
บัญชีรายช่ือผู้บริหาร  ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา   
โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ   

ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวดัศรีสะเกษ 
ครั้งที ่7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 วันที่  23 พฤศจิกายน  2556     
ณ  โรงเรียนไตรมิตร , โรงเรยีนโพธิ์ศรีสุวรณวทิยาคม อ าเภอโพธิศ์รีสวุรรณ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียน

ประชาพัฒนศึกษา อ าเภออทุุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
แนบทา้ยค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ที ่2447/2556  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

******************************** 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นายวิชิต   ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          ประธานกรรมการ 
2. นายวิสุทธิช์าติ  ปัญญาทรงรุจิ   ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ   กรรมการ 
3. นายอธิคม  เจ็งตระกูล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 
4. นายประสงค์  จริยาวัฒนชยักูล  รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 
5. นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ  รองนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ      กรรมการ  
6. นายวิเชียร  ถิระเลิศพานชิย์      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ      กรรมการ 
7. นายอภิศักดิ์  แซ่จึง       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ      กรรมการ 
8. นายวีระ  ไตรสรณกุล   ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 
9. นายพรชัย  มณีนลิ                 ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ    กรรมการ 
10. พล.อ.วรพันธ์  วรศักดิ์โยธิน  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 
11. นายนพดล  ตั้งพูนผลสวสัดิ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ     กรรมการ 
12. นางสาวสุดารัตน์  เจริญประเสริฐ  เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ     กรรมการ 
13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน              กรรมการ                  
14. นายนพดล ช านาญค้า   ปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ  กรรมการ                        
15. นายดนัย  วัฒนปาณ ี            รองปลัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ                    

          16. นายปรีชา  ศักดิวงษ ์   รองปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ กรรมการ                    
          17. นายอดิศักดิ์   ทองจันทร์แก้ว  รองปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
 18. นางกมลลักษณ์  ผุยค าสงิห์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด กรรมการ                   

19. นายนพนิตย์   พรหมคุณ       ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ                      กรรมการ 
20. นางสาวสนุี   ทองน า   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  กรรมการ                            
21. นางสมัย  ดอกดวง   ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
22. นายปรีชา  พรมทา              ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ                                   

 23. นางสาวทัศนันท์  สุโพณะ  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ท่ี   กรรมการ 



24. นางมณฑา  ศรีชัย   หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
25. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน           กรรมการ 
26. นายสมบูรณ์  ธงสันเทียะ        ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ/เลขานุการ 
27. นางณัฐนี  ศิริพร    นักบริหารการศึกษา 7                           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
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มีหนา้ที ่  1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการท างาน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
                   2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

          3. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆใหเ้ปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย 

2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
1. นายสมบูรณ์   ธงสันเทียะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประธานกรรมการ 
2. นายนิคม  สุคันธชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวทิยาคม          กรรมการ 
3. นายสมจิตร  ศรีจันทร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล           กรรมการ 
4. นายอิทธิ   ศรีมาธรณ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์          กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ                       กรรมการ 
6. นางวัชรนิทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา          กรรมการ 
7. นายพันธุ์ศักดิ์   ทรงกลด ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก ์          กรรมการ 
8. นายสรศักดิ์   พลประเสรฐิ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธ์าตปุระชาสรรค์          กรรมการ 
9. นายนิรันดร์   ชูสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวบิูลวิทยา          กรรมการ 
10. นายกมล   สาลีวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม          กรรมการ 
11. นายถวิล   สร่ายหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา           กรรมการ 
12. นายสมภูมิ   ทูลภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3            กรรมการ 
13. นายโมกขสิทธิ์   ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ คศ.2            กรรมการ 
14. นางสาวธันรญ์พรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์ คศ.2            กรรมการ 
14. นางสาวฑิญาดา  โคตรพันธ ์ นักบริหารการศึกษา 7            กรรมการ 
15. นางมะลิ  เสนา  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7 ว           กรรมการ 
16. นางสาวอภิรดี  สามศร ี เจ้าหน้าท่ีสันทนาการ 6 ว            กรรมการ 
17. นางสุจรรญา   คันศร           นักวิชาการศึกษา 7 ว            กรรมการ 
18. นางรัชดาวดี   พันธสีมา นักวิชาการศึกษา 7 ว            กรรมการ 
19. นางสาวเปรมยุดา ทบด้าน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 6 ว           กรรมการ 
20. นางนันทภัค  ยอดธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 5           กรรมการ 
21. นางสาวสวุรรณญา  ค าผง     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  5           กรรมการ 



22. นางสิริกร  จันทสนธ ์  นักวิชาการวัฒนธรรม 5                     กรรมการ 
23. นางสาวศุภากร  แสงงาม เจ้าพนักงานธุรการ 5            กรรมการ 
24. นางสุภารัตน์  ทาหาญ         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  5           กรรมการ 
24. นางสาวภรณฐัดา  ภูมล ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 4           กรรมการ 
26. นางกชกร  ก่ิงก้าน  เจ้าพนักงานธุรการ 4            กรรมการ 
27. นางณัฐนี   ศิริพร           นักบริหารการศึกษา 7            กรรมการ/เลขานุการ 
28. นางวิไลรัตน์   เทียบคุณ นักวิชาการศึกษา 6 ว               กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
29. นางสาวภคมณ  สอนสนาม นักวิชาการศึกษา 6 ว                     กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 

มีหนา้ที ่1. ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการฝา่ยต่าง ๆ 
  2. ให้ค าปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  3. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. นายนิคม สุคันธชาต ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวทิยาคม       ประธานกรรมการ 
 2. นายณรงค์   โพธิบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร        กรรมการ 

3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ                 กรรมการ 
4. นายอิทธิ   ศรีมาธรณ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์       กรรมการ 
5. นางวัชรนิทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา       กรรมการ 
6. นายสรศักดิ์   พลประเสรฐิ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธ์าตปุระชาสรรค์       กรรมการ 
7. นายสมจิตร  ศรีจันทร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล        กรรมการ 
8. นายพันธุ์ศักดิ์  ทรงกลด ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก ์       กรรมการ 
9. นายนิรันดร์   ชูสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวบิูลวิทยา       กรรมการ 
10. นายกมล   สาลีวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม       กรรมการ 
11. นายถวิล   สร่ายหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา        กรรมการ 
12. นายมานิต   ธรรมสัตย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา        กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม                 กรรมการ 
14. นายรุ่งสวสัดิ์  มณีวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม       กรรมการ 
15. นายอาลัย  หงษ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา       กรรมการ 
16. นายสว่าง   บุญกันหา ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา       กรรมการ 
17. นายธนเดช วุฒิเสลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม       กรรมการ 
18. นายสิทธิ์   สุระโคตร           ผู้อ านวยการโรงเรยีนศิลาลาดวิทยา        กรรมการ 
19. นายอดิศักดิ์   รัตนวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนดา่นอุดมศึกษา            กรรมการ 

/3. คณะก... 



20. นายพิชัย   ถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นปราสาท        กรรมการ 
21. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรสีวุรรณวิทยาคม      กรรมการ 
22. นางวราภรณ์  โทนะพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกสังขท์องวิทยา       กรรมการ 
23. นายสมบูรณ์   แก้วกันหา ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์       กรรมการ 
24. นายชัยวัฒน์  พันธโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี      กรรมการ 
25. นายเอกชัย  ตองอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา                 กรรมการ 
26. นายทองค า   พรมดี  อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม       กรรมการ 
27. นายสนใจ  พละศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา          กรรมการ 
28. นายกู้เกียรติ   เลขาตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม       กรรมการ 
29. นายปราโมฑย์   ครุธแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวทิยา        กรรมการ 
30. นายจิรศักดิ์   ปราบเสียง ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปนูวิทยาคม       กรรมการ 
31. นายโสภณ   ดวงแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา        กรรมการ 
32. นายศุภเดช  ประทุมเวียง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์       กรรมการ 
33. นายศึก   ลูกอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา       กรรมการ 
34. นายอรุณ   ชื่นตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิว์ทิยา        กรรมการ 
35. ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม                 กรรมการ 
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36. นายสมศักดิ์  มะเส  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา        กรรมการ 
37. ว่าท่ีพันตรีพิศาล  วรจักร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุม่ศรีส าราญวิทยา    กรรมการ 
38. นางวิไลวรรณ   ทรงกลด ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเปอืยนาสูง        กรรมการ 
39. นายธงชัย  เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา         กรรมการ 
40. นางณัฐนี   ศิริพร  นักบริหารการศึกษา 7          กรรมการ/เลขานุการ 
41. นางวิไลรัตน์   เทียบคุณ นักวิชาการศึกษา 6 ว          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
42. นางสาวภคมณ  สอนสนาม นักวิชาการศึกษา  6 ว                   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

มีหนา้ที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการประกวด/แข่งขันทักษะวชิาการ 
           ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย 

4.  คณะกรรมการฝา่ยพธิีการ 
 1.  นายสมภูมิ   ทูลภิรมย์  ศึกษานิเทศก์ คศ.3           ประธานกรรมการ 
 2.  นางนันทภัค ยอดธรรม เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5          กรรมการ 
 3.  นางกชกร  ก่ิงก้าน      เจ้าพนักงานธุรการ 4           กรรมการ 



 4.  นายภูรินทร์  งามวิลัย  พนักงานขับรถยนต ์           กรรมการ 
 5.  นายโมกขสิทธิ์   ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ คศ.2           กรรมการ/เลขานุการ
 6.  นางสาวธนัรญ์พรน์ ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์ คศ.2                              กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

    มีหนา้ที ่ 1. จัดท าค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดในพธิีเปิด 
              2. จัดท าก าหนดการพิธีเปดิ 
              3. ก ากับดูแลควบคุมพิธีเปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              4. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  1. นางมะลิ   เสนา                    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7 ว           ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภากร   แสงงาม         เจ้าพนักงานธรุการ 5            กรรมการ 
  3. นางสุภารัตน์  ทาหาญ             เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 5           กรรมการ 
  4. นางสาววรรณี  งามสุข             ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา            กรรมการ 

 5. นางสาวสุวรรญา  ค าผง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 5            กรรมการ/เลขานุการ 
 

      มีหน้าที่  1. เบิก-จ่ายเงนิในการด าเนินการจัดการแข่งขัน  
                 2. รวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืม รวมท้ังด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายการตามท่ีปรากฏในโครงการ 
               3. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย    

6. คณะกรรมการฝ่ายปฏคิม 
 1. นางสาวฑิญาดา  โคตรพันธ์         นักบริหารการศึกษา 7                     ประธานกรรมการ 
 2. นางสุจรรญา  คันศร                 นักวิชาการศึกษา 7 ว                               กรรมการ  
     3. นางสาวเปรมยุดา  ทบด้าน          เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 6 ว           กรรมการ 
     4. นางสาวภรณัฐดา  ภูมลี              เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 4           กรรมการ 
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          5. นางสาวสุดารัตน์  ทองพันชั่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา           กรรมการ       
          6. นางสาวกนกวรรณ  สมใจ  ผู้ช่วยศึกษานิเทศก์            กรรมการ                             
  7. นางรัชดาวดี  พันธสีมา  นักวิชาการศึกษา 7 ว                        กรรมการ/เลขานุการ
  8. นางสิริกร  จันทสนธ์              นักวิชาการวัฒนธรรม 5                          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

          มหีน้าที่   1. ต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการด าเนินงาน 
                       2. จัดเตรยีมเอกสารรับลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรม 
               3. งานอื่นๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย  



7.  คณะกรรมการฝา่ยประเมินผล 
   1. นางณัฐนี  ศิริพร                    นักบริหารการศึกษา 7             ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอภิรดี  สามศร ี    เจ้าหน้าท่ีสันทนาการ 6 ว                             กรรมการ 
3. นางวไิลรตัน์   เทียบคุณ    นักวิชาการศึกษา 6 ว             กรรมการ                                        
4. นายวสันต์  พรมสิทธิ ์    ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสันทนาการ            กรรมการ  

          5. นางสาวภคมณ  สอนสนาม        นักวิชาการศกึษา 6 ว                      กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

  มีหนา้ที ่  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  รวมท้ังจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
                       เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินการของโครงการในปงีบประมาณต่อไป 

