63.นำยธีรพล สำยหลักค ำ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
64.นำงสำววิภำพร  แสงพระจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร 
65.นำงสำวสุพิศ  แสงพิจิตร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
66.นำยกฤษณะ  หินมี  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
67.นำยปรมินทร์  ทับทิม  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
68.นำงสำวอัญฐิกำ  คูณแสง  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
69.นำยภูริวัฒน์  ชัยอำคม  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
70.นำงสำวปวีณำ  บัวศิร ิ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
71.นำยสุพจน์  โฮซิน ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
72.นำงสำวนวพร  หงษำวงษ์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
73.นำยวิทยำ  แสนโคตร ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
74.นำยนันทวุฒิ  กัสนุกำ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
75.นำงสำวกัญญำ  สุริยะกมล ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
76.นำยไมตรี  พวงพุฒ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
77.นำยประสิทธิ์  ผมไผ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
78.นำงสำวเบญจรงค์  ชะยุมำตร ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
79.นำงสำวศศิธร  รัตนวงค์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
80.นำงสำวพุทธพร  ภำนุรักษ์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
81.นำงสำวนุสรำ  ศรีชัยวำลย์  เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗             กรรมกำร 
  จังหวัดหนองคำย               
82.นำยณรงค์  วรรณสำ  วิทยำกรท้องถิ่น โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗            กรรมกำร 
  จังหวัดหนองคำย  
83.นำยสิริพงศ์  สำยแขม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  จังหวัดหนองคำย  
84.นำงรัศมี  ศรีคลังไพร   รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
  ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี 
85.นำงสำวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่อ ำนวยกำร วำงแผน ติดต่อประสำนงำน ก ำกับดูแล แก้ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในจัดงำนกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำกำร แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรท ำงำนเฉพำะกิจตำมควำมจ ำเป็น 
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๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1. นำยเรืองเวช  ผำสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี             ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น       รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุรศักดิ์  เอนกแสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๘         รองประธำนกรรมกำร 
  จังหวัดยโสธร 
4. นำยวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์              กรรมกำร 
5. นำยเรือง  สุพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร              กรรมกำร 
6. นำยเสถียร  เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ              กรรมกำร 
7. นำยอุทัย  เพชรอยู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น              กรรมกำร 
8. นำยสันติ  ฤำไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล              กรรมกำร 
9. นำยมีเกียรติ  นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล              กรรมกำร 
10.นำยประโยชน์  อ่อนทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดขอนแก่น                  กรรมกำร 
11.นำยไชยำ  หงส์ณี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดนครรำชสีมำ              กรรมกำร 
12.นำงสำวเตือนจิต  มูลอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                   กรรมกำร 
13.นำงดำรณี  ดอกแขมกลำง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดนครรำชสีมำ              กรรมกำร 
14.นำยดรัณภพ นันตำเรือง  รองผู้อ ำนวยกำรสอนคนตำบอดจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 
15.นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
16.นำงสำวพรวิจิตร ชำติช ำนำญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                  กรรมกำร
17.นำงวิชุดำ  โชคภูเขียว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                  กรรมกำร 
18.นำงอำภรณ์  มุ่งสุข  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น              กรรมกำร 
19.นำยวัชรพล  มนตรีภักด ี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น              กรรมกำร 
20.นำยเทวฤทธิ์  สิทธินอก รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น              กรรมกำร 
21.นำยสิริพงศ์  สำยแขม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                   กรรมกำร 
  จังหวัดหนองคำย             
22.นำงรัศมี  ศรีคลังไพร    รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                                   กรรมกำร 
  ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี   
23.นำงสำวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                    กรรมกำร 
24.นำงชุติพร ไชยเชำวน์โรจน์    คร ูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น              กรรมกำร 
25.นำงสำวปวีณำ  วนะภูต ิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร  
26.นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  จังหวัดหนองคำย  
27.นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ประจ ำจังหวัดหนองคำย 
28.นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ 
29.นำงผำนิตย์  ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  จังหวัดหนองคำย     
 

  /30.นำงปณิธิ... 
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30.นำงปณิธิ  ภูหลักด่ำน   ครูธุรกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                   จังหวัดหนองคำย  

 มีหน้าที่ 

 ๑. ประชุมคณะกรรมกำรจัดเตรียมกำรแข่งขัน 
 ๒. จัดท ำโจทย์ ข้อค ำถำม รำยละเอียดส ำหรับกำรแข่งขันทักษะต่ำงๆ ของนักเรียนพิกำรทุกประเภท 
 ๓. เป็นที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำให้กำรจัดเตรียมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัดส ำนักบริหำรงำน   
กำรศึกษำพิเศษกลุ่ม ๓ และกลุ่ม ๔ 
 ๔. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ ครั้งที่ ๖๖    
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 ๕. วำงแผนกิจกรรม ล ำดับขั้นตอนพิธีกำรงำนของทุกฝ่ำย ก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรม พร้อมทั้งตัดสินและ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่จะเกิดข้ึนระหว่ำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย               
 ๖. ประสำนงำนกับหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ เพ่ือรับทรำบข้อมูล รำยละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
 ๗. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเฉพำะกิจตำมควำมจ ำเป็น หรืออ ำนวยควำมสะดวก
ควำมเหมำะสมของกิจกรรมในฝ่ำยต่ำงๆ   
 ๘. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน             
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ กลุ่ม ๓ และกลุ่ม ๔ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ 
จังหวัดหนองคำย  

๔. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
1. นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                 ประธำนกรรมกำร 
   จังหวัดหนองคำย  
2. นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                        รองประธำนกรรมกำร 
   ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ 
3. นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                        รองประธำนกรรมกำร 
   ประจ ำจังหวัดหนองคำย      
4. นำงรัศมี  ศรีคลังไพร รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                                   กรรมกำร 
   ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี                
5. นำงสำวนงลักษณ์  เมืองมุงคุณ คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                       กรรมกำร 
6. นำยสิริพงศ์  สำยแขม      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   จังหวัดหนองคำย  
7. นำงสำวปวีณำ  วนะภูติ    ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                จังหวัดหนองคำย  

 มีหน้าที่  
 ๑. จัดท ำแผนงำน ขั้นตอน และปฏิทินปฏิบัติงำน 
 ๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำน 
 ๓. ประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หน่วยงำนต่ำงๆ และกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ และสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม 
 ๕. งำนธุรกำรทั่วไป 

  /5.คณะกรรมกำร... 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1. นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุภำรัตน์  วัฒนธรรม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                    รองประธำนกรรมกำร 
 จังหวัดหนองคำย 
3. นำงสำวฐิติภำ  วะหำโล ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
4. นำงวำริน  จันทร์ล ำภู ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำงสำววิภำพรรณ สุธรรมฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
6. นำงสำวเนตรชนก  นวลมณี    ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำยวิทยำ  แสนโคตร ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                กรรมกำร
8. นำยสุพจน์  โฮชิน ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                กรรมกำร 
9. นำยปริญญำ  ชำวดร ครูธุรกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
10.นำงสำวจิดำภำ  ค่อมคิรินทร์  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ      กรรมกำรและเลขำนุกำร
11.นำงสำวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12.นำยเดชำ  ภูหลักด่ำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  จังหวัดหนองคำย 

 มีหน้าที ่
 ๑. วำงแผนก ำกับรูปแบบ วิธีกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนและหลังกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ประสำนงำนขอควำมร่วมมือ กับฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรก ำหนดกำรประชำสัมพันธ์ ทั้งประสำนงำนกับ
สื่อมวลชน หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ กำรเคลื่อนไหวของกำรจัดงำน 
 ๓. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
 -จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ ทำงวิทยุ สื่อกระจำยเสียง และเว็บไซต์ แผ่นผับ 
 -จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรม ป้ำยบอกเส้นทำงกำรเดินทำง  
 -จัดเตรียมเอกสำรกำรจัดกิจกรรม มอบให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ำร่วมงำน 
 -จัดให้เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ประจ ำห้องประชำสัมพันธ์และจุดกำรแข่งขันต่ำงๆ ตลอดกำรจัดงำน 
 ๔. ขอควำมร่วมมือ และสนับสนุน จำกหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 
 ๕. จัดทีมงำนประชำสัมพันธ์ในกำรให้ค ำแนะน ำอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำมำเยี่ยมชมงำน 
 ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗              ประธำนกรรมกำร 
        จังหวัดหนองคำย                                     
2. นำยบัญชำ  ทองสำ             ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
3. นำยธวชัชัย  ปงสนิท           ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
4. นำยใหม่  ชัยยะ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
5. นำยธีระวัฒน์  พิมพกรรณ     ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
6. นำยธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์        ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี               กรรมกำร 
7. ว่ำทีร่้อยตรรีัฐวิชญ์ ทักขนนท์   ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี               กรรมกำร 
 

