บัญชีรำยละเอียดกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2557
ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 ตุลำคม 2557 ระดับเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์
ที่

กิจกรรม
ชือ่ - สกุล
คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นายประนอม ศรีจันทร์หล้า
๒. ดร.กาญจนา วิเศษรินทอง
๓.นางลัดดาวัลย์ ชมภูหลง
๔.นางวิบลู ลักษณ์ สุขแป
๕.นางพัชรี มูลศิริ
๖.นางจันที สิทธิศาสตร์
๗. นายประนอม เกตุวงศ์
๘.นางสุภาวดี หัดที
๙.นางวรทิพ จันทรา
๑๐.นางสาวภคพร โคราช
๑๑. นายพิพฒ
ั น์พงษ์ เหล่าชัย

อำเภอ

ปฏิบตั ิหน้ำที่

โทรศัพท์

รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ครู รร.บ้านเม่นใหญ่
ครู รร.บ้านดอนตูมดอนโด
ครู รร.หลักเมืองมหาสารคาม
ครู รร.บ้านหนองคู
ครู รร.บ้านท่าสองคอน
ครู รร.อนุบาลมหาสารคาม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ครูธุรการโรงเรียน
ครูธุรการโรงเรียน

สพป.มค.๑ ประธานกรรมการ
สพป.มค.๑ รองประธานฯ ๐๘๙-๕๗๖๐๐๐๒
สพป.มค.๑ กรรมการ
สพป.มค.๑ กรรมการ
สพป.มค.๑ กรรมการ
สพป.มค.๑ กรรมการ
สพป.มค.๑ กรรมการ
สพป.มค.๑ กรรมการ/เลขาฯ
สพป.มค.๑กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ๐๘๔-๗๓๓๑๗๔๔
สพป.มค.๑กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ๐๘๔-๗๙๑๑๕๖๗
สพป.มค.๑กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

ผอ.ร.ร.บ้านติ้วสันติสุข

เมือง

ประธาน

๒.นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม เมือง

กรรมการ

คณะกรรมกำรตัดสิน ประกอบด้วย
๑.นายอภิชาต ชีวาจร
๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง/โรงเรียน

(ป.๑-ป.๓) ๓.นางชนันรัตน์ มาตรแก้ว
๔.นางอนงค์ พงศคุณาพร
๕.นางสงวน รังดิษฐ์
(ป.๔-ป.๖) ๑.นายสุทนิ กองเงิน
๒. ว่าทีร่ ้อยตรีนัยนา บุญหล้า

ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมือง
ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กรรมการ

กันทรวิชัย กรรมการ

ครู ร.ร.บ้านดอนกอกกเหลี่ยม แกดา

เลขานุการ

ผอ.ร.ร.บ้านนาคูณ

แกดา

ประธาน

ครู ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม เมือง

กรรมการ

๓. นายพรชัย กาลภูธร

ครู ร.ร.บ้านเขวาใหญ่

กันทรวิชัย กรรมการ

๔. นายชวน วัฒนพิชัย

ครู ร.ร.บ้านบรบือ

บรบือ

กรรมการ

๕.นางสาวดวงเนตร พันวอ

ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา

เมือง

เลขานุการ

(ม.๑-ม.๓) ๑.นายมานพ แก้วขวัญ
๒.นางบุรินรัตน์ ขันอาสา
๓.นางสาวสุดารัตน์ เทพผาย

ผอ. ร.ร.บ้านเขวา “รัฐประชา เมือง
วิครูทยากร”
ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภู
แกดา

ประธาน

ครู ร.ร.บ้านหนองแวงหนองตุ บรบือ

กรรมการ

กรรมการ

๔. นางนันทยา ประเสริฐวรรณกิจ ครู ร.ร.บ้านบ่อใหญ่

บรบือ

กรรมการ

๕. นางลัดดาวัลย์ ชมภูหลง

เมือง

เลขานุการ

ครู ร.ร.บ้านเม่นใหญ่

ที่

กิจกรรม
๒ ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ทีม ๓ คน)

ชือ่ - สกุล
๑.นายรังสรรค์ ปริวันตา

ตำแหน่ง/โรงเรียน
อำเภอ ปฏิบตั ิหน้ำที่
ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวโนนสว่าง บรบือ
ประธาน

๒.นางเพ็ญศรี นาถ้าพลอย

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ เมือง

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
(ป.๔-ป.๖) ๓.นางหยาดนภา ยัพราฎษ์
๔.นางจาลองลักษณ์ ศณีประฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองเจริญ
๕. นางเพ็ญประภา คาประภา
(ม.๑-ม.๓) ๑.นายประดิษฐ์ บุตรราช
๒.นางวิบลู ย์ลักษณ์ สุขแป

กรรมการ

เมือง

กรรมการ

แกดา

กรรมการ

ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมือง

เลขานุการ

ผอ.ร.ร.บ้านมะกอก

กันทรวิชัย ประธาน

ครู ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด

เมือง

๓.นางสาลี ทองวรรณ์

ครู ร.ร.บ้านนาใสม่วงวิทยา

กันทรวิชัย กรรมการ

๔.นางนงลักษณ์ บุรมศรี

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

กรรมการ

๕.นายวัลลภ ทักษิณ

ครู ร.ร.บ้านหนองขามแสบง

บรบือ

เลขานุการ

กรรมการ

๓ การแข่งขันสร้างสรรค์ GSP ๑.ดร.พัชรกฤษฏิ์ พวงนิล
๒.นางพานทอง ไพรลิน
ผลงานคณิตศาสตร์โดย

