บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
ที่ กิจกรรม
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง/โรงเรียน
อาเภอ ปฏิบตั ิหน้าที่ โทรศัพท์
คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.นายบวร ศรีอุ่น
รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑ สพป.มค.๑ ประธานกรรมการ
๐๘๖-๗๑๓๙๐๐๒
๒.นายศุภสาส์น รัชโพธิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ รองประธานฯ
๐๘๙-๗๑๑๐๒๘๒
๓.นายประยูร เหมบุรุษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ กรรมการ
๐๘๔-๔๐๑๘๙๙๙
๔.นางอรุณรัตน์ คาพีพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ กรรมการ
๐๘๙-๙๔๔๖๘๘๙
๕.นางนรากร ศรีวาปี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ กรรมการ
๖.นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มค.๑ กรรมการ
๗.นายปราโมทย์ ดงเรืองศรี
ครู ร.ร.บ้านเหนองข่าฯ เมือง
กรรมการ
๘.นายพิพฒ
ั น์ แน่นอุดร
ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมือง
กรรมการ
๙.นายสารคาม รัชโพธิ์
ครู ร.ร.บ้านแสนสุข
กันทรวิชัย กรรมการ
๑๐.นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
ครู ร.ร.บ้านวังไฮวังทอง บรบือ
กรรมการ
๑๑.นายนพดล อุบลเลิศ
ครู ร.ร.บ้านหนองแสงหัวช้าง เมือง
กรรมการ
๑๒.น.ส.หยกศญา โคตรอาสา
ครู ร.ร.บ้านบรบือ ฯ
บรบือ
กรรมการ/เลขาฯ
๑๓.นางพัชรภรณ์ ขันศรีมนต์
ครู ร.ร.บ้านโพนงาม
กันทรวิชัย กรรมการ/เลขาฯ
๐๘๙-๒๗๖๔๑๓๒
๑๔.นางดรุณี ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพป.มค.๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
๑๕.นายมานพ ไชยสงค์
ครูธรุ การโรงเรียน
สพป.มค.๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
๑๖๗.นางสาวเจษฏาภรณ์ หม่องคา ครูธรุ การโรงเรียน
สพป.มค.๑ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
๑ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
๑.น.ส.หยกศญา โคตรอาสา
ครู ร.ร.บ้านบรบือ ฯ
บรบือ
ประธานกรรมการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
(ป.๑-๓)
๒.น.ส.ณิชรัตน์ แสงลี
ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม เมือง
กรรมการ
๒ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)๓.น.ส. ดาราณชากรณ์ อาจวิชัย ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา
เมือง
กรรมการ
(ม.๑-๓)
๔.นายนพดล อุบลเลิศ
ครู ร.ร.บ้านหนองแสงหัวช้าง เมือง
กรรมการ
๕.น.ส.วิลาวัล แสนชนะ
ครู ร.ร.บ้านโสกแดง
แกดา
กรรมการ/เลขาฯ
๓ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
๑.นายบุญส่ง ยิ่งยง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ม.๑-๓)๓.นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์
๔ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ๒.นางภัชศิณี บุญประคม
(ป.๔-๖)
๔.นางอภิฤดี พุฒลา

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมือง
ครู ร.ร.โนนทองโนนสะอาด บรบือ

ประธานกรรมการ

ครู ร.ร.บ้านหนองโจด
ครู ร.ร.บ้านบรบือฯ

กรรมการ

๕ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ๑. นายสุวฒ
ั น์ แสงแก้ว
(ป.๔-๖)
๒. นายสมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
๓.นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์
๖ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ๔. นายสาธิต ปัดถาเดช
(ม.๑-๓)
๕. นายนิคม เทียงปา

ผอ.ร.ร.บ้านหนองขุ่น

แกดา
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า แกดา
ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา
เมือง
ครู ร.ร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมือง
ครู ร.ร.บ้านหัวหนอง
แกดา

ประธานกรรมการ

๗ การใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ๑. นายอวยชัย เลิศยะโส

ผอ.ร.ร.บ้านป่าข่างโนนลาน แกดา

ประธานกรรมการ

เมือง
บรบือ

กรรมการ/เลขาฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ

(ป.๔-๖)

๘ การสร้าง Webpage ประเภท CMS
(ม.๑-๓)

๒. นายวัชรกูล รัชโพธิ์
๓. นางสาวธัญพร ดวงเกตุ

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย กันทรวิชัย กรรมการ
ครู ร.ร.พระกุมารสารคาม เมือง
กรรมการและเลขานุการ

๑. นายบรรจง วรคา
๒. นายอนวัช เสาร์หา้
๓. นางวัชรี นาชัยฤทธิ์

ครู ร.ร.บ้านร่วมใจ1
เมือง
ครู ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภู แกดา
ครู ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ เมือง

๙ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor๑. นายอนวัช เสาร์หา้
(ป.๔-๖)
๒. นางจิตรา ศรีสารคาม
๓.นายวัชรากร ชัชรัตน์

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ

ครู ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภู แกดา
ประธานกรรมการ
ครู ร.ร.บ้านน้าเที่ยงดอนอีจันทร์ กันทรวิชัย กรรมการ
ครู ร.ร.พระกุมารสารคาม เมือง
กรรมการ/เลขาฯ

๑๐ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor๑.นายสุวฒ
ั น์ แสงแก้ว
(ม.๑-๓)
๒.นายพิชิต วรรณขันธ์
๓.นายนัทวุฒิ แสงงาม
๔.นางจุฑาธิป ศรีนาคา

ผอ.ร.ร.บ้านโคกกลาง
ครูร.ร.บ้านหนองแวง
ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา
ครู ร.ร.บ้านบ่อใหญ่

แกดา
เมือง
เมือง
บรบือ

ประธานกรรมการ

๑๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บงั คับมือ
(ป.๑-๖)

๑. นายประดิษฐ์ นันสะอาง
๒. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์
๓. นายปรีดา ถาแสง

ครู ร.ร.บ้านท่าสองคอน เมือง
ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา
เมือง
ครู ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏมค. เมือง

ประธานกรรมการ

๑. นายประดิษฐ์ นันสะอาง
๒. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์
๓. นายปรีดา ถาแสง

ครู ร.ร.บ้านท่าสองคอน เมือง
ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา
เมือง
ครู ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏมค. เมือง

ประธานกรรมการ

๑. นายประหยัด บุญเรือง
๒. นายเจษฎา ชนะบุญ
๓. นายผดุง เมืองโคตร

ผอ.ร.ร.บ้านคันธาร์
ครู ร.ร.บ้านโสกแดง
ครู ร.ร.บ้านหนองแก

๑๒ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
(ป.๑-๖)

๑๓ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.๑-๓)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ

กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ

กรรมการ
กรรมการ/เลขาฯ

กันทรวิชัย ประธานกรรมการ
แกดา
กรรมการ
บรบือ
กรรมการ/เลขาฯ