คณะกรรมการจดัการแข่งขันโรงเรียนไตรมติร 
     1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑.๑ นายณรงค์    โพธิบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายไพโรจน์   ขุนพันธ ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ      
๑.๓ นางจินตนา       อิ่มบุญตา  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ      
๑.๔ นายประยงค์     แก้ววงษ ์  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ                 
๑.๕ นายจักรกฤษณ์  ศรีอินทร์  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ      
๑.๖ นางสุกัญญา     แขมค า  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ    

           มหีนา้ที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการฝา่ยจัดสถานที ่
  ๒.๑ นายจักรกฤษณ์    ศรีอนิทร์  ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางวรรณภา       ศรีอินทร์  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๒.๓ นายพงศกร         มรรยาท  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๒.๔ นายราเมศ          เขียวศรี  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๒.๕ นางก่ิงกาญจน์     ทองเกลียว  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๒.๖ นายธงชัย           สายสมบัติ  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๒.๗ นายสุทิน           สาสังข์  พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมติร กรรมการ 
๒.๘ นายวัฒนา       นันทพันธ์  พนักงานขับรถยนตโ์รงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 
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๒.๙ นายสมพร          พวงพันธ ์  พนักงานบริการโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
๒.๑๐ นายบุณยากร    แก่นจักร  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๒.๑๑ นายสุรสิทธิ์      แก้วบุตรดี  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 



๒.๑๒นางสาวปิยะพร   เสารศิ์ริ  ครูอัตราจา้งโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
๒.๑๑ นายประมินทร์   วญิญายงค์  พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมติร กรรมการ 
๒.๑๒ นายวินัย          ศรชัย  ครูอัตราจา้งโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
๒.๑๓ นางศรีวิไล        ปราศจาก  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ 

              มีหนา้ที่  จัดสถานท่ี  เครื่องเสียง เขียนป้ายและบันทึกภาพตลอดงาน 

3. คณะกรรมการฝา่ยพิธีการ 
๓.๑ นายพงศกร   มรรยาท  ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
๓.2 นางสาวนภัสวรรณ  หลาบสีดา ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๓.๓ นางศรีวิไล     ปราศจาก  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ 

             มหีนา้ที่ ล าดับข้ันตอนพธิีการ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการด าเนนิงาน 
4. คณะกรรมการฝา่ยเกียรติบัตร 

๔.๑ นางจินตนา      อิ่มบุญตา ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางจันทิมา       มณี  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๔.๓ นางจันทร์จิรา    ปิ่นทอง  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๔.๔ นางสาวตะวันฉาย  รักรศัมีเย็น ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๔.๕ นางสาวเตอืนใจ   ไชยโคตร ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๔.๖ นางสาวสุพิศ      บุญราช  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ 

               มหีน้าที่ จัดท าเกียรติบัตรและประสานงานกับฝ่ายพธิีการใหเ้ป็นไปตามล าดับข้ันตอน 

5. คณะกรรมการฝา่ยปฏคิม 
๕.๑ นางวรรณภา      ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวเตอืนใจ  ไชยโคตร ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๓  นางสาวนภัสวรรณ หลาบสดีา ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๔ นางสาวสุพิศ     บุญราช  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๕ นางสาวยุพเรศ   ผันอากาศ ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๖ นางสาวสุภัทรา   ผ่าโผน  ครูผู้ชว่ยโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๗ นางสาวอมรพิสมัย ศรีด ี  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๘ นางสาวตะวันฉาย  รักรศัมีเย็น ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๕.๙ นางสาวปราณี     รัตนประเสรฐิ พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมติร กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวปิยะพร  เสารศิ์ริ ครูอัตราจา้งโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวสุฑามณี  พาล ี  พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมติร กรรมการ 
๕.๑๒ นางศรีวิไล        ปราศจาก ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ 
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                  มหีน้าที่  ๑. ต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน 
     ๒. จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่าง ใหเ้พียงพอ 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
         ๖.๑ นายไพโรจน์    ขุนพันธ ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไตรมิตร    ประธานกรรมการ 

       ๖.๒ นางสุกัญญา   แขมค า  ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
         ๖.๓ นางสาวณัฏฐณัฏฎา จักรวรรณพร   พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมิตร       กรรมการ 
         ๖.๓ นางบุญเรือง  ทองค า       ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ/เลขานุการ 

   มีหน้าที่  เบิกจ่ายเงิน เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและความปลอดภยั 
         ๗.๑ นายประยงค์     แก้ววงษ ์      ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
         ๗.๒ นางธีรวรรณ     ทองบ่อ      ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
                            ๗.๓ นายพนม         ขุนพรหม      ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
                            ๗.๔ นายชาตเิก่ง   ทองเกลียว      ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 

๗.๕ นายสามารถ     สิทธิเสนา      ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ       
มีหนา้ที่  ดูแลความสงบ รักษาความปลอดภัยและจัดรถให้เป็นระเบียบ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
                ๘.๑ นางสุกัญญา      แขมค า      ครูโรงเรียนไตรมิตร    ประธานกรรมการ 
         ๘.๒ นางสาวณัฏฐณฏัฎา  จักรวรรณพร  พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
         ๘.๓ นางสาวปราณี    รัตนประเสริฐ     พนักงานจ้างฯโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 

       ๘.๔ นางสาวยุพเรศ    ผันอากาศ     ครูโรงเรียนไตรมิตร                กรรมการ/เลขานุการ       
มีหนา้ที่  ประชาสัมพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร ท าหนังสือเชญิแขกผู้มีเกียรติ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายควบคมุนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
      ๙.๑ นางจินตนา       อิ่มบุญตา ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
      ๙.๒ นายสามารถ      สินธิเสนา ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๙.๓ นางสาวเตอืนใจ  ไชยโคตร ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๙.๔ นางสาวสภุัทรา   ผ่าโผน           ครูผู้ช่วยโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๙.๕ นายธงชัย         สายสมบัติ  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 



      ๙.๖ นายชาติเก่ง      ทองเกลียว ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๙.๗ นางสาวนภสัวรรณ หลาบสีดา ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๙.๘ นางสาวตะวันฉาย  รักรัศมีเย็น ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๙.๙ นางสาวสพุิศ      บุญราช ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ        
มีหนา้ที ่ ควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
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๑๐. คณะกรรมการฝ่ายบนัทึกภาพและถ่ายวีดิโอ 
      ๑๐.๑ นายธงชัย        สายสมบัติ ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
      ๑๐.๒ นายประมินทร์  วิญญายงค์ ครูอัตราจา้งโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
      ๑๐.๓ นางก่ิงกาญจน์   ทองเกลียว ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ            
มีหนา้ที ่ บันทึกภาพกิจกรรมและถ่ายวีดิโอ 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
      ๑๑.๑ นางจินตนา      อิ่มบุญตา ครูโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
      ๑๑.๒ นางจันทิมา     มณี  ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๑๑.๓ นางสาวเตอืนใจ  ไชยโคตร ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๑๑.๔ นางสาวสภุัทรา   ผ่าโผน ครูผู้ชว่ยโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
      ๑๑.๕ นางสาวสพุิศ      บุญราช ครูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ/เลขานุการ   
   มีหน้าที่   ๑. จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรม 

                                    ๒. รวบรวมเอกสารและสรปุผลการด าเนินงาน 

12. นักเรียนช่วยงานปฏิคม โรงเรียนไตรมิตร 
๒. เด็กชายกฤษฎา    ช่วยบุญ 
๓. เด็กหญิงอภญิญา  ศรีเลิศ 
๔. เด็กชายธวชัชัย    จันทะมา 
๕. เด็กชายวชัรินทร์   พูลมาก 
๖. เด็กชายสรุพันธ์    จันทร 
๗. เด็กหญิงกีรติ       ส าราญใจ 
๘. เด็กหญิงเกศมณี   กล่ าเกลี้ยง 
๙. เด็กหญิงโฉมศิริ    พิมพ์นนท์ 
๑๐.เด็กหญิงโชติมา    คงช่วย 



๑๑.เด็กหญิงธนชัญา   ห้วยจนัทร์ 
๑๒.เด็กหญิงน้ าฝน     เงินชศูรี 
๑๓.เด็กหญิงบรุากร    ใยผุย 
๑๔.เด็กหญิงปริชาติ      เกษศิริ 
๑๕.เด็กหญิงปาริชาต     หวานสับ 
๑๖.เด็กหญิงปาริชาติ     จุลพล 
๑๗.เด็กหญิงพัชริดา       ดีใจ 
๑๘.เด็กหญิงยุวธิดา       มะเดื่อ 
๑๙.เด็กหญิงศิรลิักษณ์    เกษศิร ิ
๒๐.เด็กหญิงศิรลิักษณ์    มะโนรัตน์ 
๒๑.เด็กหญิงสิรินยา       สมศรี 
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๒๒.เด็กหญิงสุนัฎา        วงศ์ราช 
๒๓.เด็กหญิงสุภาณี        งามศิริ 
๒๔.เด็กหญิงอรนชุ         เฉลิมวงษ ์
๒๕.เด็กหญิงวันวิสา        ธรรมวัตร 
๒๖.เด็กหญิงณัฐกรณ์      มะโนรัตน์ 
๒๗.เด็กหญิงนุ่นฤดี        หาดสะอาด 
๒๘.เด็กหญิงปวีณา        หิงสันเทียะ 
๒๙.เด็กหญิงปิ่นแก้ว      วงศ์สิมบุตร 
๓๐.เด็กหญิงพรรณอร    หนองบัว 
๓๑.เด็กหญิงพรรณิกา    สุธงษา 
๓๒.เด็กหญิงพิจิตรา      ใจดี 
๓๓.เด็กหญิงพิมพว์ิมล    ใยทอง 
๓๔.เด็กหญิงยุวดี          สิงห์โท 
๓๕.เด็กหญิงรุ่งนภา       เหลาซื่อ 
๓๖.เด็กหญิงศิรลิักษณ์    พวงพันธ ์
๓๗.เด็กหญิงศุภารัตน์     สิมตะมะ 
๓๘.เด็กหญิงสุนันทา      ศรีดี 
๓๙.เด็กหญิงสุภาเพญ็     แก้วเกษ 
๔๐.เด็กหญิงสมยงค์       แก้วก่อง 



13. นักเรียนช่วยงานจราจร 
๑. นายธีระวัฒน์     แก้ววงษ์ 
๒. นายสุรัตน์         หล้าตัน 
๓. นายวัชระ          วงค์งาม 
๔. นายอภเิชษฐ์      วันประเสริฐ 
๕. นายสุทธิเกียรติ   อยู่เย็น 
๖. นายสรศักดิ์       ศรีหาวัตร 
๗. นายบุญญฤทธิ์    สิงห์ทอง 
๘. นายจีรวัฒน์       พลเมือง 
๙. นายธีระศักดิ์      แพงยา 
๑๐.นายวณากรณ์   งามข า 
๑๑.นายวษิณุ        นนท์ตา 
๑๒.นายสุรชัย       ไชยโคตร 
๑๓.นายอภิวัฒน์    สิงห์วชิา 
๑๔.นายเอกบดินทร์  สิทธิโท 
๑๕.นางสาวธิดารัตน์   ยั่งยืน 
๑๖.นางสาวศรสวรรค์  ทับแสง 
๑๗.นายวรีะยุทธ        มะโนรัตน์ 
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๑๘.นายภานเุดช        บุญศรี 
๑๙.นายสมรักษ์         สิมตะมะ 
๒๐.นายเทพพิทักษ์     พรหมคุณ 
๒๑.นายณฐัพงษ์        เจนถูกใจ 
๒๒.นางสาวรพีพร      แก้ววงค์ 

14. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย   

๑.  นายสิริชัย  แรงรอบ  ครู โรงเรียนราษีไศล   ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
๓. นายถาวรณ์  วังส าเภา  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวนภาพร  วงษ์ละคร ครู โรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
๕. นางอ าพร  สะดวก  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายจิราวัฒน์  หาญพิทักษ ์ ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 



๗. นายโกมินทร์  พิลัย  ครูผู้ชว่ย โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
๘. นางวรลักษณ์  วิยาภรณ ์ ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๙. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ  ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ/เลขานุการ 

 
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. นายพงศ์วพิัฒน์  จุฬามณ ี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตติกร  อุปสาร  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ  
๓. นายชัยชนะ  ไชยนลิ  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๔. นายอาทิตย์  มักผล  ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
๕. ว่าท่ี ร.ท.พิทักษ์ชัย  จักรบุตร ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
๖. นายเกียรติศักดิ์  กาทอง ครู โรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
๗. นายศุภวัฒน์  ไชยปญัญา ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๘. นายวัชรพงษ์  สุขไสว  ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นายฉลาด  มาตราช  ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นายเกษมศิริ  มีทอง  ครู โรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์  กรรมการ 
๑๑. นางกันยา  สุภสร  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
๑๒. นางสาวตุลามาส บวังาม ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 