  /8.นำยพิชัย... 
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8. นำยพิชัย  เทียบดอกไม้        ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร                                      
9. นำยสุพจน์  โฮซิน ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                กรรมกำร 
10.นำยวิทยำ  แสนโคตร ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ          กรรมกำร 
11.นำยสิริพงศ์  สำยแขม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    จังหวัดหนองคำย   

 มีหน้าที่ 
 ๑. ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องผู้ประสำนงำนกำรแสดง กำรแข่งขันแต่ละเวที           
ผู้บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว 
 ๒. ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องขยำยเสียง ระบบแสงสี เสียงบนเวทีให้พร้อมใช้งำน 
 ๓. ด ำเนินกำรประชุมประมวลผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละวันกำรแข่งขัน 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประมวลผล และประเมินผลการจัดการแข่งขัน 
1. นำยสันติ  ฤำไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                   ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวนงลักษณ์  เมืองมุงคุณ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ        รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวจิดำภำ  ค่อมคิรินทร์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                        กรรมกำร 
4. นำงสำวจิรัชยำ  ศรีรงไชย ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำงสำวปวีณำ  วนะภูติ  ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
6. นำงสำวฐิติภำ  วะหำโล ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำงสำวจรัญญำ  สีมำพันธ์   ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำยนิกร  คงทวี ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำยจักรพันธ์  จันสองคอน    ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
10.นำงสำวนัฐติยำ  เย็นละออง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำงสำวกิตติยำ  เพ็งเวลุน     ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
12.นำงสำววิภำพรรณ สุธรรมฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร 
13.นำยณัฐวุฒิ  มำวิเศษ           ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
14.นำยประสำร  กองกำร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
15.นำงสำวพัชรำภรณ์  หำญชัย   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
16.นำงสำวปวีณำ  บัวศิร ิ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
17.นำงสำวนุสรำ  ศรีชัยวำลย์ เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗             กรรมกำร 
   จังหวัดหนองคำย               
18.นำงกัลยำณี  ธนำสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่
 ๑. ประสำนงำนกับผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบันทึกข้อมูล    
และพิมพ์เอกสำรรำยงำนต่ำงๆ 
 ๒. ก ำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่ำน กำรเข้ำใช้งำนระบบแก่ผู้ประสำนงำนของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมรำยกำรแข่งขัน 
  
 

  /3.ก ำหนด... 
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 ๓. ก ำหนดปฏิทินกำรลงทะเบียน กำรตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล และพิมพ์เอกสำรหลัดฐำนต่ำงๆ จำกระบบ 
 ๔. บันทึกข้อมูลตำรำงกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรมลงในระบบโปรแกรม 
 ๕. เปิดระบบให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
 ๖. ตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
 ๗. บันทึกข้อมูลกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันลงในระบบโปรแกรม 
 ๘. เปิดระบบให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันพิมพ์บัตรประจ ำตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
 ๙. พิมพ์เอกสำรประกอบกำรแข่งขันส่งต่อให้คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 
 ๑๐. พิมพ์บัตรประจ ำตัวและเกียรติบัตรกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันส่งต่อให้คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 
 ๑๑. บันทึกข้อมูลผลกำรแข่งขันลงในระบบโปรแกรม 
 ๑๒. เปิดระบบให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
 ๑๓. ตรวจสอบผลกำรแข่งขันและส่งผลกำรแข่งขัน 
 ๑๔. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษกลุ่ม ๓  
และกลุ่ม ๔ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และส ำนักงำนกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

๘. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และเอกสาร 
1. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น            ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุพิชฌำ  บิดำนำรำ  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                    รองประธำนกรรมกำร
 จังหวัดหนองคำย  
3. นำงสำวปิยะวรรณ สิมสำ  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
4. นำงสำวอนุรินทร์ ศรีลำฤทธิ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
5. นำงสำวกฤษณำ  ทองสิทธิ์     ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
6. นำงกรรณิกำ  หัสรินทร์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
7. นำงสำวปวีณำ  วนะภูต ิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำงสำวจรัญญำ  สีมำพันธ์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำงสำวนัฐติยำ  เย็นละออง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
10.นำงสำวนวพร  หงษำวงษ์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
11.นำยไมตรี  พวงพุฒ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
12.นำงสำววิภำพรรณ  สุธรรมฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย   กรรมกำร
13.นำยณัฐวุฒิ  มำวิเศษ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
14.นำงสำวกิตติยำ เพ็งเวลุน ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
15.นำงสำวภักจิรำ จะหลำบหลอง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร
16.นำงสำวจิตรำภรณ์ ชำเรืองเดช ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย     กรรมกำร 
17.นำยประสำร  กองกำร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
18.นำงสำวพัชรำภรณ์  หำญชัย   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
19.นำงสำวกุลสตรี  ศรีอรัญ  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
20.นำงสำววิรำฉัตร ตั้งอำรีอรุณ   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
           
 
 

  /21.นำงสำวศศิธร... 
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21.นำงสำวศศิธร  รัตนวงค์  ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
22.นำงวิลำวัณย์ พรหมอุดม ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
23.นำงชุลีพร ค ำบุญ  ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
24.นำงทิพวรรณ มำลำหอม ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
25.นำงสุพรรณี  พลแสง ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
26.นำงสำวศรอนงค์ อภินำคพงศ์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี               กรรมกำร 
27.นำงสำวจรุณณี  นำแถมทอง ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี               กรรมกำร 
28.นำงสำวศิรประภำ  สุมสำ ครูอัตรำจ้ำง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ            กรรมกำร 
29.นำงสำวนุสรำ  ศรีชัยวำลย์  เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗             กรรมกำร 
   จังหวัดหนองคำย              
30.นำงสำวจิรัชยำ  ศรีรงไชย ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒7                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   จังหวัดหนองคำย 

 มีหน้าที ่
๑. จัดท ำตำรำงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
๒. ประสำนงำนอำคำรสถำนที่เพ่ือจัดเตรียมสถำนที่แข่งขันตำมตำรำงกำรแข่งขัน 
๓. ประสำนงำนฝ่ำยประมวลผลเพ่ือบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร และก ำหนดระบบ

เวลำเปิด – ปิด ระบบลงทะเบียนกำรแข่งขัน 
๔. จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมแข่งขันและเอกสำรกำรขอเปลี่ยนตัว ส ำหรับคณะกรรมกำรครู    

ผู้ควบคุม และนักเรียนในกำรแข่งขันและจัดท ำเอกสำรบันทึกคะแนนส ำหรับกรรมกำรตัดสิน 
๕. รับลงทะเบียนกำรแข่งขันและด ำเนินกำรเปลี่ยนตัวนักเรียนที่ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน กรณีที่มี               

กำรแจ้งเปลี่ยนตัว 
๖. จัดรวบรวมเอกสำรกำรลงทะเบียนทั้งหมดให้คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลเพ่ือสรุปรำยงำนผล        

กำรด ำเนินงำนทัง้หมด 
๗. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับงำนจัดงำนศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗       
จังหวัดหนองคำย 

๘. จัดท ำเอกสำรวำรกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม คู่มือเกณฑ์กำรแข่งขัน สูจิบัตรประกอบกำรจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 
๒๗ จังหวัดหนองคำย 

๙. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ของเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในภำพรวมทุกรำยกำร 

๙. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1. นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวริศรำ  จุลปำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
4. นำงสำวธมนวรรณ  แสนมติร ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย        กรรมกำร 
5. นำงสำวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย        กรรมกำร
  

