
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่       /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
ครูในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 11  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 
1. นางวัชรินทร์  ค าวงศ์         ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญยัง  ดวงไชย         ผู้อ านวยการสถานศึกษา              จิกสงัข์ทองวิทยา    รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรธัณย์  ดวงกุลวรเสฐฏ์     รอง ผอ.ปฏิบัติราชการแทน ผอ.       เมืองแคนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
4. นางณัฎฐนันท์  บัวงาม          รอง ผอ.ปฏิบัติราชการแทน ผอ.    .  บ้านเพียนาม      รองประธานกรรมการ 

5. นายสกุลวัฒน์  จันทร์ชัยภักดิ์     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา          ราษีไศล   กรรมการ 
6. นายไพฑูรย์   ประสมศรี          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         ราษีไศล   กรรมการ 
7. นางสาวกิตติยา  ศรีสงคราม       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         ราษีไศล    กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  บ้านเพียนาม  กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  บ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  บ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  บ้านปราสาท  กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  กันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ไพรบึงวิทยา  กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ผักแพววิทยา  กรรมการ 
15. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  กระดุมทองวิทยา  กรรมการ 
16. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  แวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
17. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  หนองถ่มวิทยา  กรรมการ 
18. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
19. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  โพธิ์ธาตุประสาสรรค์ กรรมการ 
20. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  โคกสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
21. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  บกวิทยาคม  กรรมการ 
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22. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  กุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
23. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ดงรักวิทยา  กรรมการ 
24. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คร ู  ตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
25. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  สายธารวิทยา  กรรมการ 
26. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
27. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  พรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
28. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
29. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  โพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ 
30. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  นาแก้ววิทยา  กรรมการ 
31. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
32. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  หนองหว้าประชาสรรค์ กรรมการ 
33. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ไตรมิตร   กรรมการ 
34. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม กรรมการ 
35. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูเ  มืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
36. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  จิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 
37. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 
38. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  เมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
39. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  หวายค าวิทยา  กรรมการ 
40. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
41. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ 
42. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  กุญชรศิรวิทย์  กรรมการ 
43. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
44. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  ศิลาลาดวิทยา  กรรมการ 
45. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู  โนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
46. นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์        รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
47. นางมาลินี  สมทรัพย์    ครู  ราษีไศล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48. นางนันท์นภัส  ชะบา              ครู  ราษีไศล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1. กิจกรรมโครงงำนภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 

1. นางมาลินี  สมทรัพย์   คร ู ราษีไศล    ประธานกรรมการ 

2. นายฐิติวิวัฒน์  เดชกุญชร  คร ู ไพรบึงวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวกันลยาณี  พิมพ์วัน  คร ู ไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 

4. นางศรัญญา  บุตรนามรัก  คร ู ศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
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5. นางสาวนารี  อุดมแก้ว   คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

6. นางพิสมัย  เวียงนนท์   คร ู กุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 

7. นางนภัสกรณ์  ศิลาค า   คร ู ตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 

8. นายสักกรินทร์  แสวงสุนทะริ  คร ู กันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 

10. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชต ิ คร ู ก าแพง    กรรมการ 

11. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่  คร ู ก าแพง    กรรมการ 

12. Miss Ashley  Dawson  คร ู ก าแพง    กรรมการ 

13. นางเฉลิมพร เอิกเกริก  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 

 

2. กิจกรรมกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ  ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 
1. นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นายวีระศักดิ์  รัตนประโคน  คร ู ตระกาศประชาสามัคคี  รองประธานกรรมการ       

3. นางอ าพร  ทะหา   คร ู พรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 

4. นางสาวอรทัย  อยู่เย็น   คร ู ไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 

5. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์  คร ู ผักแพววิทยา   กรรมการ 

6. นางแสงเดือน  รัตน์ประโคน  คร ู นาแก้ววิทยา   กรรมการ 

8. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร  คร ู ก าแพง    กรรมการ 

9. นางสาววาทินี  ชินบุตร   คร ู ก าแพง    กรรมการ 

10. Miss Madelyn Backus  คร ู ก าแพง    กรรมการ 

     11. นางนันท์นภัส  ชะบา   คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 

3. กิจกรรมกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีนและภำษำญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 
1.  นางสาวจริญญา  ศรแก้ว  คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 

2.  นายธานินทร์   บัวเข็ม   คร ู ไพรบึงวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวอรพิน  พุฒิพัตร์  คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

4. นางปัทมนันท ์ โททัสสะ  คร ู ไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 