การแกะสลักผัก ผลไม ้ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางวารณุี  ท านา  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางวิยะดา  เลิศศร ี  ครู โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ  
๓. นางวันทนา  บุตรศร ี  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๔. นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
๕. นางนาจตยา  สมจันทร ์ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนพรานวิบลูวิทยา  กรรมการ 
๖. นางศรีวิไล  ปราศจาก  ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ/เลขานุการ 
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งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางเสาวภา  พรหมทา  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางเจียมจิตต์  สีสันต ์  ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ  
๓. นางวัชรี  ทองหลอ่  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๔. นางรัตนา  วงศ์สวุรรณ ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 



๕. นางสาวจารวุรรณ  พลทองเติม ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางวรรณภา  ศรอีินทร ์ ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
๗. นางสาวตลุามาศ  บัวงาม ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๘. นางพิมนภัทร  จันทร์ชัยภกัดิ์ ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ/เลขานุการ 

งานประดิษฐ์รอ้ยมาลัยดอกไม้สด ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางกรวิภา  สิงหเ์หิน  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประภาพร  พิลากรณ ์ ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ  
๓. นางกรกช  แสงโพธิ์แก้ว ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๔. นางสาวยุภาพร  บุญอาจ ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวจินตนา  คงเสนะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ ์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวญานกร  ต้ายไธสง ครูผู้ชว่ย โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
๘.  นางเอมอร  บุญญ์ตา  ครู โรงเรียนราษีไศล    กรรมการ/เลขานุการ 

การจัดสวนถาดแห้ง ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางรื่นฤดี  บุญกันหา  ครูโรงเรียนอเีซ (คุรุราษฎร์บ ารุง)  ประธานกรรมการ 
๒. นายทวีศักดิ์  ราษ ี  ครู โรงเรียนบ้านโซงเลง   กรรมการ 
๓. นางสาวรัตดาวรรณ์  พรหมทา ครู โรงเรียนเทศบาล๑ (บา้นค้อ)  กรรมการ/เลขานุการ 

การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายณัชนนท์  เวียงนนท์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางณนันท์ณัฎฐา  ตามภานนท์ ครู โรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ  
๓. นายเวหา  นครานุรักษ ์ ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางจิตราพร  แสงเนตร ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
๕. นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธ ์ ครู โรงเรียนจิกสงัข์ทองวิทยา  กรรมการ 
๖. นายอุดร  จันทพันธ ์  ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
๗. นางกิตติยาภรณ์  ส าเภา ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
๘. นางก่ิงกาญจน์  ทองเกลียว ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
๙. นางสาววณชิา  น้อยค าพวง ครู โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวยุวดี  เมฆคล ี ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์  กรรมการ/เลขานุการ 

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายประกาศิต  จินดาศร ี ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุ่งโรจน์  เขียวศร ี  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ  
๓. นางสาวเพือ่น  ถาบุญศร ี ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
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๔. นางสาวอรรญา  สาคัมภรี ์ ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวสุพิศ  บุญราช  ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
๖. นายสลาวุฒิ  ดาราช  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นายพัทยา  พิมพันธ ์  ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางสาวจิรานุตม์  ถินค าเชิด ครูผู้ชว่ย โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
๙. นายมนตรี  ชุมจันทร ์  ครูผู้ชว่ย โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
๑๐.นางสาวธญัญลักษณ์  ผาภูมิ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันสบืค้นขอ้มูล  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายภูวไนย  สุนา  ครู โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัทรธิดา  ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ  
๓. นางสาวจันจิรา  จงรักษ ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายวชริวชิญ์  จิรโชติธราวัตน ์ ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวภัทรา  ดวงดาว ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
๖. นางสาวศิรนิญา  บุญสาล ี ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๗. นายอาคม  คมศรี  ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
๘. นางสาวกชพรรณ  สุระ ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นางนิตนาท  ศรีราตร ี  ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
๑๐. นางศรีวิไล  ศรีลาชัย  ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
๑๑. นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ    ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง โรงเรยีนร่มโพธิว์ิทยา กรรมการ 
๑๒. นายชัยพร  ชื่นใจ  ครู โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันทักษะคอมพวิเตอร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายอนุชา  ปัญญานนท์ รองผูอ้ านวยการโรงเรียนหวายค า  ประธานกรรมการ 
๒. นายพลเดช  พิชญ์ประเสรฐิ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ  
๓. นายวัฒนพงษ์  กนกแก้ว ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายอลงกต  โยธิคาร ์  ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๕. นายดิเรก  สิทธ ิ  ครู โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  กรรมการ 
๖. นายโอภาส  กัลยาโพธิ ์ ครู โรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา   กรรมการ 
๗. นายชัยวัฒน์  พรหมมา  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๘. นางสาวนภาพร  วรรณทอง ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๙. นายประมินทร์  วญิญายงค์ ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
 



๑๐. นางสุกัญญา  นามวงค์ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
๑๑. นางศิริพรรณ  ชิดชม  ครู โรงเรียนหวายค า   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

การแข่งขันการสรา้งภาพเคลื่อนไหว Animation  ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายพิทักษ์ชัย  ผายบงึแก้ว ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอารรีัตน์  ธาน ี ครู โรงเรียนราศีไศล   กรรมการ  
๓. นายบัญชา  แข่งขัน  ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
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๔. นางสาวพัชรินทร์  ใจเทีย่ง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวพิจิตรา  นรดี  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๖. นางสาวบังอร  สังวร  ครู โรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลังก์  กรรมการ/เลขานุการ 
๗. นางศิริพรรณ  ชิดชม  ครู โรงเรียนหวายค า   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายณัฐดนัย  นิลชัย  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายเชิดชัย  ปัญญา  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ  
๓. นางสาวอมรศรี  ชิณวงศ์  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายภาวพันธ์  บูรณ์เจริญ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม กรรมการ 
๕. นายนิตินันต์  โพธิจิต  ครูผู้ชว่ย โรงเรียนผักแพววิทยา  กรรมการ 
๖. นางสาวเลิศลักษณ์  ชื่นงาม ครูผู้ชว่ย โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 
๗. นายโฆษิต  นัลสนิท  ครูอัตราจา้ง โรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา  กรรมการ 
๘. นางสาวนิตณพา  พิมโคตร ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ/เลขานุการ 
๙. นางศิริพรรณ  ชิดชม  ครู โรงเรียนหวายค า    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม MS-Access 2007  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางสาวสุพิศ  บุญราช  ครูโรงเรียนไตรมิตร   ประธานกรรมการ 
๒. นายวัฒนพงษ์  กนกแก้ว ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายพลเดช  พิชญ์ประเสรฐิ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายสลาวุฒิ  ดาราช  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นายเกียรติศักดิ์  กาทอง ครู  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางกรรณิกา  โพธิบุตร  ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางนาจตยา  สมจันทร ์ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนพรานวิบลูวิทยา  กรรมการ 
๓. นางรัตนา  วงศ์สวุรรณ ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๔. นางวิมลพรรณ  ไชยยงยศ  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ/เลขานุการ 



กรรมการกิจกรรมการประกวดสื่อคร ู ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายณรงค์ โพธิบุตร     ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ  
๒. นายสว่าง  บุญกัณหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค า  กรรมการ  
๓. นายอาลยั  หงษ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
๔. นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
๕. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรสีวุรรณวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 

15. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    

1. นายสมจิตร   ศรีจันทร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นายธนาเดช  วุฒเิสลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
3. นางวราภรณ์  โทนะพันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกสังขท์องวิทยา กรรมการ 
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4. นายสมชาย  ค าปลวิ  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล  กรรมการ 
5. นายสกุลวัฒน์  จันทรช์ัยภักดิ ์ รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล  กรรมการ 
6. นางสุกัญญา  มีกรูด  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล  กรรมการ 
7. นายไพฑรูย ์ ประสมศร ี  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
8. นางมาลินี  สมทรัพย ์  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
9. นางสาวชโลธร  บรรลิขิตกุล ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวร าไพ  อุ่นจิตร  ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
11. นายเวชวัฒน์  อัตตโน  ครูโรงเรียนจิกสิงข์ทองวิทยา  กรรมการ 
12. นายศรุต  บุญโนนแต้  ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
13. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร ์ ครูโรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
14. นางสาววรษิา  ศรีเลิศ  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์  กรรมการ 
15. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
16. นางสาวนารีรัตน์  ประทีปทอง ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
17. นางสาวพรรณิภา  ปัดนา  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวชิญ ์   กรรมการ 
18. นางบัวตูม  เลิศศร ี  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
19. นางสอน  ศรัทธาน ุ  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
20. นางอารี  โพธิสาร  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
21. นางสุขธาทิพย์  รัตนลัย  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
22. นางณัฏชนันท์  พันธว์ิไล  ครูโรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 



23. นางสาวรวินนัท์  อิ่มอ้วน  ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 
24. นายรัฐพล  หาญสินธุ ์  ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
25. นางธนาพร  สมรัตน ์  ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ   
26. นางลักขณา  ภูมาตนา  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ  
27. นางสาวนิศากร  อ่อนนอ้ม ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
28. นางสาวกนษิฐา  วังส าเภา ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
29. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 
30. นางสาวศิโรธร  โคตรสุบิน ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
31. นางสุภาพร  เกิดมีขาว  ครูโรงเรียนบ้านเปอืยนาสงู  กรรมการ 
32. นางสาวนฤนาถ  อุ่นแก้ว  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
33. นายอ าพร  สิมณ ี  ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา   กรรมการ 
34. นางยุพิน  บุตรงาม  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
35. นางสาวรัตติกาล  ค าแปง ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
36. นางสาวศิริวิมล  นนท์ชนาล ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 
37. นางสาวศรินญา  ค าภาปัตน ์ ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
38. นางปภาวรินทร์ พรมทา  ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
39. นางอารยานี  บุญจง  ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์  กรรมการ 
40. นางสาวพิชญาพร  พรมค าบตุร ครูโรงเรียนโพธิว์งค์วิทยา    กรรมการ 
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41. นางพิมพ์ปภัทร  ภัทรพงษ์กุล ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
42. นางจันทิมา  มณี  ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
43. นางมาลินี  สมทรัพย ์  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
44. นางปุณยวรี์ จิรวิริยพงษ ์  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
45. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
46. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
47. นางเฉลิมพร  เอิกเกริก  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
48. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
49. นายชรลัภัสร์  พิสุทธิ์จริะธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
50. นายกลวัชร  ค าพระวัน  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
51. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
52. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองทัพ ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
53. นายปรีชา  มะเค็ง  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 



54. นางสาวปรัศนี  เกษสร  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
55. นายวรวุฒิ  สุดแสนฉุน  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
56. นางสาวกฤตยา  ลี้ลับ  ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
57. นางสาวพิไลพร  มลีรัตน ์ ครูแวงแก้ววิทยา    กรรมการ 
58. นายสุพจน์  ด ารหิ ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล          กรรมการ/เลขานุการ 
59. นางปราณี  สีดา   ครูโรงเรียนราษีไศล          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

60. นายวรณัณวัฒน์  ศรีวงษ ์  ครูโรงเรียนราษีไศล          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

1.  นายสมจิตร ศรีจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล        ประธานกรรมการ 
2.  นายมรรคพล วงศ์พรหม ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 
3.  นายฐิตวิิวัฒน์ เดชกุญชร ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางสาวศรินญา  ค าภาปตัน์ ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
5. นางสาวนุจรีย์ ขุนอินทร ์ ครูโรเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวศิลารัตน์ สมเพชร ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
7.   Mr.Paul  Worby  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
8.  นางสาวพิไลพร  มลีรัตน ์ ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยาสรรค์  กรรมการ 
9. นางเฉลิมพร   เอิกเกริก    ครูโรงเรียนราษีไศล      กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมกลา่วสนุทรพจนภ์าษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาญีปุ่น่  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย 
1. นายสุพจน์  ด าริห ์            รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล     ประธานกรรมการ 
2.  นายธนวรรธน์  พรหมภา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์          กรรมการ 
3. นางชิดชนก   ค าทาสี  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม            กรรมการ 
4.  นางสอน   ศรัทธานุ  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางบุญฉลอง   ศรีภักด ี ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
6.  นายธานินทร์   บัวเข็ม ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
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7.  นางบัวตูม  เลิศศร ี  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นางธนาพร   สมรัตน ์  ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางอารี โพธิสาร  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
10. นางสาวนารี อุดมแก้ว ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
11. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
12. นางสาวณาตยาณี  บุตทนุ ครูโรงเรียนปรางค์กู่    กรรมการ 
13. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ ์ ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 