/6.นำงสำวกนกวรรณ... 
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6. นำงสำวกนกวรรณ  ปัททุมมี    ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำงสำวอรสุดำ  ทองมูล ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำงสำวเนตรชนก  นวลมณี     ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำงสำวกชกร  โคกแดง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
10.นำงสำวจำรุนิภำ  ชัยเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำงสำวพัชรำภรณ์  หำญชัย   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
12.นำงสำวกุลสตรี ศรีอรัญ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
13.นำงสำวอำรียำ  ไชยศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
14.นำงสำวจิตรำภรณ์  ชำเรอืงเดช ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร     
15.นำงปณิธิ  ภูหลักด่ำน  ครูธุรกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย     กรรมกำร 
16.นำงสำววชิรญำณ์  สิทธิเดชไพศำล พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗             กรรมกำร 
         จังหวัดหนองคำย 
17.นำงรัศมี  ศรีคลังไพร รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี   
18.นำงสำวเพ็ญพรรรณ จันทร์สว่ำง ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        จังหวัดหนองคำย 
19.นำงกรรณิกำ  หัสรินทร์        ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่
 ๑. วำงแผนงำนและก ำหนดภำระงำนปฏิคมและกำรต้อนรับ พร้อมมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. ประสำนฝ่ำยเลขำนุกำร ต้อนรับประธำน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ำร่วมงำนพิธีเปิด 
 ๓. ประสำนกับฝ่ำยเลขำนุกำร เพ่ือด ำเนินงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประธำน และคณะผู้ติดตำม       
ในกำรเดินเยี่ยมชมนิทรรศกำร และกิจกรรมต่ำงๆ บริเวณสถำนที่เปิดจัดงำน 
 ๔. ประสำนฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยสถำนที่ และฝ่ำยพิธีกำร เพ่ือร่วมด ำเนินงำนจัดมอบเกียรติบัตรของที่ระลึก 
ฯลฯ แก่ผู้ให้กำรสนับสนุนและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๕. จัดหำของที่ระลึกส ำหรับประธำนในพิธีเปิด ช่อดอกไม้ติดเสื้อ และของช ำร่วยไว้ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ    
ในพิธีเปิด 
 ๖. ด ำเนินงำนต้อนรับ กำรเลี้ยงรับรอง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลส ำคัญที่มำเยี่ยมชมงำน 
 ๗. จัดเครื่องดื่ม อำหำรว่ำง และให้บริกำรในพิธีเปิด 
 ๘. ก ำกับ ดูแล ติดตำมตรวจสอบควำมเรียบร้อยพร้อมแก้ไขปัญหำให้บริกำรร่วมกับฝ่ำยต่ำงๆ ในพิธีเปิด 
 ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ 
1. นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำรัตน์  วัฒนธรรม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย              กรรมกำร 
4. นำงสำวธมนวรรณ  แสนมติร   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำงทวีพร  ปัญสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย              กรรมกำร 
 

/6.นำงสำวจิดำภำ... 



~ ๑๕ ~ 
 

 

-15- 

6. นำงสำวจิดำภำ  ค่อมคิรินทร์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
7. นำงสำวรำตรี  ห้องหำญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
8. นำยนิกร  คงทวี ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำยจักรพันธ์  จันสองคอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร         
10.นำงสำวบรรจง  พลลม       ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำงสำวอนุรินทร์  ศรีลำฤทธิ์  ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                 กรรมกำร 
12.นำงสำวพีริยำ  มโนเอื้อ ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย              กรรมกำร 
13.นำงสำวเพ็ญใจ  มุมอภัย ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย              กรรมกำร 
14.นำงสำวพุทธพร  ภำนุรักษ์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
15.นำงสำวกัญญำ  สุริยะกมล ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ              กรรมกำร 
16.นำงสำวอรสุดำ  ทองมูล  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒ จังหวัดหนองคำย        กรรมกำร 
17.นำงสำววิรำฉัตร  ตั้งอำรีอรุณ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
18.นำงอัญรินทร์  วิโย              ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ 
 ๑. วำงแผนกำรบริหำรเงิน บัญชี พัสดุ และสิทธิประโยชน์ 
 ๒. รวบรวมกรอบงำนและงบประมำณจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆ 
 ๓. ก ำหนดแบบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงบประมำณ 
 ๔. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
 ๕. จัดท ำเอกสำร หลักฐำนกำรเงินและด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
 ๖. ก ำกับติดตำม บริหำร และสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 ๗. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ 
1. นำยชนะ   โนนทนวงษ์     ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น           ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชลิต  วิพัทนะพร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                                  รองประธำนกรรมกำร 
 ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม   
3. นำงฤดีวรรณ  กำญจนสกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น              กรรมกำร 
4. นำงสำวกนกวรรณ  คุ้มยำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 
5. นำยบัญชำ  ทองสำ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
6. นำยนิกร  คงทวี ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร    
7. นำยสัญญำ แสนทวีสุข  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 32 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
8. นำงสำวสุภำรัตน์ วัฒนธรรม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 จังหวัดหนองคำย   
9. นำยเดชำ  ภูหลักด่ำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 จังหวัดหนองคำย  

 

 /มีหน้ำที.่.. 



~ ๑๖ ~ 
 

 

-16- 

มีหน้าที่  
 ๑. วำงแผน และเตรียมกำรแสดงพิธีเปิดบนเวทีกลำงในส่วนของโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรร่วมกับ
คณะกรรมกำรของโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ด ำเนินงำนพิธีกรในงำนพิธีเปิดงำน ประสำนกำรแสดงจำกโรงเรียนต่ำงๆ เพ่ือจัดแสดงบนเวที 
 ๓. จัดเตรียมของขวัญรำงวัลให้กับชุดกำรแสดง 
 ๔. ดูแลกำรรับประทำนอำหำรกกลำงวัน/อำหำรว่ำง ให้กับชุดกำรแสดง และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน     
บนเวทีในส่วนของโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 
1. นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธวชัชัย  ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยบัญชำ  ทองสำ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
4. นำยใหม่  ชัยยะ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
5. นำยณัฐพงค์  นำมวงษำ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
6. นำงสำวสุพิชฌำ  บิดำนำรำ   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
7. นำงสำวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
8. นำงสำวสุภำรัตน์  วัฒนธรรม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
9. นำยอรรถพล  โฆษิต     ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร  
10.นำยประสำร  กองกำร   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำยวสันต์  วอแพง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
12.นำยภูริวัฒน์  ชัยอำคม   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
13.นำยสิริพงศ์  สำยแขม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   จังหวัดหนองคำย 
14.นำยชฎำกร  สิงหศิร ิ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   จังหวัดหนองคำย 

 มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่จอดรถ จัดระบบกำรจรำจร อ ำนวยควำมสะดวกและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายล่ามภาษามือ 
1. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี             ประธำนกรรมกำร 
2. นำงรัศศิญำ  เหล็กกล้ำ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงนัยนำ  ค ำภูธร ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                  กรรมกำร 
4. นำงชุติพร  ไชยเชำวน์โรจน์  ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                  กรรมกำร 
5. นำงสำวน้ ำฝน  ประทุมชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                  กรรมกำร 
6. นำงมนัส  ขำวไชยมหำ ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน                  กรรมกำร 
7. นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                         

 