5. Miss Asami  Miyashiro  คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

6. นางปิยลดา  หารไชย   คร ู สตรีสิริเกศ   กรรมการ              

7. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว   คร ู สตรีสิริเกศ   กรรมการ              
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8. Miss Xie Jia Hui   คร ู สตรีสิริเกศ   กรรมการ                               

9. นางสาวรสสุคนธ์  ติละบาล  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 

4. กิจกรรมกำรแสดงละครภำษำอังกฤษ และภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
1. นายไพฑูรย์  ประสมศรี          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นางชิดชนก  ค าทาสี   คร ู ไพรบึงวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3. นางปิยลดา  หารไชย   คร ู สตรีสิริเกศ   กรรมการ              

4. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว   คร ู สตรีสิริเกศ   กรรมการ              

5. Miss Xie Jia Hui   คร ู สตรีสิริเกศ   กรรมการ                               

6. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์   คร ู ก าแพง    กรรมการ 

7. นางสาวเพ็ญ  มีบุญ   คร ู ก าแพง    กรรมการ 

8. Mr.Michael  Hart   คร ู ก าแพง    กรรมการ              

9. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมกำรแข่งขันตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 
1. นางสาวกิตติยา  ศรีสงคราม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นางกฤตยา  เลิศศรี   คร ู ไพรบึงวิทยาคม   รองประธานกรรมการ          

3. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง  คร ู ร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 

4. นางสาวรัชฎาวรรณ  แก้วบุตรดี คร ู ไตรมิตร    กรรมการ   

5.นางสาวศิลารัตน์  สมเพชร คร ู กันทรอมวิทยา   กรรมการ 

6. นายประวิทย์  โพธิพันธ์  คร ู ตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 

7. นางสุพรรษา  จักรสูง   คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

8. นางสุภาพร  เกิดมงคล   คร ู บ้านเปือยนาสูง   กรรมการ.             

9. Mr.Erickombuya  Kiyondi  คร ู ไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 

10. Mr. Denis Kitong Dicman  คร ู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ             

11. นายวรวุฒิ   ประจุทรัพย์  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 

6. กิจกรรมเล่ำนิทำนภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 
1. นายสกุลวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ราษีไศล  ประธานกรรมการ 
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2. นางภัทรภร  ศรีสมุทร  คร ู พรานวิบูลวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรนันท์  มูลศรี   คร ู ไพรธรรมคุณวิทยา                 กรรมการ 
4. นายนภัทร  ศรีพุทรา   คร ู ร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวรัตติกาล  ค าปารมี  คร ู ศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวสุภาพร  สุขสงวน  คร ู หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวสุวรรณดี  ลาค า  คร ู ไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
8. นายสุกัณท์  เรืองศักดิ์  คร ู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
9. Mr.Philip  Donkin   คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

10. Mr.John  Dixie   คร ู ราษีไศล    กรรมการ 

11. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว  คร ู ราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ 
7. กิจกรรมกำรใช้พจนำนุกรมภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 

1. นายเด่น  ชนะชัย   คร ู หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางนพรัตน์  ศิริโฉม  คร ู เมืองจันทร์วิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์จิรา  ปิ่นทอง  คร ู ไตรมิตร    กรรมการ 
4. นางสาวสุกัญญา  โชคชัย  คร ู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

5. นางสาวอรุณลักษณ์  มูลจัด คร ู กุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 

6. นายสุกรี  ชนะงาม  คร ู เมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 

7. นางณัฎินันท์  พันธ์วิไล  คร ู บกวิทยา   กรรมการ 

8. นางสาววรางคณา  พุฒพันธ์ คร ู ไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
9. นางสาวนุจรีย์  ขุนอินทร์  คร ู โนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 

10. นางสาวนวลศิริ  รัตนแก้ว  คร ู กันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 

11. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา คร ู ราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ 
 

8. กิจกรรมกำรประกวดร้องเพลงภำษำอังกฤษ,ภำษำจีน ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย 
1. นายเวชวัฒน์  อัตตโน  คร ู จิกสังข์ทองวิทยา   ประธานกรรมการ 

2. นางรดาธร  ภูมิแสนโคตร  คร ู เมืองแคนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรสิทธิ์  แก้วบุตรดี   คร ู ไตรมิตร    กรรมการ 

4. นางอารี  โพธิสาร   คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

5. นางภัสพร  บุญพอ   คร ู บกวิทยาคม   กรรมการ 

7. Mr.Gilroy Rivera   คร ู ราษีไศล            กรรมการ 

8. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 
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        9.  กิจกรรมต่อค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ  Crossword Game ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น/ปลำย 
      1. นายพินิจ  ทนทาน  คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววิไลจิตร  จันทร์แจ้ง คร ู กระดุมทองวิทยา   รองประธานกรรมการ 