14. Mr.Steven Price  ครูโรงเรียนราษีไศล      กรรมการ 
16. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วงษ์เดช ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
17. Miss Gemmalyn  Lozano  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
18. นางนันท์นภัส  ชะบา  ครูโรงเรียนราษีไศล          กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย 
1. นางสุกัญญา  มีกรูด  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล          ประธานกรรมการ 
2. นายสุรสิทธิ์  แก้วบุตรด ี ครูโรงเรียนไตรมิตร           กรรมการ 
3. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
4. นางปภาวรินทร์  พรมทา ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
5. นางณชา  ทองบอ่  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
6. Miss Cony R. Wolfe  ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์  กรรมการ 
7. Mr. Guiller  Espada ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางปุณยวรี์  จิรวริิยพงษ ์ ครูโรงเรียนราษีไศล                      กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปญัหาภาษาอังกฤษ  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
1. นายธนาเดช  วุฒิเสลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม    ประธานกรรมการ                                                 
2.  นางสาวนฤนาถ  อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์              กรรมการ 
3. นางสุภาพร  เกิดมงคล          ครูโรงเรียนเปอืยนาสูง             กรรมการ 
4.  นางสาวสภุัทรา  ผ่าโผน ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
5. นายกิรกติกร  แก้วพิลา ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
6.  นางพสิมัย  เวียงนนท์  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวพรรณิภา  ปัดนา  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวชิญ ์          กรรมการ  
8. นายสุวิทย์  พลชัย                ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม               กรรมการ 
9. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม         กรรมการ 
10. Miss Mercedita  Espada ครูโรงเรียนราศีไศล   กรรมการ 
11. นายวรวุฒิ สุดแสนฉุน  ครูโรงเรียนราษีไศล          กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมเลา่นิทานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
1. นายสกุลวัฒน์ จันทรช์ัยภักดิ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราษไีศล          ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรภร  ศรีสมุทร ครูโรงเรียนพรานพิบูลวิทยา         กรรมการ 
3. นายภัทรนันท์  มูลศรี  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา                 กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพร  สุขสงวน ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
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5. นางสาววรษิา  ศรีเลิศ  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์  กรรมการ 



6. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร ์ ครูโรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
7. นางสาวสุวรรณดี  ลาค า ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม         กรรมการ 
8. นายนภัทร  ศรีพุทซา  ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 
9. นางศิริภารดา  ทับสอน ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
10. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
11. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว ครูโรงเรียนราษีไศล         กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย 
1. นางมาลินี  สมทรัพย ์  ครูโรงเรียนราษีไศล                     ประธานกรรมการ                                                                               
2. นางณัฏชนันท์  พันธว์ิไล  ครูโรงเรียนบกวิทยาคม              กรรมการ 
3. นางนพรัตน์  ศิริโฉม  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวศิลารัตน์  สมเพชร ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    กรรมการ 
5. นางเรณู  พันรอบ  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ 
6. นางจันทิมา  มณี   ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 
7. นายรัฐพล  หาญสินธุ ์  ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา     กรรมการ 
8. นางสาวพิชญาพร  พรมค าบตุร ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา      กรรมการ 
9. นายเด่น  ชนะชัย   ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 
10. นายพรชัย  ปุณขันธุ ์       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์         กรรมการ 
11. นางพิมพ์ประภัทร  ภัทรพงษกุ์ล ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา    กรรมการ 
12. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา   ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดรอ้งเพลงภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
1.  วราภรณ์  โทนะพันธ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกสิงขท์องวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นายเวชวัฒน์  อัตตโน  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา      กรรมการ 
3.  นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา        กรรมการ 
4.  นางยุพิน  บุตรงาม  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม      กรรมการ 
5.  นางสาวสังวาลย์  สาค าภรี์            ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์      กรรมการ  
6.  นางสาวศิรวิิมล  นนท์ชนะ  ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิยาคม      กรรมการ 
7.  นางภสัพร  บุญพอ  ครูโรงเรียนบกวิทยาคม       กรรมการ 
8. นางสาวอรทัย  อยูเ่ย็น  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา      กรรมการ 
9. Mr.Charles  Newton       ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา             กรรมการ 
10. นายสักกรินทร์  แสวงสุนทริ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม      กรรมการ 
11. Miss Jamilah  Luis  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม      กรรมการ 
12. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ ์  ครูโรงเรียนราษีไศล       กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมตอ่ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ  Crossword  Game  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 



1. นายสมชาย  ค าปลิว            รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราศไีศล     ประธานกรรมการ                                                                                               
2. นายพินิจ  ทนทาน               ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     กรรมการ 
3. นางกนิษฐา  วังส าเภา              ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา   กรรมการ 
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4. นางสาวธัญญาทิพย์  ศรธีาตุ       ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา               กรรมการ 
5. นางสาวสุจินันท์  พลประถม       ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา         กรรมการ 
7. นางเขมิสรา  ขันติวงษ ์           ครูโรงเรียนเมอืงจันทร์วิทยาคม     กรรมการ 
8. นางณปภา  จันทร์ดวงศร ี    ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์     กรรมการ 
9. นายทิตย์  กล าเงิน   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม       กรรมการ    
10. นางสาวศิรพิรรณ  ตระเพียนทอง  ครูโรงเรียนราษีไศล                   กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมสะกดค าศพัท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bees ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย 
      1. นายบุญกอง   นิลเพชร             ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์          ประธานกรรมการ                                                                                                
      2.  นางจันทร์จิรา   ปิ่นทอง      ครูโรงเรียนไตรมิตร             กรรมการ    
      3.  นางรัตนาภรณ์  โพธิส์ิงห์      ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา        กรรมการ                   
      4.  นางสาวกมลพร  มั่นคง    ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา      กรรมการ 
      5.  นายสุวิทย์  เลิศศรี      ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม          กรรมการ 
      6.  นางสาวนารีรัตน์  ประทีปทอง     ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม         กรรมการ 
     7.  นายศรีฟอง  บุตทองทิม  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา      กรรมการ 
      8.  Mr.Ian  Fitton   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     กรรมการ   
      9.  นางสาวสุจิตรา  ชินานา  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา      กรรมการ 
      10.  นางปภาวรินทร์  พรมทา ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม     กรรมการ 
      11.  นายกิรกติกร  แก้วพิลา  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา     กรรมการ 
      12.  นายกลวัชร  ค าพระวัน       ครูโรงเรียนราษีไศล                  กรรมการ/เลขานกุาร 

กิจกรรมการอ่านในใจภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
       1. นายไพฑูรย์   ประสมศรี     รองผูอ้ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
       2. นายศรุต  บุญโนนแต ้         ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา                    กรรมการ 
       3. นางสาวรัตติกาล  ค าแปง        ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา           กรรมการ 
       4. นางสาวนิศากร  ออ่นน้อม ครูโรงเรียนดงรักวิทยา               กรรมการ    
       5. นางสุขธาทิพย์  รัตนลัย      ครูโรงเรียนสายธารวิทยา               กรรมการ    
       6. นางสาวฉัตรดาว  เตา้ทอง         ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์                   กรรมการ 
       7. นางสาวร าไพ  อุ่นจติร           ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม                   กรรมการ 
       8. นางสาวนวลละออง  นวลอนันต์    ครูโรงเรียนกุลเสลาวิทยาคม              กรรมการ 



       9. นางสาวศิโรธร  โคตรสุโน  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา              กรรมการ 
       10. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย        ครูโรงเรียนราษีไศล                           กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมการเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
       1. นางพวงสิน  ไสว   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์         ประธานกรรมการ                                    
       2. นายอ าพร  สิมณ ี  ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา     กรรมการ 
       3. นางอ าพร  ทะหา  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา      กรรมการ 
       4. นางรัชฎาวรรณ  แก้วบุตรด ี ครูโรงเรียนไตรมิตร       กรรมการ 
       5. นางพัชรินทร์  สายสมบัตร ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์      กรรมการ 
       6. นางสาวกฤตยา  ลี้ลบั  ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา       กรรมการ 
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       7. นางสาวมณรีัตน์  ชดิเชือ้  ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา       กรรมการ 
       8. Miss Sheena Manguan  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม      กรรมการ 
       9. Miss Erica  Motove  ครูโรงเรียนแวงแก้ว       กรรมการ 
      10. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา   ครูโรงเรียนราษีไศล       กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน   
       1.  นายสมจิตร   ศรีจันทร์          ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล        ประธานกรรมการ 
       2.  นายธนาเดช  วุฒิเสลา           ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
       3.  นางสาวนฤนาถ  อุน่แก้ว  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์             กรรมการ 
       4. นางปราณี  สีดา   ครูโรงเรียนราษีไศล        กรรมการ/เลขานุการ 

               5. นางสาวปรัศนี  เกษสร  ครูโรงเรียนราษีไศล           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

16. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี,  สีโปสเตอร์,  หุน่นิ่ง,  สื่อนวัตกรรม 

๑. นายสรศักดิ์  พลประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธ์าตปุระชาสรรค์    ประธานกรรมการ 

๒. นายถาวร  บุญญ์ตา  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 

๓. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 

๔.  นางจีรภา  นนทะบุตร  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 

๕. นางพิมพ์ลภัส  วงศว์ินัย      ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 

๖. นางสาวอนญัญา  จ าปาวัลย ์ ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 

๗. นางวิไลรัตน์  ทองลอย  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

๘. นางสาวชอ่เพชร  จ าปาทอง ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 



๙. นายสุรชัย  กุลบุตร  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 

๑๐. นายสมโภช  พิมสอน  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 

๑๑. นายประดษิฐ์  สระทอง ครูโรงเรียนบ้านปราสาท    กรรมการ 

๑๒. นางสาวกชกร  อัปมาเย ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 

๑๓. นางชิยา  พรมจันทร ์  ครูโรงเรียนผักแพรวิทยา    กรรมการ 

๑๔. นายอ านาจศักดิ์  วรแสน ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา    กรรมการ 

        15. นายวิไล   สุภาพ  ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค ์                     กรรมการ/เลขานุการ 
16. นายชูเกียรติ  บุญเชญิ     เจ้าหน้าท่ีโสตโรงเรยีนโพธิธ์าตุประชาสรรค์          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

  17. นางสาวเพญ็พักตร์  หารบุรุษ เจ้าหน้าท่ีฯโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์             กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

กิจกรรมการแข่งขันออกแบบปกหนังสอื,  ออกแบบโฆษณา,  จิตรกรรมประเพณี,  เขียนลายไทย 

๑. นายโสภณ  ดวงแก้ว          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา         ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสิรวิิรญัญา  อินพานชิยุต  ครูโรงเรยีนราษีไศล        กรรมการ 

๓. นายชนะ  กิตติพันธ ์      ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา   กรรมการ 
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๔. นายธเนศพลสษิฐ์  ไชยสวาสดิ์     ครูโรงเรียนนาแก้วพิทยา   กรรมการ 

๕. นายขจรศักดิ์  เครือค า     ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 

๖. นายนิรันดร  คุลธ ิ      ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 

๗. นายนิรันดร์  ออ่นสังข ์     ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 

๘. นายวินัย  ศรชัย      ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 

๙. นางสาวนลินรัตน์  อินตะ๊พันธ์     ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์   กรรมการ 

๑๐. นายศักดิ์สิทธ์  ดาวเรอืง     ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอ าภิรา  อินนอ้ย     ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 

๑๒. นางนิกร  ชมด ี         ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา                 เลขานุการ/กรรมการ 

กิจกรรมการแข่งขันประตมิากรรมลอยตวั,  ปั้นนนูสูง,  แกะเทียน,  วาดคนครึ่งตัว 

๑. นายอดิศักดิ์  รัตนวัน      ผู้อ านวยการโรงเรียนดา่นอุดมศึกษา ประธานกรรมการ 

๒. นายเอกราช  วงศ์ปลั่ง      ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์  กรรมการ 

๓. นายจักรฤกษ์  ศรีอินทร ์      ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 

๔. นางสาวศิริพัณวษิา  ปิยวงศ ์      ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยา  กรรมการ 