/มีหน้ำที.่.. 
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 มีหน้าที ่
 ๑.ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 ๒.ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมภำษำมือให้กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยินในพิธีเปิด พิธีปิด และกิจกรรม
ต่ำงๆ ตลอดกำรแข่งขัน 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
1. นำยเรืองเวช  ผำสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี             ประธำนกรรมกำร 
2. นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗         รองประธำนกรรมกำร 
   จังหวัดหนองคำย  
3. นำยสุรศักดิ์  เอนกแสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๘         รองประธำนกรรมกำร 
   จังหวัดยโสธร  
4. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                    กรรมกำร 
5. นำยวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์                  กรรมกำร 
6. นำยเรือง  สุพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร                  กรรมกำร 
7. นำยเสถียร  เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ                  กรรมกำร                                                                                                    
8. นำยอุทัย  เพชรอยู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 
9. นำยสันติ  ฤำไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกลู                  กรรมกำร 
10.นำงอนงค์  พืชสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด      กรรมกำร 
11.นำยมีเกียรติ  นำสมตรึก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล      กรรมกำร 
12.นำยประโยชน์  อ่อนทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดขอนแก่น      กรรมกำร 
13.นำยไชยำ  หงส์ณี             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดนครรำชสีมำ      กรรมกำร 
14.นำงสำวเตือนจิต  มูลอินทร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด      กรรมกำร 
15.นำงอภิชำ  ถีระพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น   กรรมกำร 
16.นำยนรวัฒน์  อัมพภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย      กรรมกำร 
17.นำงสำวทัศนีย์  สิงหวงค ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    กรรมกำร 
18.นำยพันค ำ  ศรีพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลรำชธำนี      กรรมกำร 
19.นำยกุลชำติ  ชลเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ   กรรมกำร 
20.นำงกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์      กรรมกำร 
21.นำยสมทบ  ถีระพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๔ จังหวัดอ ำนำจเจริญ   กรรมกำร 
22.นำยนพดล  ธุลีจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙ จังหวัดขอนแก่น    กรรมกำร 
23.นำยสุรพล  เสนบุญ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๐ จังหวัดอุบลรำชธำนี   กรรมกำร
24.นำยรังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๑ จังหวัดนครรำชสีมำ  กรรมกำร
25.นำยชลิต  วิพัทนะพร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม      กรรมกำร
26.นำยสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์      กรรมกำร 
27.นำยอนุ  เหมือนอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองบัวล ำภู      กรรมกำร 
28.นำงสำวปัทมำ  คัดทะจันทร์   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสกลนคร        กรรมกำร 
29.นำยนิรัติศัย  ชิณกะธรรม   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย        กรรมกำร 

 

/30.นำงเกตอรอินทร์... 
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30.นำงเกตอรอินทร ์ พิทักษ์โคชญำกูล  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ  กรรมกำร 
31.นำงสุวิมล  ศรไชย ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ       กรรมกำร 
32.นำงวิมำลำ  รักพรม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดชัยภูมิ          กรรมกำร 
33.นำงอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์          กรรมกำร 
34.นำงสำวธนภร  ฤทธิแผลง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร          กรรมกำร 
35.นำยสุพจน์  ชะพินใจ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม          กรรมกำร 
36.นำงสำววัชรำภรณ์  ผิวข ำ    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมุกดำหำร          กรรมกำร 
37.นำงสำวจุฑำพร อนุสรณ์  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี                     กรรมกำร 
38.นำงสำวพนัชกร ขุนภิรมย์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี                     กรรมกำร 
39.นำงสำวเกษสุดำ นำฤทธิ์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี                      กรรมกำร 
40.นำงสำวทิพย์อำภรณ์ คล้ำยหิรัญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี                   กรรมกำร 
41.นำงสำวพัชรี พินิจมนตรี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี                   กรรมกำร 
42.นำงสำวรุ่งอรุณ ภู่ตระกูล ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี         กรรมกำร 
43.นำงวิลำสินี กระฐินหอม ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี         กรรมกำร 
44.นำงสำวทิพย์สุดำ คุ้มหินลำด ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี         กรรมกำร 
45.นำยพิชิต  สนั่นเอื้อ             ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี 
50.นำงรัศมี  ศรีคลังไพร รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี 

 มีหน้าที ่
 ๑. ประชุมวำงแผนก ำหนดรูปแบบนิทรรศกำรและประมำณกำรงบประมำณ 
 ๒. ประสำนงำนกับโรงเรียนต่ำงๆ เพ่ือสำธิตและจัดแสดงผลงำนนักเรียน 
 ๓. จัดเตรียมสถำนที่ให้กับทุกโรงเรียนที่มีควำมประสงค์ที่จะจัดนิทรรศกำร และอ ำนวยควำมสะดวก       
ให้ตลอดระยะเวลำของกำรจัดนิทรรศกำรอำชีพ 
 ๔. ประชำสัมพันธ์กำรจัดนิทรรศกำรอำชีพของนักเรียนให้หน่วยงำนและประชำชนทั่วไปทรำบ 
 ๕. จัดนิทรรศกำรสำธิตและแสดงผลงำนนักเรียน ในวันที่ ๗- ๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรำชประชำ    
นุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
1. นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗              ประธำนกรรมกำร 
 จังหวัดหนองคำย  
2. นำยสิริพงศ์  สำยแขม    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗    รองประธำนกรรมกำร 
 จังหวัดหนองคำย  
3. นำยบัญชำ  ทองสำ       ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย          กรรมกำร 
4. นำยชฎำกร  สิงหศิริ  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำยเดชำ  ภูหลักด่ำน  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
6. นำยใหม่  ชัยยะ  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
 

/7. นำงกรรณิกำ... 
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7. นำงกรรณิกำ  หัสรินทร์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ                       กรรมกำร 
8. นำยเจริญ  ไชยแสง ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำยนิกร  คงทวี ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
10.นำยธีระวัฒน์  พิมพกรรณ ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำยส ำเริง  ระกำนอก ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร
12.นำยจักรพันธ์  จันสองคอน ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
13.นำยไชยำ ศรีสุข ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี      กรรมกำร 
14.นำยนันทวุฒิ  กัสนุกำ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ      กรรมกำร 
15.นำยสุพจน์  โฮชิน ครูผู้สอนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ      กรรมกำร 
16.นำยวิทยำ  แสนโคตร ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ      กรรมกำร 
17.นำยไมตรี  พวงพุฒ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ      กรรมกำร 
18.นำยประสิทธิ์  ผมไผ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
19.นำยอรรถพล  โฆษิต       ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย       กรรมกำร 
20.นำยประสำร  กองกำร    ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
21.นำยจรัญ  ดวงสุวรรณ์     ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
22.นำยพิชัย  เทียบดอกไม้    ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
23.นำยณัฐวุฒิ  มำวิเศษ      ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
24.นำยปวิช  ปวรไชยกร      ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
25.นำยบุญชัย  จันทนำ      ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
26.นำยวสันต์  วอแพง        ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
27.นำยกรณ์นฤเชษฐ์  รันรัตติยำ  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
28.นำยธีรพล สำยหลักค ำ    ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
29.นำยกฤษณะ  หินมี        ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
30.นำยปรมินทร์  ทับทิม     ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
31.นำยภูริวัฒน์  ชัยอำคม    ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
32.นำยวิชชำกร  แก้วแสนชัย   ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี               กรรมกำร 
33.นำยเกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ  ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี               กรรมกำร 
34.นำยสัญนิตย์  ผลภิญโญ พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย   กรรมกำร 
35.นำยณรงค์  วรรณสำ  วิทยำกรท้องถิ่น โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร 
36.นำยธวัชชัย  ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   จังหวัดหนองคำย 
37.นำยณัฐพงค์ นำมวงษำ   ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                จังหวัดหนองคำย 

  

 

 

 
/มีหน้ำที.่.. 
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 มีหน้าที่  
๑. จัดท ำทะเบียนที่พักภำยในโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย เพ่ือเป็นข้อมูล           

ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด 
๒. จัดเตรียมสถำนที่พัก และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำพัก ณ โรงเรียน          

รำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย ตำมควำมเหมำะสม 
๓. ส ำรวจข้อมูลนักเรียน ครูผู้ควบคุม ที่จะเข้ำพัก แยกชำย หญิง 
๔. ประมวลข้อมูล เพ่ือจัดที่พักให้เหมำะสม 
๕. รำยงำนผลกำรจัดที่พักต่อโรงเรียนในกลุ่มภำคเตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖. ส ำรวจข้อมูลกิจกรรมกำรแข่งขันทุกประเภท ทุกรำยกำร 
๗. วำงแผนผังกำรใช้สถำนที่ จัดเต็นท์ จัดสถำนที่แข่งขัน จัดเวทีกำรแสดงและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๘. สถำนที่ตำมรูปแบบรำยกำรที่ก ำหนดไว้ตำมผัง จัดผู้ประสำนดูแลควำมเรียบร้อย และแก้ไขปัญหำ