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ เมือง

ประธาน

ครู ร.ร.บ้านหนองสิม

บรบือ

กรรมการ

๓.นางสาวอธิตยา พรรษา

ครู ร.ร. พระกุมารมหาสารคาม เมือง

กรรมการ

ครู ร.ร.บ้านบรบือ

บรบือ

กรรมการ

ครู ร.ร.อนุบาลกิติยา

เมือง

กรรมการ

๖.นางชมเดือน กองจันทร์

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

กรรมการ

๗.นางกัญชลี ศรีขวาชัย

ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมือง

เลขานุการ

ผอ.ร.ร.บ้านกาพีเ้ หล่ากาเจริญ บรบือ
ศิครูลป์ร.ร.บ้านวังแสง
แกดา

ประธาน

ใช้โปรแกรม GSP

(ป.๔-ป.๖) ๔.นายสุรพัฒน์ ลาดโฮม
๕.นางยุพาพรรณ บุญลาด

(ม.๑-ม.๓) ๑.ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์
๒.นายบุตร ตะวัน

๔ การแข่งขันคิดเลขเร็ว

กรรมการ

๓.นางสุภาณี กุลสาร์

ครู ร.ร.บ้านคอกม้า

กันทรวิชัย กรรมการ

๔.นายประนอม เกตุวงษ์

ครู ร.ร.บ้านท่าสองคอน

เมือง

กรรมการ

๕.พ.อ.อ.เสมอ มะปัญญา

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

เลขานุการ

๑.นายสันติ หัดที

ผอ.ร.ร.หนองขามแสบง

บรบือ

ประธาน

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กันทรวิชัย กรรมการ

ครู ร.ร.บ้านบรบือ

บรบือ

กรรมการ

๔.นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ

ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมือง

กรรมการ

๕.นางละมุล ผังดี

ครู ร.ร.บ้านหันเชียงเหียน

เมือง

กรรมการ

๖.นางสุปนั สิงห์ประทุม

ครู ร.ร.บ้านเหล่าผักหวาน

บรบือ

กรรมการ

๗.นางลักขณา ฮวดวงษา

ครู ร.ร.บ้านท่าขอนยาง

กันทรวิชัย กรรมการ

๘.นางสุพรรณี สุขวิชัย

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

(ป.๑-ป.๓) ๒.นางราตรี ชินโฮง
๓.นางโสภารัตน์ วงศ์แก้ว

กรรมการ

โทรศัพท์

ที่

กิจกรรม

ชือ่ - สกุล
๙.นางนงค์รัก ทิพย์โยธา

ตำแหน่ง/โรงเรียน
อำเภอ ปฏิบตั ิหน้ำที่
ครู ร.ร.บ้านหนองหว้าโนนทอง บรบือ
กรรมการ

๑๐.นางวิไลวรรณ บุญทัน

ครู ร.ร.บ้านซองแมว

บรบือ

กรรมการ

๑๑.นางวัลลภา แก้วนะรา

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

เลขานุการ

ผอ.ร.ร.ชุมชมบ้านหนองจิกท่าแร่ เมือง

ประธาน

ครู ร.ร.บ้านบุง้ คล้าท่างาม

เมือง

กรรมการ
กรรมการ

๔.นางสาววราภรณ์ สุขโต

ครู ร.ร.บ้านกาพีเ้ หล่ากาเจริญ บรบือ
ศิครูลป์ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม เมือง

๕.นางอุไฬวรรณ นามใสย์

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

กรรมการ

๖.นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์

ครู ร.ร.บ้านโนนทองโนนสะอาด บรบือ

กรรมการ

๗. นางสุดธาดา วงศรี

ครู ร.ร.บ้านยาง (ยางทวงวิทยา) บรบือ

กรรมการ

๘.นางภัทรา ยาย่อ

ครู ร.ร.บ้านบกพร้าว

บรบือ

กรรมการ

๙.นางอนงค์ พงค์คุณาพร

ครู ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย

กันทรวิชัย กรรมการ

๑๐.นางสาวกวิสรา ขอบทอง

ครู ร.ร.บ้านโนนเกษตร

บรบือ

๑๑.นางมณีจันทร์ ตันลา

ครู ร.ร.บ้านทัน

กันทรวิชัย กรรมการ

๑๒.นางสุภาวดี หัดที

ครู ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

เมือง

เลขานุการ

๑.นายบุญเกิด วิเศษรินทอง

ผอ.ร.ร.บ้านหนองคู

เมือง

ประธาน

ครู ร.ร.บ้านเหล่า

กันทรวิชัย กรรมการ

ครู ร.ร.บ้านหนองจิก

บรบือ

กรรมการ

๔.นายสนัน่ ตะวงษา

ครู ร.ร.ชุมชนบ้านลาด

เมือง

กรรมการ

๕.นายวุฒิชัย สิงห์ทอง

ครู ร.ร.บ้านซองแมว

บรบือ

กรรมการ

๖.นางจันที สิทธิศาสตร์

ครู ร.ร.บ้านหนองคู

เมือง

กรรมการ

(ป.๔-ป.๖) ๑.ส.ต.ต.ศุภมิตร นาถมทอง
๒. นายสมชาย รบไพรี
๓.นางพรรณี ถาวรจิตร

๔ การแข่งขันคิดเลขเร็ว

(ม.๑-ม.๓) ๒.นายอภิชาต สุระคาย
๓.นางสาวกฤษณา วงชารี

กรรมการ

กรรมการ

โทรศัพท์