๕. นายสยาม  สันโสภา      ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                     กรรมการ/เลขานุการ 

๖. ว่าท่ีร.ต.ญ.ฐิตินันท์  ทองทิพย์    ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา                    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรมการแข่งขันโปงลาง,  วงดนตรคีอมโบพ้รอ้มแดนเซอร์,  วงดนตรีโฟล์ซอง,  วงสตริง    

๑. ดร.วิไลวรรณ  ทรงกลด     ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

๒. นายเสรี  แก้วเขียวงาม      ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 

๓. นายวีรพัฒน์  ในเรอืน       ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยา  กรรมการ 

๔. นายประสิทธ์  ศรีพร       ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 

๕. นายธวัชชัย  ดาวงษ ์       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๖. นายมานะ  ศิลาวรรณ      ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

๗. นายบุญญพัฒน์  ศรีบาล          ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยา  กรรมการ 

๘. นายราเมศ  เขียวศรี         ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 

๙. นายเดชา  แหวนวง           ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัค์  กรรมการ 
๑๐. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร      ครูโรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
๑๑. นายพิสษิฐ์   ศรีกุล       ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
๑๒. นายภานวุัฒน์  จารัตน ์      ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
๑๓. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์     ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
๑๔. นายสาธิต  ขึงภเูขียว     ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
๑๕. นายพินิจ  จริตรัมย ์       ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ/เลขานุการ 
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กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง,ร้องเพลงลูกทุ่ง,ขับร้องเพลงไทยสากล,ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
พร้อมจินตลีลา 

๑. นายศึก  ลูกอินทร์       ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายภาคิน  โนนสูง       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๓. นายปรีดา  ศิลาโชต ิ       ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๔. นางอาภาพชัร์  ธนทรพงศ์สิร ิ   ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวอุทัย  จรรยา       ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

6. นายอลงกรณ์  นิลค า       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
7. นายศิริศักดิ์  หีตจันทร์             ครูโรงเรียนบ้านเปอืยนาสงู  กรรมการ 
8. นางสาวสุพรรษา   สมบาน      ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา           กรรมการ/เลขานุการ 



กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก,  นาฏศิลป์,  เดี่ยวแคน,  นาฏศิลป์พืน้เมอืง,  เดี่ยวพิณ 
๑. นายสิทธ์  สุระโคตร        ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนวลอนงค์  จัยสิน       ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๓. นางสาวตะวันฉาย  รักรัศมีเยน็   ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
๔. นายเดโช  ขนันดูล        ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยา  กรรมการ 
๕. นางอรณุรัตน์  นุชใหม ่       ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๖. นางสาวศิริวรรณ  จันทะวงษ ์    ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
๗. นางพเยยี  ห้วยจันทร ์        ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
๘. นางศิริประภา  ษรจันทร์ศร ี       ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ  กรรมการ 
๙. นางนันทนา  นนท์ศิลา       ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
๑๐. นางทิพย์วรรณ์  จันทร์หอม      ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
11.  นายภณพงษ์  สังข์วัง        ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา        กรรมการ/เลขานุการ 

17. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. นางสุมณฑา  ค าแสน  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางธัณย์ประภา  ดวงกุลวรเสฏฐ ์ ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
3. นายกิตติมศักดิ์  เกษร  ครูโรงเรียนผักแพววิทยา    กรรมการ 
4. นางสาวขวัญศิริ  โคตะมา  ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา    กรรมการ 
5. นางถนอม  ไชยปัญญา  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม        กรรมการ 
6. นางอรชร  โคตพันธ ์  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางหทัยรัตน์  วิวาสุข ุ  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางสุมณฑา  ค าแสน  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลัดดา  เลิศศร ี  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม        กรรมการ 
3. นางปัณฑิตา  พลแก้ว  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
4. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต ์  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
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5. นางสาวรุจิกาญจน์  ปัทม์ตายะพงศ์ ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
6. นางสาวเยาวภา  วรครุธ  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางนิภา  พิศลืม   ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 
1. นายสุพจน์  ขุนชาญชาต ิ  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา  ประธานกรรมการ 



2. นางเกิดศิริ  ทองนวล  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
3. นางสาวสกุณา  รันพิศาล  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
4. นางอุบลรัตน์  วรรณวงษ ์  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
5. นางสากอน  พุทธคี  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา   กรรมการ 
6. นายวีระยุทธ  ไตรยมูล  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
7. นางสาวรัดฎา  พรหมภักด์ิ  ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
8. นางสาวนภิาพร  ค าเพราะ  ครูโรงเรียนผักแพววิทยา    กรรมการ 
9. นางสาวพรสุดา โสภา  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา        กรรมการ 
10. นางสาวเทพนารี  สุภาพ  ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางบังอร  นิลด า  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
12. นางสาวศรสีุดา  รจนัย  ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายสุพจน์  ขุนชาญชาต ิ  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายประวิทย์  เอาทวรีัชต ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
3. นางกัลยาวีร์  อาจสาล ี  ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
4. นางอ้อยใจ  บัวค า   ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
5. นางศิริลักษณ์  พรมกันหา  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา    กรรมการ 
6. นางสาวนริศา  บุญค า  ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา   กรรมการ 
7. นายสุพัฒน์  ประรัมย์  ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา    กรรมการ 
8. นายวิเศษ  สินศิร ิ   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์        กรรมการ 
9. นางสาวเทพนารี  สภุาพ  ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางบังอร  นาห่อม  ครูโรงเรียนราษีไศล            กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. นางบังอร  นิลด า  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม                    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม  SUDOKU  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นายสนัด   จันทพันธ ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี  ธเิดช   ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา    กรรมการ 
3. นางสาววิรัสศริิย์  วรเลิศ  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
4. นางสาวธันวดี  สังข์สนา  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
5. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร ครูโรงเรียนบ้านปราสาท    กรรมการ 
6. นางสาวรัชนี  มะโนรัตน์  ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   กรรมการ 
7. นางสาวพรรธิภา  โชตชิ่วง  ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
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8. นางสาวพิมพ์ใจ  ล าพองชาติ ครูโรงเรียนบกวิทยาคม    กรรมการ 
9. นายพิสัย  พงษ์ธน ู  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 
10.นางผ่องศรี  ไชยเพชร  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
11.นางสาวสิริสุดา  เฉียงขวา  ครูโรงเรียนราษีไศล            กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม SUDOKU  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายสนัด   จันทพันธ ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ ์ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์        กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  ยวนจิตต ์  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 
4. นางรววีิรุฬห์  แสนทิพย ์  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางหฤทัย  เชื้อชาญ  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
6. นายธนกฤต  ศรีสมุทร  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
7. นางพนิดา  ทุมตา   ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม   กรรมการ 
8. นางสาวสุพัด  อ่อนทรวง  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
9.นางผ่องศรี  ไชยเพชร  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ
10.นางมะลิน  โกสันต์  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม  เกม  24  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสุพี  นามคง   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาลนิี  วรรณทอง  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
3. นางนิตยา  อุปชีวะ  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยา    กรรมการ 
4. นายพันธกานต์  สกุลทอง  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 
5. นางสาวบานเย็น  ดวงไชย  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
6. นายเดชา  วงศ์เจรญิ  ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา   กรรมการ 
7. นางสีดา  ดอนเหลือม  ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์   กรรมการ 
8. นายวัชระ  ธรรมพร  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
9. นายสิทธานต์  บุดดีเสาร ์  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม        กรรมการ 
10.นายพิฆเนศวร์ บุระมาศ  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์    กรรมการ/เลขานุการ 
11.นายสัญญา  ส าเภา  ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม ตอบปัญหาคณิตศาสตร ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 
1. นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางเพชรรัตน์ อุน่แก้ว  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
3. นายจักรพันธ์  ค าจันทร ์  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
4. นางพัชรวีรรณ  จ าเริญนสุทิธิ ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 



5. นางสาววันวสิา  เลิศศร ี  ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา    กรรมการ 
6. นางสาววิภาวดี  ค าแดง  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
7. นางวิลัยลักษณ์  ทัพไทย  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม            กรรมการ 
8. นางนงลักษณ์  จูมสีมา  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
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9. นางสุกัญญา  แขมค า  ครูโรงเรียนไตรมิตร             กรรมการ/เลขานุการ 
10.นางนิรันรัตน์  สูงพล  ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม ตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชลธิชา  วรรณทอง  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
3. นางพรรณพิไล  เมืองจันทร์  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  จันเหลือง  ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวบญุเรือง  พันธุ์งาม  ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
6. นางเบญญาภา  หวังชม  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
7. นางพิริยาภรณ์  ศรีวงค์  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาววรรณวภิา  สุทธิสน  ครูโรงเรียนราษีไศล                        กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม คิดเลขเรว็ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางอนุกูล  เจรญิยุทธ  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางจุฑารัตน์  บัวหุ่ง  ครูโรงเรียนราษีไศล        กรรมการ 
3. นางอินทิรา  ศิลารักษ ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
4. นางสาวถาวรีย์  เสนคราม  ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา    กรรมการ 
5. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
6. นางสาวสมสมัย  พลพงษ ์  ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 
7. นางสาวจฑุามาศ  แปลงไธสง ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา    กรรมการ 
8. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางสาวกัญญญ์าณฐัฐ์  กุจะพันธ์ ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางอนุกูล  เจรญิยุทธ  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสิริกุล  พลพันธุ ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
3. นางพยอม  บุญศิร ิ  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา   กรรมการ 



4. นางสาวพิกุลทอง จันทะรัง ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์   กรรมการ 
5. นางสาวนันทพร  ใจอุ่น  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา    กรรมการ 
6. นายลิขิต  บุญเปรอืง  ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา    กรรมการ 
7. นางวิชญาภรณ์  ยืนยิ่ง  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
8. นางสุพี  เรอืงศร ี   ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
9. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
10.นางสาวสุลัดดา  ศรีโท  ครูโรงเรียนราษีไศล                  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม  A-MATH  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นายภูริทัต  สามารถ  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลพร  พงษพ์ล  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
3. นางสมปอง  วงศ์เลิศ  ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา    กรรมการ 

/4. นายธี.... 
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4. นายธีระศักดิ์  สานุสันต ์  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
5. นางสาวนันทธิดา  วงษ์พิทกัษ์ ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์    กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางญาณิศา  คูณวงษ ์  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

กิจกรรม  A-MATH ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายวัชรินทร์  ศรีวงศ์  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายบุญจันทร์  พลแก้ว  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
3. นางสาวจินตนา  บ้วนหล ี  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาววาสนา  คุณม ี  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
5. นางสาวนันทธิดา  วงษ์พิทกัษ์ ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์    กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางสาวณัฏฐชา  สระใหญ ่ ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม           กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

14.กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นายสุจินต์  หล้าค า  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  สอนศร ี  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
3. นางสาวจิตรา  มนตร ี  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวสุพรรณี  สมเสนา  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายสุจินต์  หล้าค า  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายไผ่ด ารงณ์  อินธรรม  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
3. นางสาวรัชนี  มะโนรัตน์  ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   กรรมการ 



4. นางสาวสุพรรณี  สมเสนา  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ
กิจกรรมประกวดสือ่คร ู

1. นายนิคม  สุคันธชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวทิยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายมานิต  ธรรมสัตย ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีแก้ววิทยา   กรรมการ 
3. นายสมบูรณ์  แก้วกันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์  กรรมการ 
4. นางอนุกูล  เจรญิยุทธ  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสุจินต์  หล้าค า  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

18. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนตน้และช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายวรีะชิต  ค าชมภ ู รอ   รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี ประธานกรรมการ 
2. นางปิยะพันธ์ พชิญ์ประเสริฐ ครู คศ.3 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
3. น.ส.ปรีญาพัฒน์ นาด ี ครู คศ.1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
4. นางหอมไกล อังคะส ี ครู คศ.1 โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. นายวรวิทย์  กะตะศิลา ครู คศ.1 โรงเรียนเมืองแคนวิทยา กรรมการ 
6. น.ส.ปาลิตา พันธ์แก่น ครู คศ.1 โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
7. น.ส.กัญญาภัค  ศรีดี ครู คศ.2 โรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
8. นางอาภสัสร  เจรญิศิร ิ ครู คศ.3 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

/กิจกรร... 
 

กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้และช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายสุรสิทธิ์  สืบเพง็ ครู คศ.3   โรงเรียนราษีไศล ประธานกรรมการ 
2. นายสมเกียรติ  ออ่นค า ครู คศ.1 โรงเรียนบกวิทยา กรรมการ 
3. นางณัฏฐกานต์  ไชยพิมพ์                ครู   โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
4. น.ส.ปาสิกา สมรักษ ์ ครู คศ.1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
5. น.ส.ลัญทม  รุ่งค า                             ครู คศ.2   โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 กิจกรรมการแข่งขันต่อส านวนไทย ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางทัศนีย์   พละศักดิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา   แย้มสะอาด ครู อัตราจ้าง โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กรรมการ 
3. นางรวษิฎา  มะปราง ครู อัตราจ้าง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
4. น.ส.กนกอร สอลอ   ครูผู้ชว่ย โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. นายจ าเนยีร  สุภาพ                  ครู   โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
6. นางสถาพร ท าทอง                  ครู คศ.3    โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมกลา่วสนุทรพจน์ภาษาไทย ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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1. นายชัยวัฒน์  พันธโคตร ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี ประธานกรรมการ 
2. นายทรงพล  นามปัญญา ครู คศ.1 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
3. น.ส.กานต์ทิมา โพธิ์งาม ครู คศ.1 โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
4. น.ส.เพญ็นภา  อุดมยิ่งทรัพย ์ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการ 
5. น.ส.จริยา  กาพล ครู โรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา กรรมการ 
6. นางสุรียพ์ร กันเทพา ครู คศ.3 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
7. นางธญัญาพร ทองมนต ์ ครู คศ.2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
8. นางวัชรา บุญมานพ  ครู คศ.3 โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมตอบปญัหาภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางศุภกัญญา  ธรรมสัตย ์ ครู คศ.3 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา                          ประธานกรรมการ 
2. นายประสบพร  ชชูื่น ครู คศ.1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
3. น.ส.ชลยารัตน์ เม็งไชยสงค์ ครูผู้ชว่ย  โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
4. นายอภชิาติ  นามวงษ ์ ครู คศ.1 โรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม         กรรมการ 
5. น.ส.อรนชุ วิไชยภูมิ                       ครูผู้ชว่ย   โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา                กรรมการ 
6. น.ส.ชนาพร แพงศรี                         ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางไขศรี   โพธิ์พันธ ์ ครู คศ.2 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมหนังสอืเล่มเล็ก  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1. นางวิลาวรรณย์ มัคสนาม ครู คศ.3 โรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม                                                            ประธานกรรมการ 
2. นางวิภาวดี  วันเดช ครู คศ.1 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม               กรรมการ 
3. น.ส.กาญจนา ดวงมณ ี ครู คศ.1  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
4. น.ส.ธิดารัตน์  เจตินัย ครู คศ.1  โรงเรียนโนนปูนวิทยา กรรมการ 
5. น.ส.มนัสวี  สุระบุตร ครู คศ.1 โรงเรียนราษีไศล กรรมการและเลขานุการ 

 
/กิจกรรม.... 

 
กิจกรรมหนังสอืเล่มเล็ก  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางยุพิน โสพัฒน ์ ครู คศ.3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สุภาพร พรหมประดษิฐ์   ครู คศ.1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา กรรมการ 
3. นางพิมพว์ิภา  ไชยงาม ครู คศ.1 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กรรมการ 
4. น.ส.วรรณี นวลแย้ม ครูผู้ชว่ย โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
5. น.ส.กาญกันตา เหมอืนเพช็ร                   ครู คศ.1            โรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมแต่งค าประพนัธ์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายพิชิต บษุบงก์ ครู คศ.2  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา                               ประธานกรรมการ 

-27- 



2. น.ส.ถิดากาน แก้วนรสิงห ์ ครู คศ.1   โรงเรียนดงรักวิทยา กรรมการ 
3. นายปิยะณัฐ   พานจันทร ์ ครู คศ.1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
4. น.ส.กัญญารัตน์ ไชยประโคม ครูผู้ชว่ย โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. น.ส.แสงเดอืน  ธรรมวเิศษ ครู คศ.2   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมอ่านท านองเสนาะระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1. นางอารลีักษณ์  วนัดี                    ครู คศ.3  โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี                          ประธานกรรมการ 
2. นางปัญญ์ญาภา  แก้วกัณหา               ครู คศ.1   โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์                                         กรรมการ 
3. นางสาวอรไพลิน  กันภัย                         ครู คศ.1   โรงเรียนกระดุมทองวิทยา กรรมการ 
4. น.ส.ยุภาภรณ์  ศรีสมบัติ ครู คศ.1 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
5. น.ส.นภัสวรรณ  หลาบสีดา                  ครู คศ.1  โรงเรียนไตรมิตร                                           กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมอ่านท านองเสนาะระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายสุบัญชา  สุระชาต ิ ครู คศ.3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ ประธานกรรมการ 
2. น.ส.ศรินยา สาริพันธ์   ครูผู้ชว่ย โรงเรียนแวงแก้ววิทยา กรรมการ 
3. น.ส.ปนัดดา พรมชินวงษ ์ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
4. นายนิรันดร์ กุลโชติ               ครู คศ.1 โรงเรียนนาแก้ววิทยา กรรมการและเลขานุการ 
เปิดพจนานุกรมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายภูรพิัฒน์ ลือขจร ครู คศ.3 โรงเรียนราษีไศล ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สมเพียร บานชืน่ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
3. นายรัชชานนท์ บุญเฮ้า ครู คศ.1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางอารรีัตน์ แสนปลื้ม ครู คศ.1 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการ 
5. น.ส.ปาริฉัตร สมศร ี ครูผู้ชว่ย โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวทิยา กรรมการ 
6. นายนิรันดร์ เด็ดดวงรัมย์  ครู คศ. 1 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
7 นางนงค์รักษ์  บุญศักดิ ์ ครู คศ.1    โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมเพลงกล่อมเด็กระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนตน้และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางอุบล  จ านงค์ ครู คศ.3  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร   หงส์ศร ี ครู คศ.1 โรงเรียนดา่นอุดมศึกษา กรรมการ 
3. น.ส.สุธาสนิี   รัตนพันธ ์ ครู คศ.1   โรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์ กรรมการ 
4. นายอโนทัย ศรีภักดิ ์ ครู คศ.1 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
5. น.ส.สุมาลี เมาลิชาต ิ ครู คศ.1 โรงเรียนดงรักวิทยา กรรมการ 
6. น.ส.กัญญาภัทร  สองศรี   ครู คศ.1   โรงเรียนกระดุมทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมเลา่นิทานประกอบการแสดงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางสยามนต์   บุญชิต ครู คศ.3   โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี                          ประธานกรรมการ 

/กิจกรร.... 



2. น.ส.อรทัย   เสนาเทพ ครู  โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
3. นายนิพพชิฌน์  แหวนเงิน ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
4. น.ส.เพญ็พชิญา  ศรีนาศ ครู คศ.1  โรงเรียนไพรบึงวิทยา กรรมการ 
5. นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ครู    โรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมคัดลายมอืระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางวราภรณ์ แก้วเขียวงาม ครู คศ.3   โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ พรมทิบุตร ครู คศ.1 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ กรรมการ 
3. นายสมบูรณ์ พลิาวนั ครู คศ.3   โรงเรี่ยนไตรมิตร  กรรมการ 
4. น.ส.พรทิพย์   ใยขันธ์  ครู คศ.1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
5. น.ส.ปิยพร  พิมพ์บญุมา ครู   โรงเรียนผักแพววิทยา กรรมการ 
6. น.ส.สยามล วงค์ละคร ครูผู้ชว่ย โรงเรียนดา่นอุดมศึกษา กรรมการ 
7. น.ส.สมพร แก่นจันทร ์ ครู คศ.1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
8. นายศุภรัตน์  ทรงกรด  ครู ค.ศ.1  โรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมความเป็นเลิศภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล ครู คศ.3  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุพชิ   โสดา ครู คศ.1 โรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์ กรรมการ 
3. น.ส.จีรวรรณ์ เผ่ากันหา ครูผู้ชว่ย โรงเรียนหวายค าวิทยา กรรมการ 
4. น.ส.พัชรี  พิมศรี ครู   โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา กรรมการ 
5. นางฐานิดา ณ ระนอง ครูผู้ชว่ย โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
6. นางอรพินท์   นุเรศรัมย ์ ครู คศ.3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมการประกวดสื่อนวตักรรมทางการศึกษา(ครูผู้สอน) 
1. นายถวิล   สร่ายหอม  ผู้อ านวยการฯ โรงเรียนสายธารวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายศุภเดช ประทุมเวียง ผู้อ านวยการฯ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์                                 กรรมการ 
3. นายสมยศ  นุชใหม ่ รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนสายธารวิทยา           กรรมการ 
4. นายวีระชิต   ค าชมภ ู รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี                                 กรรมการ 
5. นายสมภูมิ ทูลภิรมย ์ ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ    กรรมการและเลขานุการ 
กองเลขานุการ 
1. นายสมยศ นุชใหม ่ รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนสายธารวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ ์ ครูผู้ชว่ย โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัต ิ ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวศรินญา บุญสาล ี ผู้ช่วยคร ู โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวเพญ็พชัรี พลิาแก้ว บคส. โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร สะอาด บคส. โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ กรรมการ 



7. นายธภัทร ธนาภูมพิัฒน์ บคส. โรงเรียนตระกาศประชาสามคัคี กรรมการ 
8. นางสาวอภชิญา ชุมจันทร ์ บคส. โรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 

 
    

19. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1.  นายอิทธิ  ศรีมาธรณ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2.  นายอรุณ  ชื่นตา       ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิว์ทิยา               กรรมการ 
3.  นายทองค า  พรมดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
4.  นางโสลันดา  แสวงสุข      รองผูอ้ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
5.  นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ      รองผูอ้ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
6.  นายก่อพงศ์  พรหมทา  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
7.  นายเฉลิมชัย  พิศพงษ ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา  กรรมการ 
8.  นายสราวธุ  สมรัตน์         รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 

     9.  นายประหยัด  แก้วพลิึก              รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม           กรรมการ 
10.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม     กรรมการ 
11.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา                             กรรมการ 
12.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม            กรรมการ 
13.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสายธารวิทยา          กรรมการ 
14.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบกวิทยาคม            กรรมการ 
15.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม            กรรมการ 
16.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนราษีไศล                    กรรมการ 
17.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองถ่มวิทยา             กรรมการ 
18.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม       กรรมการ 
19.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม            กรรมการ 
20.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์                    กรรมการ 
21.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
22.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา          กรรมการ 
23.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม              กรรมการ 
24.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนไตรมิตร               กรรมการ 
25.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกระดุมทองวิทยา             กรรมการ 
26.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแวงแก้ววิทยา             กรรมการ 
27.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ศรีสวุรรณวิทยาคม        กรรมการ 

/19. คณะกรร... -29- 



28.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง      กรรมการ 
29.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหวายค าวิทยา             กรรมการ 
30.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี        กรรมการ 
31.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 
32.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
33.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองหวา้ประชาสรรค์  กรรมการ 
34.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศิลาลาดวิทยา    กรรมการ 

/35. หัว.... 
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35.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม    กรรมการ 
36.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
37.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
38.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ 
39.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
40.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปรอืใหญว่ิทยบัลลังค ์  กรรมการ 
41.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรแีก้วพิทยา   กรรมการ 
42.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
43.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนจิกสังข์ทอง   กรรมการ 
44.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
45.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบ้านปราสาท   กรรมการ 
46.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
47.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์โรงเรยีนขุนหาญวิทยาสรรค์ทุกคน  กรรมการ 
48.  นางสาวนิตยา  ศรีเมอืง    รองผู้อ านวยการโรงเรยีนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ/เลขานุการ   
49.  นางเกิดศิริ  ทองนวล       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
50.  นางวนิดา  ศรีสุพัฒนะกุล    ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

     51.  นางสาวสัญติญ์า  แก้วกัณหา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
     52.  นางหทยารัตน์  จุรันชัย            ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์                กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 1. นายเฉลิมชัย  พิศพงษ ์        รองผู้อ านวยการฯโรงเรยีนร่มโพธิว์ิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมอง   กันเทพา        ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 
 3. นายบุญชว่ย   ดวงเพ็ง        ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
 4. น.ส.นัชนาภรณ์   ชูใจ        ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวยพุา   ทองค า       ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 