เกี่ยวกับสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทุกจุดที่มีกำรแข่งขัน และกำรใช้งำน 
๙. จัดท ำป้ำยบอกทำงไปสถำนที่แข่งขัน 
๑๐. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๖. คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น            ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสันติ  ฤำไชย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล              รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยทวีศักดิ์  ตั้งอำรีอรุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย  กรรมกำร
4. นำยดำวเทียม  บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ          กรรมกำร 
5. นำงสำวอ ำพร  รำชติกำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดหนองคำย          กรรมกำร 
6. นำยสิริพงศ์ สำยแขม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 จังหวัดหนองคำย 
7. นำงรัศมี  ศรีคลังไพร    รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี            
8. นำงสำวปวีณำ  วนะภูติ    ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 จงัหวัดหนองคำย    

 มีหน้าที ่
๑. ประสำนขอควำมอนุเครำะห์คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
๒. ประสำนสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันในเรื่องประเภทและสภำพควำมพิกำร 

และเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรแข่งขัน 
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ กำรจัดกำรแข่งขันทักษะ เพ่ือเตรี ยมควำมพร้อมส ำหรับ     

กำรแข่งขัน 
๕. ประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันในแต่ละรำยกำรทักษะ    กำร

แข่งขัน 
๖. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบรำยชื่อกำรลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วม

กำรแข่งขันและคณะกรรรมกำรตัดสินเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขัน 

/๗.ประสำน... 
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๗. ประสำนจัดหำคณะกรรมกำรกำรตัดสินทดแทน กรณีคณะกรรมกำรกำรตัดสินไม่สำมำรถมำปฏิบัติ
หน้ำที่ได ้

๘. ประสำนงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนงำนตัดสินกำรแข่งขันทักษะทั้งหมดมอบให้
คณะกรรมกำรติดตำมข้อมูลสำรสนเทศและวิเครำะห์ประมวลผลกิจกรรมและรำยงำนผลกำรจัดกำรแข่งขัน 

๙. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรแข่งขัน 

๑๗. คณะกรรมการรับร้องเรียนและอุทธรณ์ตัดสิน  
1. นำยอุทัย  เพชรอยู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสิทธิชัย  พุฒกลำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล          รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวทัศนีย์  สิงหวงค์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๓      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 จังหวัดสกลนคร 

 มีหน้าที ่ รับเรื่องร้องเรียน และวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกวด แข่งขัน 

๑๘. คณะกรรมการกลางประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๘.๑ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นำยเรือง  สุพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร           ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวัชรพล  มนตรีภักดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น          รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพัชนีพร  บุญแพง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์                    กรรมกำร 
4. นำงผำนิตย์ ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำงสำวธมนวรรณ แสนมิตร ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
6. นำงสำวกนกวรรณภำ ปัททุมมี ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำยส ำเริง ระกำนอก        ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำงสำวกชกร  โคกแดง     ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำงสำวจำรุนิภำ  ชัยเลิศ   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
10.นำงสำวจิตรำภรณ์  ชัยเรืองเดช ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย   กรรมกำร 
11.นำงสำวสุพิศ  แสงพิจิตร  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 ๑๘.๒ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นำยเสถียร  เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ                ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี      กรรมกำร 
3. นำยธนบูรณ์ชัย  ทองดีนอก รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์      กรรมกำร 
4. นำยจักรพันธ์  จันสองคอน ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
5. นำงสำวจรัญญำ สีมำพันธ์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
6. นำยนิกร  คงทวี ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำงสำวกิตติยำ เพ็งเวลุน ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
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8. นำยอรรถพล  โฆษิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำยณัฐวุฒิ  มำวิเศษ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
10.นำงสำววิรำฉัตร  ตั้งอำรีอรุณ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำงสำวอัญฐิกำ  คูณแสง  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 ๑๘.๓ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นำยชนะ  โนนทนวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น            ประธำนกรรมกำร 
2. นำงแสงจันทร์  เพ็ญจภำค รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล        กรรมกำร 
3. นำงอำภรณ์  มุ่งสุข รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น        กรรมกำร 
4. นำงสำวจิรัชยำ ศรีรงไชย ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำยธีระวัฒน์  พิมพกรรณ    ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
6. นำงสำวบรรจง พลลม ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำงสำวอรพรรณ  ผองสุข ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำงสำวอำรียำ  ไชยศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำงสำวพัชรำภรณ์  หำญชัย ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 ๑๘.๔ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นำยสันติ    ฤำไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงธณัฐชนก  ฉิมพลี  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๐            กรรมกำร 
 จังหวัดอุบลรำชธำนี           
3. นำยเดชำ  ภูหลักด่ำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย           กรรมกำร 
4. นำยรังสรรณ์  วันนำรอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล          กรรมกำร 
5. นำงสำวปวีณำ วนะภูติ ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
6. นำงสำวอรสุดำ  ทองมูล ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำยประสำร กองกำร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำงสำววิภำพร  แสงพระจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย     กรรมกำร 
9. นำยธีรพล  สำยหลักค ำ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
10.นำยสัญนิตย์  ผลภิญโญ พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗                   กรรมกำร 
   จังหวัดหนองคำย       

 ๑๘.๕ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นำยอุทัย  เพชรอยู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพันศักดิ์ วงศ์ตะวัน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล      กรรมกำร 
3. นำงสำวพรวิจิตร  ชำติช ำนำญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น      กรรมกำร 
4. นำยชฎำกร  สิงหศิริ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย       กรรมกำร 
5. นำยใหม่  ชัยยะ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย       กรรมกำร 
6. นำยปวิช ปวรไชยกร ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำยภูริวัฒน์  ชัยอำคม ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 
/๑๘.๖คณะกรรมกำร... 
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 ๑๘.๖ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นำยมีเกียรติ  นำสมตรึก         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล                        ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเกตรอรอินทร์ พิทักษ์โคชญำกุล  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ   กรรมกำร 
3. นำงวิชุดำ  โชคภูเขียว            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น           กรรมกำร 
4. นำยบัญชำ  ทองสำ         ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย           กรรมกำร 
5. นำงสำวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่ำง ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
6. นำยเจริญ ไชยแสง          ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำยพิชัย เทียบดอกไม้      ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำยวสันต์  วอแพง          ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
9. นำยปรมินทร์  ทับทิม       ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 ๑๘.๗ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. นำยเรืองเวช  ผำสุก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี             ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมบัติ  คุ้มไข่น้ ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ          กรรมกำร 
3. นำยเทวฤทธิ์  สิทธินอก รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น          กรรมกำร 
4. นำงสำวสุพิชฌำ บิดำนำรำ    ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำงสำวอัญรินทร์  วิโย ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
6. นำงวริศรำ  จุลปำน ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
7. นำยธวัชชัย  ปงสนิท ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
8. นำงสำวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
9. นำงทวีพร  ปัญสวัสดิ์  ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
10.นำงสำวฐิติภำ  วะหำโล  ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
11.นำงสำวนัฐติยำ  เย็นละออง   ครูผู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒7 จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
12.นำงสำววิภำพรรณ สุธรรมฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย    กรรมกำร 
13.นำยจรัญ  ดวงสุวรรณ์  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
14.นำยบุญชัย  จันทนำ  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
15.นำยกฤษณะ  หินมี  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
16.นำยกรณ์นฤเชษฐ์  รันรัตติกำ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
17.นำงสำวนุสรำ  ศรีชัยวำลย์  เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗             กรรมกำร 
   จังหวัดหนองคำย 

๑๘.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นำยวิจิตร  พิมพกรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์              ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจิณณะ  นำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ        กรรมกำร 
3. นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี        กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภำรัตน์  วัฒนธรรม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย             กรรมกำร 
5. นำยณัฐพงค์  นำมวงษำ ครผูู้ช่วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 

/6.นำงสำวภักจิรำ... 
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6. นำงสำวภักจิรำ จะหลำบหลอง ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จงัหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
7. นำงสำวเนตรชนก นวลมณี   ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 
8. นำงสำวกุลสตรี  ศรีอรัญ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 ๑๘.๙ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย 
1. นำยดำวเทียม บับที ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุเชำว์  ช่วยหำญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล        กรรมกำร 
3. นำยเจษฎำ  เวียงพล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด        กรรมกำร 
4. นำงรัศมี  ศรีคลังไพร รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี       กรรมกำร 
5. นำงสำวสุพิศ  แสงพิจิตร  ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคำย      กรรมกำร 