 3. นางเขมิสรา  ขันติวงษ์  คร ู เมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 

. 4. นางสาวธัญญาทิพย์  ศรีธาตุ คร ู หนองถ่มวิทยา   กรรมการ 

 5. นางกนิษฐา  วังส าเภา  คร ู หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 

 6. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศรี   คร ู ผักแพววิทยา   กรรมการ 

      7. นางสาวอาภาภรณ์  อาจภักด ี คร ู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

 8. นายธวัชชัย  วรสิงห์  คร ู ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 

      9. Mr.Enoh Abel Ebot  คร ู ไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 10. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง คร ู ราษีไศล                       กรรมการและเลขานุการ 
 

10.  กิจกรรมสะกดค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ Spelling Bees  ระดับประถมศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น/ปลำย 

 1. นายบุญยัง  ดวงไชย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จิกสังข์ทองวิทยา  ประธานกรรมการ 

 2. นายบุญกอง   นิลเพชร  คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 

 3. นางสอน  ศรัทธานุ  คร ู เมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 

 4. นายสุวิทย์  เลิศศรี  คร ู กันทรอมวิทยา   กรรมการ  

 5. นางสาวนารีรัตน์  ประทีปทอง คร ู โนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 

 6. นางสาวพิกุลทอง   เดชขุนรัมย์ คร ู ศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 

 7. นางสาวสุภัทรา  ผ่าโผน  คร ู ไตรมิตร    กรรมการ 

      8. Miss Judalex  Mates Dapiawan ครู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

 10. Mr. Leo Landu  Takom คร ู กุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 

 11.นางปราณี  สีดา   คร ู ราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

11.  กิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 

       1. นายสุรธัณย์  ดวงกุลวรเสฐฏ์ รอง ผอ.ปฏิบัติราขการแทน ผอ. เมืองแคนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทิมา  มณี   คร ู ไตรมิตร    รองประธานกรรมการ 
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 3. นางสาวสังวาล  สาคัมภีร์    คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

 4. นางเรณู  พันรอบ    คร ู ไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 

      5. นางสาวณปภา  พิศโฉม  คร ู ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 

      6. Miss Maria  Pacita  Magallanes คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ                         

 7. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย  คร ู ราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ 
 

12.  กิจกรรมกำรเขียนบรรยำยภำพภำษำอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 

 1. นางพวงสิน  ไสว   คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 

 2. นายอ าพร  สิมณี   คร ู หนองถ่มวิทยา   รองประธานกรรมการ 

 4. นางลักขณา  ภูมาตนา  คร ู ศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 

 5. นางสาวสุจิตรา  ขินานา  คร ู ไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 

      6. Mr.Guiller  Cekan  Espada คร ู ขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

      7. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 
 

13.  กิจกรรมกำรพูดบรรยำยภำพภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ 
                1. นางณัฎฐนันท์  บัวงาม  รอง ผอ.ปฏิบัติราชการแทน ผอ.   บ้านเพียนาม      ประธานกรรมการ 

       2. Miss Pauline Jake Dicman คร ู บ้านสิริขุนหาญ         กรรมการ  
       3. นางสาวปรัศนี  เกษสร  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 
 

14.  กิจกรรมกำรอ่ำนในใจภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ 
                1. นางณัฎฐนันท์  บัวงาม  รอง ผอ.ปฏิบัติราชการแทน ผอ.   บ้านเพียนาม      ประธานกรรมการ 

     2. นางมณีรัตนา   มั่นยืน  คร ู บ้านปราสาท   รองประธานกรรมการ 

     3. นางสาวกชกร  นรสิงห์  คร ู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

4. Miss Lynette Paterno Asing คร ู บ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

     5. นายจักรกฤช  สะตะ  คร ู บ้านเพียนาม          กรรมการและเลขานุการ 

15.  กิจกรรมกำรประกวดสื่อกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน 
      1. นางวัชรินทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา           ราษีไศล  ประธานกรรมการ 
      2. นายบุญยัง  ดวงไชย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา           จิกสังข์ทองวทิยา   รองประธานกรรมการ 

      3. นายสุรธัณย์  ดวงกุลวรเสฐฏ์  รอง ผอ.ปฏบิัติราชการแทน ผอ.  เมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
      4. นางณัฎฐนันท์  บัวงาม    รอง ผอ.ปฏิบัติราชการแทน ผอ.   บ้านเพียนาม     กรรมการ 

       5. นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     ราษีไศล  กรรมการ 
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       6. นางมาลินี  สมทรัพย์  คร ู ราษีไศล    กรรมการ 
         7. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์  คร ู ราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 