 6. น.ส.นันทิยา  เสนา       ครูโรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม   กรรมการ 
 7. นายพันธกานต์  สกุลทอง       ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
 8. น.ส.พุทธรักษา  ศิริวงษ ์       ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   กรรมการ 
 9. น.ส.สุรีรัตน์   หอค า       ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
 10.น.ส.ศิรินันท์   จันทร์จ้อย        ครูโรงเรียนเมืองจันทรว์ิทยาคม   กรรมการ 

 

 
/โครง.... 
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โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 1.นายอรณุ  ชื่นตา ผู้อ านวยการฯโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา  ประธานกรรมการ 
 2.น.ส.นิตยาพร   ก่ิงจันทร์ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
 3.นายชนม์ธนาฒย์   แสนทิพย์ ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
 4.น.ส.กนกวรรณ   วงศ์เจรญิ ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
 5.นายเฉลิมศักดิ์   มะลิงาม ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
 6.น.ส.จุฬาทิพย์   สติปัญ ครูโรงเรียนบกวิทยาคม  กรรมการ 
 7.น.ส.ประพาภรณ์   ค าริยา ครูโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
 8.น.ส.ไพรินทร์   นามวงษ ์ ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์  กรรมการ 
 9.น.ส.นันทน์ธิชา   โยธิกา ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์  กรรมการ 
 10.นางโสภา   บุญศักดิ์ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
 11.นายแม็กควีน   แดงเดื่อ ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 
 12.นางอินทร์ทวา   ทรัพยอ์ุน่ ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 

      13.น.ส.วิลาสณีย์    ชูกลิ่น      ครูร่มโพธิ์วิทยา            กรรมการ/เลขานุการ 
 14.น.ส.วชริาภรณ์   สุดาชาต ิ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์         กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 15.นางปรานี   ปลัดสงคราม ครูโรงเรียนราษีไศล          กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

อัจฉริยภาพวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

   11.นายต้องชนะ  จันทรสาขา    ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา        กรรมการ 
    12.น.ส.อิสรา  สมอินทร ์    ครูโรงเรียนราษีไศล        กรรมการ 
    13.นายกิตตินันท์   โพธิสาร    ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา        กรรมการ 
    14.นางจริาวรรณ   เทาศิริ    ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม        กรรมการ/เลขานุการ 
    15.นางหทยารัตน์  จุรันชัย    ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์        กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
    16.นางพรฉวี   ชูจิตต ์     ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา        กรรมการ/ผช.เลขานุการ 



 1.นางสาวนิตยา  ศรีเมือง รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
 2.น.ส.ภูษนิศา  บัวหลาย ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
 3.น.ส.ธมลวรรณ   สวันทอง ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   กรรมการ 
 4.นางปราณี   กายชาต ิ ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
 5.นางถนอมศรี    สุภาพ ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
 6.นางยุพาเรศ   ผันอากาศ ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
 7.น.ส.มณีรัตน์   หงส์ตระกูล ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
 8.นางอ าไพ  ค าเคน ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา   กรรมการ 
 9.น.ส.อรทัย  โคตวงษ์จันทร ์ ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา   กรรมการ 
 10.นางอนงค์   ศรีลาชัย ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
 11.นางรัตนา   ประสงค์ทรพัย์ ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
 12.นายอเนก  ค าวัน ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
 13.นางชลธิดา  สุไชยชิต ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 14.น.ส.ณัฎฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 15.นางสวสัดิวรรณ   พรหมภา  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
 16.นายพงศธร    สิ่งส าราญ   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์           กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 

/อัจฉริ.... 
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อัจฉริยภาพวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 1.นางสาวนิตยา  ศรีเมือง รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 2.นางธีราพร   ขันทะเสน ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
 3.น.ส.สุกันยา   สารประเสรฐิ ครูโรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ 
 4.นางจินตนา   อิ่มบุญตา ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
 5.นางณภาภัช   ธนาภูมิพัฒน์ ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
 6.นางภัทราวดี   พงษ์พันธ ์ ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
 7.นายสุขสรร   ค าแสงดี ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 
 8.นายตระกูล  บุญชิต ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
 9.น.ส.ปนัดดา   บริบูรณ ์ ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
 10.นายพงศ์ศักด์   วรสาร ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา  กรรมการ 



 11.น.ส.วราภรณ์   พันธุ์เพ็ง ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
 12.นางนริศรารัตน์   ชัยภูริโภคหิรัญครูโรงเรยีนไพรบงึวิทยาคม  กรรมการ 
 13.นายรังสรรค์   พลอาจ ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
 14.น.ส.ดวงแข   ปัญญา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ/เลขานุการ 
 15.น.ส.วันทนา   วะณานิชย ์ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา        กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.นายก่อพงศ์  พรหมทา รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
 2.นางนภาพร   อักษรเจรญิสขุ ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
 3.น.ส.จิรัสยา   สมพงษ ์ ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์   กรรมการ 
 4.น.ส.สิรินยา   ใจมนต ์ ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
 5.น.ส.สุนิดาภรณ์   กิจเกียรติ ์ ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 
 6.น.ส.เจี๊ยบจิตร   ทาโล ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
 7.นางปนัดดา   หล้าค า ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 8.นางรุจิรา  พันธ์ด ี ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
 9.นางสัญญานนท์   บุญรินทร์ ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
 10.น.ส.กรรณิการ์   ประเทพา ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา   กรรมการ 
 11.น.ส.ไพรินทร์   นามวงษ ์ ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์   กรรมการ 
 12.น.ส.คนึงนิจ   พรมลา ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 13.น.ส.สัญติญ์า   แก้วกัณหา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 

 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.นายก่อพงศ์  พรหมทา รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
 2.นายสงวน   พิมพ์แสง ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
 3.น.ส.ไพรินทร์   นามวงษ ์ ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์   กรรมการ 
 4.นางอมราภรณ์   มณีวงษ ์ ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
 5.นางสาวสุภาวดี   แก้วสง่า ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 

/6. นางอร... 
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 6.นางอรทัย  เหลา่พิพัฒน์กุล ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
 7.น.ส.ยุพาพร   ภูงอก ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
 8น.ส.พิกุล   พลพงษ ์ ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 9.นางสุวิดา  ภูมิภาค ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 10.นายสันติ   ศรีรักษา ครูผู้ชว่ยโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 



 11.นางบัณฑิตา   ศรีดารา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

สิ่งประดิษฐ์ผลงานทางวทิยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 1.นายประหยัด แก้วพิลึก รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2.นายพินิจ   ดวงสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   กรรมการ 
 3.น.ส.ศุภิณริศา   สุขไสย ์ ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 
 4.นายอคิราเดช   ฤทธิแสง ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
 5.น.ส.ประวีณา   มีวงษ ์ ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 
 6.นายศราวุฒิ   พิมพ์ชัยศร ี ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 

   7.นายพเยาว์   แหลมไธสง ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

สิ่งประดิษฐ์ผลงานทางวทิยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

 1.นายประหยัด แก้วพิลึก รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2.นายพินิจ   ดวงสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   กรรมการ 
 3.ว่าท่ีร.ต.ปรญิญา  กางรัมย์ ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 
 4.นายศรัณย์กร   พิศร ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 5.น.ส.บังออน   จุลพล ครูโรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
 6.นายสรกฤช   สีดาดิลกกุล ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์   กรรมการ 
 7.นางบังอร   แสนทวีสุข ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 8.น.ส.สุดารัตน์   กุลชาต ิ ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 

 9.นายสิทธิศักดิ์   สิทธิพันธ ์ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

หุ่นยนตอ์ัตโนมัต ิระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
 

 1.นายสุรศักดิ์  ภาคเจรญิ รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
 2.นายฐิติรัตน์   เพ็งชัย ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   กรรมการ 
 3.นายสมพงษ์   วิทยา ครูโรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
 4.นายวรภัทร   แก้วค า ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
 5.นางสุดาวลัย์   ใจภักด ี ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 6.นายสมัย   บัวหยาด ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 

   7.นายวัชรินทร์   ปราเวช ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

/หุน่ย.... 
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หุ่นยนตอ์ัตโนมัต ิระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 1.นายสุรศักดิ์  ภาคเจรญิ รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
 2.ว่าท่ีร.ต.จีระศักดิ์   จันทบุตร ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
 3.นางณัฏฐ์ฎาพร   สัญญารัตน์ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
 4.นายสุนทร   ใจภักด ี ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
 5.นายสมัย   บัวหยาด ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 6.นายสุรสิทธิ์   สัญญารัตน ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
 7.ว่าท่ีร.ต.ธวชัชัย   บุญหนัก ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 

จรวดขวดน้ า  ประเภทความแมน่ย า 
 

 1.นายสราวุธ  สมรัตน ์ รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2.นายมนตรี   มณีวงษ ์ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
 3.นายชัยวัฒน์   สุมี ครูโรงเรียนบ้านเปอืยนาสงู   กรรมการ 
 4.นางอุรักษ์   สุระชาต ิ ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
 5.นายสรกฤษ   สีดาดิลกกุล ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์   กรรมการ 
 6.นายสาคร   สุแก้ว ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
 7.นายสามารถ   สินธเิสนา ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
 8.นายปรีดา   คูณวงษ ์ ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 9.น.ส.รัตนาภรณ์   สุวรรณพนัธ ์ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 
 11.นายสุนันท์   บริบูรณ ์ ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
 12.นายวีระ   ชิดชม ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
 13.นายบุญมาก   ทีฆา ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ  
 14.นายกิจชัย   เรืองศร ี ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 

จรวดขวดน้ า  ประเภทความไกล 
 

 1.นายสราวุธ  สมรัตน ์ รองผูอ้ านวยการฯโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2.นายถวิล   กล้าเกิด ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
 3.นายศิริศักดิ์   ศุภรัตน์ ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 
 4.นายปรีดา   คูณวงษ ์ ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
 5.นายสรกฤษ   สีดาดิลกกุล ครูกุญชรศิรวิทย ์    กรรมการ 
 6.นายมนตรี   มณีวงษ ์ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
 7.นางวีรชั   วุฒิพรหม ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 



 8.นายคงศักดิ์   แก้วกัณหา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 

/สื่อนวัต..... 
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สื่อนวตักรรมของคร ู
 

 1.นายอิทธิ  ศรีมาธรณ ์ ผู้อ านวยการฯโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
 2.นายทองค า  พรมดี ผู้อ านวยการฯโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
 3.นายอรณุ  ชื่นตา ผู้อ านวยการฯโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 
 4.นายธงชัย   เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการฯโรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
 5.นายเฉลิมชยั  พิศพงษ ์ รองผูอ้ านวยการโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา   กรรมการ 
 6.นางสาวนิตยา  ศรีเมือง รองผูอ้ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
 7.นางณัฎฐ์ธนัน   บัวงาม รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
 8.นายประหยัด  แก้วพิลึก รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
 9.นางวนิดา  ศรีสุพัฒนะกุล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ/เลขานุการ 

20. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
 ตอบปัญหากฎหมาย  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 1.  นางวัชรินทร์  ค าวงศ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสุภัทธา  จริตรัมย ์  ครู  โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค ์ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางขนิษฐา  โอษฐงาม  ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
 4.  นางกตัญญู  อรรคบุตร  ครู  โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
 5.  นางสุคันทร  บาอินทร์  ครู  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 
 6. นายประกิต  ชูจิตต ์  ครู  โรงเรียนนาแก้วพิทยา   กรรมการ 
 7. นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ์ ครู   โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
 8.  นายทวี  แพงเพชร  ครู  โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
 9.  นางสาวธนูรัตน์  พิมพ์บญุญามาศ ครู  โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
 10. นางสุทธิดา  ดาวใสย ์  ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 
ตอบปัญหากฎหมาย  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นางวัชรนิทร์  ค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ประธานกรรมการ 



2.  นายสาริศฐ์  ค าทาสี ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวจินตนา  ละศิลป ์ ครู  โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
4.  นางสาวราตรี  สีงาม ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
5.  นางชญาภา  บุญมีวเิศษ ครู  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
6.  นายสุชาติ  พวงยอด ครู  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์  กรรมการ 
7.  นายพิษณุ  กาพย์ศร ี ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
8.  นายชัยศิริ  ลีลาภักดีพงศ ์ ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
9.  นางลัดดาวัลย์  บุญสองชัน้ ครู  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 