 มีหน้าที่  
 1. วำงแผน อ ำนวยควำมสะดวก วินิจฉัยปัญหำ สนับสนุนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
 ๒. ก ำกับ ดูแล ช่วยเหลือคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ 

๑๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

2. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

3. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
1. นำงกรรณิกำ  หัสรินทร์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ     ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจิตติมำ  เอกโชติ   ครู  โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                              กรรมกำร 
3. นำงสิรินันท์ สุรไพฑูรน์ แซ่ผุง  คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ                         กรรมกำร 
 ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม   

 1. การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

 2. การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (เดี่ยว) 
ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

 3. การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เดี่ยว) 
1. นำงอำรีย์  รักษำสุวรรณ   คร ูโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุธัญญำ  ยมหงษ์    ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๐          กรรมกำร 
 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
3. นำยขจรยศ  จันทมุณี   ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                    กรรมกำร 
4. นำยสุชำติ  รำชบรรเทำ ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม      กรรมกำร  
5. นำงสำวปวีณำ  พนำรินทร์  ครูโครงกำรสอนสองภำษำ             กรรมกำร 
 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น  

/กลุ่มสำระ... 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๓ คน) 
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธนัญชัย ดำศรี  มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย        ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงลลดำ  เข็มจันทร์       ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย            กรรมกำร 
 3. นำงธันยรัศม์ิ  ชูไชยวัฒน์   คร ูโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                           กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 

ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
2. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ทีม ๒ คน) 

ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 3. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงณิชนันท์  พัดงำม นักวิชำกำรวัฒนธรรมช ำนำญกำร                     ประธำนกรรมกำร 
        ส ำนักงำนจังหวัดหนองคำย 
 2. นำงสำวสุดำ  ชัยก ำเนิด นักวิชำกำรวัฒนธรรมช ำนำญกำร                               กรรมกำร 
  ส ำนักงำนจังหวัดหนองคำย  
 3. นำงสำวภริยำ ผ่องแผ้ว   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมุกดำหำร            กรรมกำร 
     4. การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๑๕ คน) 
 1. นำงอำภรณ์  มุ่งสุข   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยวีรชำติ  บุตรดีวงศ ์  ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร                      กรรมกำร
 3. นำงชุติพร  ไชยเชำวน์โรจน์  ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น                    กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 1. การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๑๒ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำงสำวรัฐคุณ  จันทะรัง   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงนวลใย  ภูมิ่งเดือน     ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล        กรรมกำร  
 3. นำงสำวฉันทนำ วิทักษบุตร  คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙ จังหวัดขอนแก่น  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๗ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

2. การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๗ คน) 
 1. นำยขจรยศ  จันทมุณี ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำยสมร  เพชรอยู่   ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร 
 3. นำยสุชำติ  รำชบรรเทำ   ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม      กรรมกำร   
 
 
 /3.กำรแข่งขัน... 
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 3. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำงสำวภคอร  ละอ ำคำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสรำญจิต แสนแก้ว คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙ จังหวัดขอนแก่น  กรรมกำร 
 3. นำงสำววิภำดำ  เศษบุบผำ คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล            กรรมกำร 
     4. การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
     5. การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำววีระอร  ไชยรำ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอภิญญำ  พัฒนโพธิ์ ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร 
 3. นำงสมร  ศรัทธำผล ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร 
 6. การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 7. การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 8. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ไม่ก าหนดระดับชั้น (เดี่ยว) 
 1. นำยฉัททันต์  วิโย   ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำ จังหวัดขอนแก่น     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสรัญญำ  คีรีวรรณ ์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์               กรรมกำร 
 3. นำยชำลี  พรมแพน ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 
 9. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำยภำคภูมิ  เผ่ำเจริญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสิรินญำ  บุผำสิงห ์ ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร 
 3. นำยประเกียรติ  เดชสงค์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๑                   กรรมกำร 
  จังหวัดบุรีรัมย์  
 10. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 11. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงสำวสมปันนำ พันธ์ปลำโด  ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงหอมอ่อน ภูงำมเงิน คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุทธิณี พันพินิจ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ         กรรมกำร 
 12. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๓ คน) 

1. นำยภำคภูมิ  เผ่ำเจริญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี    ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสิรินญำ  บุผำสิงห ์ ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร
3. นำยประเกียรติ  เดชสงค์ ครูผู้สอน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ กรรมกำร 
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 13. การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำงสำวสมปันนำ  พันธ์ปลำโด ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงหอมอ่อน  ภูงำมเงิน ครู โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร 
 3. นำยปฐมพงษ์  พืชสิงห์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
 1. การแข่งขันการสร้าง  Home Page ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การแข่งขันการน าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 3. การแข่งขันด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวริศำยศวี  โพธิ์หอม  ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                 ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสุบิน ประสพบัว คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙ จังหวัดขอนแก่น  กรรมกำร 
 3. นำยอุทัย  เมืองมุงคุณ   ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี       กรรมกำร 
 4. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 5. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 6. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำยศิริพงษ์  ถำมะพันธ์   ครู ศูนย์กำรศกึษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวประภัสสร  ศุภสุข   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ            กรรมกำร 
 3. นำงสำวประกำย  บ ำเรอ   คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล                               กรรมกำร 
 7. การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงอำภรณ์  มุ่งสุข   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยบุญส่ง ขนำนแข็ง     ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด                          กรรมกำร  
 3. นำยรังสรรณ์  วันนำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                    กรรมกำร           
 8. การแข่งขันท าส้มต า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงรัศมี ศรีคลังไพร   รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                ประธำนกรรมกำร 
  ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี 
 2. นำงวรสภรณ์  ไกรคุ้ม   คร ูโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                           กรรมกำร 
 3. นำงสำวจุฑำพร อนุสรณ์   คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
 9. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสำวนิจสัย  จ ำปำ   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำยสมร  เพชรอยู่   คร ูโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                                กรรมกำร 
 3. นำงสำวนิตยำ อินทรขีนี   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
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 10.การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสมฤทัย  ไกวัลนำโรจน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวนิรัตน์ฌำ  สุขเกษม   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ         กรรมกำร 
 3. นำงสำวเกสร  จัตุโพธิ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 
 11. การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงสำวพัชนีพร  บุญแพง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี          กรรมกำร 
 3. นำงมยุรี  เชื้อพระคำ  คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๙ จังหวัดขอนแก่น  กรรมกำร 
 12. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงญดำ  ธนำไสย   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวภำวิณี  วิบูลย์สิน   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
 3. นำงสำวพนัชกร ขุนภิรมย์  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 

 กลุ่มปฐมวัย 
     1. การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงสำวปิยะพร สีที     ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงปัญชลิกำ วรรณสุทธิ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 
 3. นำยชัชชัย ค ำน้อย ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม      กรรมกำร 
    2. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงเกษแก้ว  บุญบำล คร ูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยธนัท  วชิำผง   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด          กรรมกำร 
 3. นำงสำวแจ่มจันทร์  อินทะพล  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม          กรรมกำร  
   3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน) (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวอชิรำ  อุ่นแก้ว   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสนั่น  อุทธำพงษ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย                    กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุทธิดำ  ปิดตะ   ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม      กรรมกำร  
 4. การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (ทีม ๗ คน) 
 1. นำงกัลยำณี ธนำสุวรรณ     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงนงครำญ เสำร์ทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ                            กรรมกำร 
 3. นำงทัศนีย์  บุตรดีวงศ์ คร ูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร                        กรรมกำร 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนบกพร่องทางการเห็น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. การแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงทวีทรัพย์  นำมเกียรติ   รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                ประธำนกรรมกำร 
                                    เขตกำรศึกษำ ๑๑ จังหวัดนครรำชสีมำ  
 2. นำยไชยำ หงษ์ณี             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดนครรำชสีมำ            กรรมกำร 
 3. นำยอดิศักดิ์  แก้วกลำง     ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม         กรรมกำร 
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 2. การแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (เดี่ยว) 
 1. นำงนิศำกร  จิติวงค์  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววรรณทนำ  พำนิชศิริ  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                      กรรมกำร 
 3. นำงสำวศิระพันธุ์  ประดับพันธ์ ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                      กรรมกำร 

3. การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวธิดำวรรณ  ฉิมเขียว  ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ          ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวเจนจิรำ  เทำกระโทก ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ                    กรรมกำร

3. นำยอยุธยำ  เชียงใหม่ ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ                    กรรมกำร 
 4. การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงกรกนก  ศิริวงษ์   รองผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตำบอด  ประธำนกรรมกำร 
                            จังหวัดขอนแก่น 
 2. นำยวิชัย  สำนคล้อง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอด                           กรรมกำร 
  และตำบอดพิกำรซ้ ำซ้อนจังหวัดลพบุรี 
 3. นำยกนกพร  อินรัมย์  ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๑                    กรรมกำร
  จังหวัดนครรำชสีมำ  
 5. การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวทิพสอน  เรืองไชย  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปรีชำ  วรสำร  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด               กรรมกำร 
 3. นำงเกวลี  เมืองศรี  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด               กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      1. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงจิรำภรณ์  ชัยมณี       นักวิชำกำรส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดหนองคำย  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงปัญจนำภรณ์ แสนสุข   นักวิชำกำรส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
 3. นำยชำญยุทธ  มหำสมบัติ   นักวิชำกำรส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดหนองคำย            กรรมกำร 
      2. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงแสงเดือน ไชยศร  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวเตือนจิต  มูลอินทร์ ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                      กรรมกำร 
 3. นำงสำวปนิดำ  ธนวฒัน์โอฬำร ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                      กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
      1. การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำงสุพัตรำ  อันฤดี   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมหำสำรคำม  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงพัทยำ  ไชยกว้ำง   ครู ศนูย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย                    กรรมกำร
 3. นำงอรทัย  บับที   คร ูศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ               กรรมกำร 
 
 
 
 

/กลุ่มสำระ... 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      1. การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสำวสุนันทำ  จิตรด ี ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ          ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยไชยำ  หงส์ณี ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ                    กรรมกำร 
 3. นำยอภิรำม  เงำศรี คร ูโรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ                    กรรมกำร 
     2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสุนทรี  ฝำงนอก   ครู ศนูย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุดำรัตน์  นำมบรรลือ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์            กรรมกำร 
 3. นำงจำรุรัตน์  ปลื้มชัย    ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ                        กรรมกำร 
    3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 1. นำงปิยะดำ ธนวัฒน์โอฬำร ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยดรัณภพ นันตำเรือน ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                   กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุจินดำ ถนอมศรี ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                   กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
 1. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสำวดำรณี ดอกแขมกลำง ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ          ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสิริมำส  นำคสูงเนิน ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ                    กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุนันทำ  จิตรดี ครู โรงเรียนกำรศึกษำตำบอดนครรำชสีมำ                    กรรมกำร 
   2. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสำวรัชนีฉำย กุลสำร์   ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวอำทิตยำ จุรุฑำ  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                   กรรมกำร 
 3. นำยจีระศักดิ์ เส็งนำ  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                   กรรมกำร 
   3. การแข่งขันท าส้มต า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงกฤษณำ  โพธิ์เกตุ  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยนพพล  มนตรี  ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                      กรรมกำร 
 3. นำงเกวลี เมืองศรี ครู โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด                      กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงศักนิดำ  บุญนิรันดร์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดร้อยเอ็ด ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอภิรำม  เงำศรี   คร ูโรงเรียนสอนคนตำบอดนครรำชสีมำ                       กรรมกำร 
 3. นำงสำวหนึ่งฤทัย  พวงเพชร   หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีคนตำบอด                               กรรมกำร  

 กลุ่มปฐมวัย 
      1. การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงพิไลพร  ปะทะวัง   ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร              ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุนำรี  โนรี   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด          กรรมกำร 
 3. นำงสำวชนิกำนต์  ผำสุข   ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี       กรรมกำร 
 

/คณะกรรมกำร... 
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 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 3. การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงอรอนงค์  คัดทะจันทร์    ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยณัฐวุฒิ  ชินวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลยข์อนแก่น          กรรมกำร 
 3. นำงสำวระพีพรรณ  จันทิหล้ำ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น          กรรมกำร  
 4. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 5. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 6. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวสุธำชินี  สำรปรัง   ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงนฤมล  มุสิกวัน ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                    กรรมกำร 
 3. นำงอภิญญำ  พลไธสง ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 
 7. การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 8. การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 9. การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสุภำพรรณ  สิงขรอำจ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสรศักดิ์  นิมำกร ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น              กรรมกำร 
 3. นำยนัฐวุฒิ  ชินวงค ์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลยข์อนแก่น              กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 1. การแข่งขันเต้นแอโรบิครถเข็น ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำยสมศักดิ์  สิงห์ปัญญำ     ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสรศักดิ์  นิมำกร   ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                               กรรมกำร 
 3. นำยสำกล  ทัพสมบัติ   ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                              กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    1. การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๓ คน) 
 1. นำยนัฐวุฒิ  ชินวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยนำวิน  โพละลัย ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                   กรรมกำร 
 3. นำยนัทธพงษ์  พุฒลำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 
 

/คณะกรรมกำร... 
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 2. การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 3. การแขง่ขันวาดภาพสีชอล์ค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 4. การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสุปรำณี  มำศวรรณ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยนำวิน  โพละลัย ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                       กรรมกำร 
 3. นำยนัทธพงษ์  พุฒลำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                    กรรมกำร 
 5. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 6. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสุปรำณี  มำศวรรณ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. ว่ำที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลยข์อนแก่น                กรรมกำร 
 3. นำยนำวิน  โพละลัย ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                   กรรมกำร 
       7. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. ว่ำที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ ชะยูเด็น ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลขอนแก่น                 ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยนำวิน  โพละลัย ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                         กรรมกำร 
 3. นำยนัทธพงษ์  พุฒลำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนศรีสังวำลขอนแก่น                       กรรมกำร 
 8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 9. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำยนัฐวุฒิ  ชินวงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลขอนแก่น                 ประธำนกรรมกำร
 2. นำยนำวิน  โพละลัย ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                         กรรมกำร 
 3. นำยนัทธพงษ์  พุฒลำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                     กรรมกำร 
 10.การแข่งขันร าไทยประจ าภาค ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๕ คน) 
 1. นำงอภิญญำ  พลไธสง ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอรอนงค์  คัดทะจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 
 3. นำงสำวสรินยำ  มนตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
        1. การแข่งขันการสร้าง Web Page ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การแข่งขันการสร้าง Home Page ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำยชำญศิลป์  หร่องบุตรศรี ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอนันต์  พิศตะคุ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 
 3. นำยภิญโญ  แสงสกุล ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                  กรรมกำร 
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 3. การแข่งขันการน าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 4. การแข่งขันด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงวิไลวรรณ  มิ่งสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยเสถียรพงษ์  บุษรำคัม ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                กรรมกำร 
 3. ว่ำที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลำง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                กรรมกำร 
 5. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 6. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 7. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสำวสรินยำ  มนตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยไพศำล  วิเศษแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                กรรมกำร 
 3. นำงสำวเรวิกำ  แก้วมีศรี ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น              กรรมกำร 
        8. การแข่งขันท าส้มต า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญำ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุธำชินี  สำรปรัง ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                                กรรมกำร 
 3. นำงสำวเข็มจิรำ  ภูพำนำ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                                กรรมกำร 

9. การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญำ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจิตรลดำ  ประเสริฐน ู ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร  
 3. นำงสุปรำณี  มำศวรรณำ   ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร 
 10. การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงนฤมล  มุสิกวัน ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญำ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร 
 3. นำงวิไลวรรณ  มิ่งสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร 
 11. การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงปำนชนก  มนตรีภักดี ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น               ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอุบลรัตน์  นิมำกร ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร 
 3. นำยไพศำล  วิเศษแก้ว ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                         กรรมกำร  
 12. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงสำวระพีพรรณ  จันทิหล้ำ ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยพงษ์ศธร  แสงตันชัย ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                         กรรมกำร 
 3. นำยทศพล  โพธิ์ข ำ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                      กรรมกำร 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำยชำญศิลป์ หร่องบุตรศรี   ครู โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น             ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสรินยำ มนตรี  ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสังวำลยข์อนแก่น                      กรรมกำร 
 3. นำงสำวเรวิกำ แก้วมีศรี   ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น                     กรรมกำร 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

 3. การประกวดคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงศิรประภำ  พำนิคม   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววิภำ  ส่ำงหญ้ำนำง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ             กรรมกำร 
 3. นำงปิยะวรรณ  สิมมำ   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ               กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ทีม ๒ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 3. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงธณัฐชนก  ฉิมพลี          รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                ประธำนกรรมกำร 
   เขตกำรศึกษำ ๑๐ จังหวัดอุบลรำชธำน ี
 2. นำยกติิเดช  เพ็งค ำ นักวิชำกำรช ำนำญกำรส ำนักงำนวัฒนธรรม                   กรรมกำร 
 3. นำงสำวฐิติชญำน์  พรชำตำ นักวิชำกำรช ำนำญกำรส ำนักงำนวัฒนธรรม                   กรรมกำร 
   4. การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๑๕ คน) 
 1. นำยธีรพันธ์  กันยะลำ   รองผู้อ ำนวยกำรรำชประชำนุเครำะห์ ๓๒           ประธำนกรรมกำร 
  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 2. นำงแสงจันทร์  เพ็ญจภำค   ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุวำณี  วรศักดิ์   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย            กรรมกำร
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 1. การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำงสำวสุกำนดำ  หวยสูงเนิน  ครู ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวฉันทนำ วิทักษบุตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดขอนแก่น             กรรมกำร 
 3. นำงชนำกำนต์   นนทะสร ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล                                     กรรมกำร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๘ คน) 
 1. นำงปัทมำ  บัวมี   ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวปำจรีย์  นนทวงษ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ             กรรมกำร 
 3. นำงฐิติพรรณ  ก้ำนจักร คร ูโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
 2. การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค ไม่ก าหนดระดับชั้น (เดี่ยว) 
 1. นำยฉันทะ  สีแก่   ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร              ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยมำนพ  ศิลป์ประกอบ ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
 3. นำงสำวมยุรี  ลำภสำร   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ         กรรมกำร 
 3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวกนกวรรณ  คุ้มยำ   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววำสนำ  ชอบมะลัง     ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ ำนำจเจริญ   กรรมกำร 
 3. นำยรัฐกร  เสนำปักษ์  ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๑             กรรมกำร 
    จังหวัดนครรำชสีมำ  
       5. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
       6. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
  ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
       7. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวพจณีย์  หมั่นกิจ   ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุดำรัตน์  พูลสุข   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 
 3. นำงสำวกุหลำบ  ตองอบ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์               กรรมกำร 
 8. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 
  ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 9. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงทัศนีย์  บุตรดีวงศ์   ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอภิชำติ  โยธะพล ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                      กรรมกำร 
 3. นำงศริิรัตน์  หมอสัมฤทธิ์  ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๑             กรรมกำร  
     จังหวัดนครรำชสีมำ 
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       10. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
       11. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
       12. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำยทวีศักดิ์ พันธนำม  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                ประธำนกรรมกำร 
    ประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์  
 2. นำงวรำลักษณ์  กิจชำนิ   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร

3. นำยวัชรินทร์  ผมพันธ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ             กรรมกำร 
 13. การแข่งขันร าไทยประจ าภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ทีม ๕ คน) 
  ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 14. การแข่งขันร าไทยประจ าภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ทีม ๕ คน) 
 1. นำงสำวธนิตำ  สมบูรณ์   ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนครพนม   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวธัญชนก  พิมพกรรณ  ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๐            กรรมกำร
                  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 3. นำงสำววรรณำ  ไชยศรีษะ   ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๐            กรรมกำร            
   จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
   1. การแข่งขันด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (เดี่ยว) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
 2. การแข่งขันด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำยวรพล  ธุลีจันทร์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๑         ประธำนกรรมกำร 
    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 2. นำยฐำกร แสนภูวำ   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมุกดำหำร            กรรมกำร 
 3. นำงสำวพรหมภัสสร ศรีชำตินันท์ ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
        3. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
        4. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 

        5. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงวัชรีย์  ภูมิคอนสำร  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 11 ประธำนกรรมกำร 
               จังหวัดนครรำชสีมำ 
 2. นำงนันธิกำ  ธรรมวรรณ   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย            กรรมกำร 
 3. นำงธัญณัฏฐนันท์  เหล่ำสิงห์   ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล                      กรรมกำร                
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 6. การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำยสมพร  บัวกล่ ำธนกิจ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวอัญอำนัณท์ รัตนะดิสรณ์  ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                       กรรมกำร  
 3. นำยจิระเดช  ศรีกำญจนวงษ์ ครูผู้สอน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๐            กรรมกำร  
    จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 7. การแข่งขันท าส้มต า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงภัทรอร  อินพรม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี  ประธำนกรรมกำร 
    จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. นำงสำววิจิตรำ ศิริ      ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดมุกดำหำร            กรรมกำร 
 3. นำงนิตยำ  เดชสุภำ   คร ูโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                           กรรมกำร          
 8. การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงพิมนภัทร์ นำมแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
    ประจ ำจังหวัดยโสธร  
 2. นำงสำวศิริเกษ  ประเสริฐศรี   ครู โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
 3. นำงวนิชำ  นำคเป้ำ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                      กรรมกำร 
 9. การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ทีม ๓ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
        10. การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ทีม ๓ คน) 
 1. นำงอำภรณ์  มุ่งสุข     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวภำวิณี  เทมียโก   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเลย                    กรรมกำร 
 3. นำงสุวิมล  รักษำพล ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                      กรรมกำร 
        11. การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ทีม ๒ คน) 
 ไม่มีรำยกำรแข่งขัน 
        12. การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงสำวสำริณี  สิงห์ใหม่   ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกลู            ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวประทุมวัลย์ ขยันดี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์               กรรมกำร 
 3. นำงสำวกนกพิชญ์  จันทำ   ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
        13. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ก าหนดระดับชั้น (ทีม ๓ คน) 
 1. ว่ำที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  โชคธนำประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐  ประธำนกรรมกำร 
           จังหวัดขอนแก่น  
  2. นำยอิษฎ์อำณิก  กัณฑ์ทวีชัย    ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
  3. นำงสำวอำรีย์  หงษ์ค ำ   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ             กรรมกำร 

 กลุ่มปฐมวัย 
        1. การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงพิไลพร  ปะทะวัง          ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร              ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวกำญจนำ ประสำทนอก ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสุรินทร์               กรรมกำร
3. นำงสำวอนัญญำ  อยู่โต       ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร          กรรมกำร 
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 2. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม ๒ คน) 
 1. นำงสำวกฤษณำ  ทองสิทธิ์   คร ูศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวเกษสุดำ นำฤทธิ์   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุดรธำนี              กรรมกำร 
  3. นำงสำวรุ่งทิพ  เอิบพรมรำช   ครู โรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล                      กรรมกำร 
 3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน) (เดี่ยว) 
 1. นำยภำรพ ไตรวงค์ย้อย    ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวเพ็ญนภำ  พนมแก ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร                กรรมกำร
3. นำงสำวสุวิมล  ค ำสะอำด   ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด              กรรมกำร 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบุคคลออทิสติก 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (เดี่ยว) 
 1. นำงสำวเชำวนี  นำโควงศ์  ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี             ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวปฤษฏิ์ฏำ ทัลก์หิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                          กรรมกำร 
 3. นำยสมพร  บัวกล่ ำธนกิจ  ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี                       กรรมกำร 
 มีหน้าที ่   
 ๑. รับลงทะเบียนตำมรำยชื่อ และแบบฟอร์มเอกสำรที่ก ำหนด 
 ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน และรำยละเอียดกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
 ๓. ศึกษำเกณฑ์ รำยละเอียดกำรให้คะแนน 
 ๔. ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสิน อย่ำงเที่ยงตรงและเป็นธรรม 
 ๕. น ำผลกำรตัดสินให้คณะกรรมกำรประมวลผลและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 

        ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติงำนให้เต็มควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดบังเกิดผลดี     
แก่นักเรียนและสถำนศึกษำต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่          เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 