/ตอบปัญ.... 
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ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1.  นางนวพรรณ  มะลิรักษ ์ รอง ผอ.โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ประธานกรรมการ 
2.  นายประยูร  สายแก้ว ครู  โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวพิมพา  ฝ่ายบุตร ครู  โรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ 
4.  นายอัศวิน  สุขเกษม ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5.  นางสาวอัมพร  โพธิภ์ักดี ครู  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายสกุลพล  แสงโคตร ครู  โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 
7.  นายบุญจันทร์  ค าศรี ครู  โรงเรียนหวายค าวิทยา  กรรมการ 
8.  นายวชิรวิชญ์  พรหมทา ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
9.  นายอัศวิน  สุขเกษม ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
10. นายอวยชัย  อับเซ็น ครู  โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
11. นางสาวธนิกานต์  สุพรรณ์ ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นางนวพรรณ  มะลิรักษ ์ รอง ผอ.โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประสานศรี  ดวงแก้ว ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวเพ็ญนภา  ใจสุข ครู  โรงเรียนนาแก้วพิทยา  กรรมการ 
4.  นายประยงค์  แก้ววงษ ์ ครู  โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
5.  นางสาวพชัรินทร์  ศรีภริมย์ ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
6.  นายชวลิต  ใสสอน ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 



7. นายชัยพพิัฒน์  แหวนหลอ่ ครู  โรงเรียนราศีไศล  กรรมการ 
8.  นายสุวิทย์  ดีพร้อม ครู  โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
9.  นางค าพอง  นาร ี ครู  โรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1.  นายกมล  สาลีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ประธานกรรมการ 
2.  นางจุไรรัตน์  สังข์แก้ว ครู  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายรัชชานนท์  บุญเรียน ครู  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
4.  นางสาวจินตนา  มรรคสนัต์ ครู  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
5.  นางสมสุข  เขตแวงควง ครู  โรงเรียนปรอืใหญ่วิทยบลัลังก ์  กรรมการ 
6.  นางสาวออ้ย  เข็มเพชร ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
7. นายสิรภพ  แหวนวงษ ์ ครู  โรงเรียนนาแก้ววิทยา    กรรมการ 
8.  นางวาสนา  สิมมา ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 

/การประ.... 
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การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นายกมล  สาลีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ประธานกรรมการ 
2.  นางสมทรง  ภูมิพันธ ์ ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นายไพบูลย์  เลิศศร ี ครู  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ  
4.  นางสาวสพุิชญา  สิงห์ค า ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
5.  นางไพบูลย์  ดาวเรือง ครู  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
6.  นางสาวพนม  บุญโกฏ ิ ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
7.  นางจุฑารัตน์  สุระโคตร ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
8.  นางส าเนียง  นามปัญญา ครู  โรงเรียนเมอืงจันทรว์ิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

สวดมนต์หมู่ท านองสรภญัญะ  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
1. นายสมศักดิ์  มะเส ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางจงจิตร  ทองอินทร ์ ครู  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวปิ่นมณี  เกษเจรญิคุณ ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 



4.  นายโชคชัย  สามส ี ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายด ารง  ตาก่ิมนอก ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
6.  นายเมธานุวัฒน์  โยยรัมย ์ ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

สวดมนต์หมู่ท านองสรภญัญะ  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นายสมศักดิ์  มะเส ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นางนิภา  พรหมภา ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     รองประธานกรรมการ 
3.  นายณรงศักดิ์  โอษฐงาม ครู  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายเรวัต  เอียดแก้ว ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายรสพงศ์  รัตนสุพรหมกุล ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
6.  นายสุพจน์  นาร ี ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ  

โครงงานสังคมศึกษา  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.  นายเอกชัย  ตองอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นายธงชัย  สายสมบัติ ครู  โรงเรียนไตรมิตร  รองประธานกรรมการ 
3.  นายณัฎฐพงษ์  เหมอืงทอง ครู  โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ  
4.  นางบังอร  พรมประดิษฐ ์ ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
5.  นายพิสิทธิ์  ถนอม ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
6.  นายทวิศรัตน์  ศรีฮาด ครู  โรงเรียนหวายค าวิทยา  กรรมการ 
7.  นางสาวเกษมณี  โสพัฒน ์ ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
8.  นายวิวรรธน์  พุทธาน ุ ครู  โรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา  กรรมการ 
9.  นายธัญกิตติ์  โชติพันธ์ค าแก้ว ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
10. นางสาวแพรทอง  สามีวงั ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

/โครงงาน.... 
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โครงงานสังคมศึกษา  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นายเอกชัย  ตองอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นายเดชฤทธิ์  ทองประภา ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3.  นายพิษณุ  จันทะนาม ครู  โรงเรียนเมอืงจันทรว์ิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางสาวพิศมัย  ศรีดี ครู  โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
5.  นายวีระศักดิ์  รัตนะวัน ครู  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายวัฉระย์  เชื้อพันธ ์ ครู  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
7.  นางณิชาภัทร  พิมสอน ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 



การตอบปัญหาประวัติศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.  นายประหยัด  เครอืบุดดา รอง ผอ. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นางวรารัตน์  สุคันธชาต ิ ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นายด ารง  อุ่นแก้ว ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
4.  นางสาวจันฉาย  ถาวร ครู  โรงเรียนเมอืงจันทรว์ิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายชัยยันต์  เรืองค า ครูอัตราจา้ง  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
6.  นางสาวนารนิทร์  จันทราภิรมย ์  ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
7.  นายวิทยา  ใหม่คามิ  ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 

การตอบปัญหาประวัติศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นายประหยัด  เครอืบุดดา รอง ผอ. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    ประธานกรรมการ 
2.  นางธีรวรรณ  ทองบอ่ ครู  โรงเรียนไตรมิตร  รองประธานกรรมการ 
3.  นายกฤษฎ์  ทองตีฆา ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
4.  นายประเทือง  พรมทา ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
5.  นางภานิชา  โชคอนวุัฒน์ ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
6.  นางสาวอินทริา  บัวหอม ครู  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
7.  นางสุภลักษณ์  จันทโคตร ครู  โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค ์ กรรมการ 
8.  นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ ์ ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดสื่อ 
1. นางวัชรนิทร์  ค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  มะเส ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกชัย  ตองอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
4. นายกมล  สาลีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา กรรมการ 
5. นายประหยัด  เครอืบุดดา รอง ผอ. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 
6. นางนวพรรณ  มะลริักษ ์ รอง ผอ. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ/ผูช้่วยเลขานุการ 
 

 
 
 

/21. คณะกรร... 
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21.คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
คณะกรรมการอ านวยการศนูย์และการประกวดสื่อครู 



1. นายพันธุ์ศักดิ์  ทรงกลด  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก ์  ประธานกรรมการ 
2. นายกู้เกียรติ  เลขาตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
3. ว่าท่ี พ.ต.พิศาล  วรจักร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ  
4. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวบิูลวิทยา  กรรมการ 
5. นายปราโมฑย์  ครุฑแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวทิยา   กรรมการ 
6. นายก่อพงษ์   พรหมทา รองผูอ้ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นางณัฏฐธ์นัน  บัวงาม  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายสุรศักดิ์   ภาผล  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
9. นายอุดม   ยกพล  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนปรอืใหญว่ิทยบัลลังก์ กรรมการ 
10. นายสนใจ  พลศักดิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองถม่วิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
11. นายพิทักษ์  โสตแก้ว  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนปรอืใหญว่ิทยบัลลังก์      กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

การประกวดโครงงาน 
1. นายอุดม    ยกพล  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนปรอืใหญว่ิทยบัลลังก์ ประธานกรรมการ 
2. นายธนัท    สมหมาย  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
3. นายกฤตชัย  แป้นโสม  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
4. นายมรกต  บุรกรณ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
5. นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง  ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์   กรรมการ 
6. นายประหยัด   พลขีดขีน ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา    กรรมการ 
7. นางแก้วตา  ทาสมบูรณ ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม   กรรมการ 
8. นางทิพย์สุดา  ไกรเกตุ  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
9. นางยุพา  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
10. นายศศิพณ   สมจันทร์ ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
11. นายสมพงค์   ไชยะพล ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
12. นางสาวราตรี  ยกพล  ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา    กรรมการ 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 
1.นางณัฏฐ์ธนัน  บัวงาม  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นายสมภพ   โคตรพันธ ์ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ  
3. นายเรืองชัย  พิมพ์ศร ี  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา   กรรมการ 
4. นายพัชรพล   ชลกาญจน ์ ครูโรงเรียนโพธิว์งศ์วิทยา    กรรมการ 
5. นายฝันไชย    คณิตศิลป์ ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 
6. นายอาจหาญ  วิริยโกศล ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา   กรรมการ 
7. นายวิษณุ    สอาดศร ี  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา    กรรมการ 
8. นายเรืองยศ  สุภาว ์  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 



9. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
/10. นาย... 
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10. นายสมเกษ  สะเทิงรัมย ์ ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
11. นายวรายุทธ  พิมพายับ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
12. นางณัทศมน  ชมพูวงศ์ ครูโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์   กรรมการ 
13. นางสาวอภชิญาณา ภิญโญธานาโชติ  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางสาวณชิากร   เทศกูล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

การแข่งขันเดาะตะกร้อ 
1. นายสุรศักดิ์   ภาผล  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายพลายุทธ  ธรรมบุตร ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
3. นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจ้ง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
4. นายเดชศักดิ์ดา  ดวงจิต ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   กรรมการ 
5. นายอ านวย  เฉลิม  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายชาติเก่ง  ทองเกลยีว ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
7. นายขจร   ทอนศรี  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
8. นายศักดิ์ชัย   ตาวันดี  ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   กรรมการ 
9. นายสุชาติ  พวงยอด  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์    กรรมการ 
10. นายจักราวธุ  อ่อนหวาน ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 
11. นายสมศักดิ์  พิมพ์นนท์   ครูโรงเรียนศรีแก้ววิทยา    กรรมการ 

การแข่งขันเดาะฟุตบอล 
1. นายนรเศรษฐ   พันรอบ ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิศักดิ์   ชมภูแสน ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา    กรรมการ 
3. นายประวิทย์  ศิลาค า  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
4. นายภาคิน  ยุวจิตรากูล ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา    กรรมการ 
5. นายกิจชัย  ชิณโคตร  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายจักรกฤษณ์  มหาโภชน์ ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 
7. นายพสิษฐ์  ค าเพราะ  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ  
8. นายสถิตย์  ศรีหะจันทร์  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ  
9. นายครรชิต  คงแสนค า ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
10. สิบเอกภวูนาถ  รักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ 
11. นางภาสกร  แสงโพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล 



1. นายธาดาวัฒน์  สีตะวัน ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นายองอาจ  เจรญิศิร ิ  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวภรณศมน  ค าขูรู ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข ครูโรงเรียนบกวิทยาคม    กรรมการ 

          5. นายอาทิตย์  หาญชนะ  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
6. นายสมรักษ์   อุปพงษ ์  ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
7. นายโอฬาณ    พลพงษ ์ ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 
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8. นายพยุงศักดิ์    ทองวิจิตร ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
9. นายประพันธ์   จุรันชยั ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์    กรรมการ 

         10. นายบุณยากร   แก่นจักร ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
        11. นายวิรัตน์    ศรีโพนทอง ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
        12. นายยุทธพงษ์   สุไชยชิต ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 
        13. นายพิมเนศ   วัจนามัย ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา     กรรมการ 
การแข่งขันแอโรบิก ,  B-BOY, COVER   DANCE 

1.นายพิทักษ์  โสตแก้ว  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนปรอืใหญว่ิทยบัลลังก์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  มีกรูด  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ ครูโรงเรียนผักแพววิทยา    กรรมการ 
4. นายบรรจบ  ล าดวน  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
5. นายพิทยา  เพ็ชรรัตน ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
6. นายสุผล  บุญยงั  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา    กรรมการ 
7. นายสุรเด่น  แพงมาก  ครูโรงเรียนปรือใหญว่ิทยบัลลงัก์   กรรมการ 
8. นางสุนิสา   ใจใหญ ่  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 
9. นายสุรัตน์   มุกดาดี  ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   กรรมการ 
10. นายวิรัตน์   นครราช  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 
11. นายวีรชน   เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนร่มโพธิว์ิทยา    กรรมการ 
12. นายอภิลักษณ์  ศรีภา ครูโรงเรียนบ้านเปอืยนาสงู   กรรมการ 
13. นางสาวพรทิพย์  เครอืแสง    บุคลากรฯโรงเรียนปรอืใหญว่ิทยบัลลังก ์  กรรมการ 

 
 
 
 



 


