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คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
คณะกรรมการอ านวยการและเลขานุการ   

1. นายทองค า  พรมดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นายธนาเดช  วุฒิเสลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางวราภรณ์  โทนะพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา รองประธานกรรมการ 
4. นายสกุลวัฒน์  จันทร์ชัยภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
5. นายไพฑูรย์   ประสมศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
6. นางสาวกิตติยา  ศรีสงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
7. นายสุพจน์  ขุนชาญชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
8. นางเรณู  พันรอบ  ครูไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
9. นายบุญกอง   นิลเพชร       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
10. นายเวชวัฒน์  อัตตโน  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 
11. นางพวงสิน  ไสว   ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
12. นายสุกัณฑ์  เรืองศักดิ์  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
13. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
14. นางปราณี  สีดา   ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
15. นางนันท์นภัส  ชะบา  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
16. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
17. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
18. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ  
19. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
20. นางสาวปรัศนี  เกษสร  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
21. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
22. นายวรวุฒิ  ประจุทรัพท์  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
23. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองทัพ ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
24. นายปรีชา  มะเค็ง  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
25. นางสุกัญญา  มีกรูด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล      กรรมการและเลขานุการ 
26. นางมาลินี  สมทรัพย์  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางเฉลิมพร  เอิกเกริก  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
-/1.กิจกรรม........ 
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1. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางมาลินี  สมทรัพย์   ครูโรงเรียนราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนาภรณ์  โพธิ์สิงห ์  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวพิไลพร  มลีรัตน์  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยาสรรค์  กรรมการ 
5. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี   ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวนารี  อุดมแก้ว   ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
7. นางนภัสกรณ์  ศิลาค า   ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
8. นายมรรคพนธ์  วงศ์พรหม  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
9. นางมณีรัตนา  มั่นยืน   ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
10. Mr.Eric Ashenfelter   ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  กรรมการ 
11. นางเฉลิมพร เอิกเกริก  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการและเลขานุการ 

2. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางสุกัญญา  มีกรูด   รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล ประธานกรรมการ 
2. นายวีระศักดิ์  รัตนประโคน  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสังวาล  สาค าภีร์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
4. นางสาวสุจิตรา  ขินานา  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
5. นางสุขธาทิพย์  รัตนลัย  ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
6. นายสักกรินทร์  แสวงสุนทะริ  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
7. Miss Anabelle Allermo  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
8. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
9. ดร.เยาวรักษ์  ยลโสภณ  ครโูรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  กรรมการ 
10. นางสาวอรทัย  อยู่เย็น  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 

     11. นางนันท์นภัส  ชะบา   ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ 

3. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1.  นางสุกัญญา  มีกรูด   รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล ประธานกรรมการ 
2.  นายธานินทร์   บัวเข็ม   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางปัทมนันท์  โททัสสะ  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

-/3. Miss Sayo…………. 



                                                          -20- 
 
4.  Miss Sayo  Iwami   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5.  นางรวีวรรณ  ดวงโสภา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
6.  นางสาวจริญญา  ศรแก้ว  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

4. กิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ และภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
1. นายไพฑูรย์  ประสมศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล       ประธานกรรมการ 
2. นางบัวตูม  เลิศศรี   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวร าไพพรรณ  เครือชัย  ครูโรงเรียนขุขันธ์    กรรมการ 
4. Mr.Emanuel Ochoa  ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  กรรมการ 
5. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์   กรรมการ 
6. นางสาวนภัสนันท์  ไสยสมบัติ  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
7. นางสาวอรพิน  พุฒิพัตร์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
8. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 

5. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายธนาเดช  วุฒิเสลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอ าพร  ทะหา   ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางนพรัตน์  ศิริโฉม   ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
4. นางรัฐฎาวรรณ   แก้วบุตรดี  ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
7. นางสุพรรษา  จักรสูง   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
8. นางสาวพิชญาพร  พรมค าบุตร  ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
9. นายจักรกฤษ  สะตะ   ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
10. นางสุภาพร  เกิดมงคล  ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
11. นางธนาพร  สมรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
12. Mr.Paul  Worby                          ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์               กรรมการ      
13. นายวรวุฒิ   ประจุทรัพย์  ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ 

6. กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายสกุลวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์           รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล  ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรภร  ศรีสมุทร  ครูโรงเรียนพรานพิบูลวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรนันท์  มูลศรี   ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา                 กรรมการ 

-/4.นางสาวสุภาพร.......... 
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4. นางสาวสุภาพร  สุขสงวน  ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
5. นายนภัทร  ศรีพุทรา   ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
6. นางศิริภารดา  ทับสอน  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
7. นางสาวรัตติกาล  ค าปารมี  ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
8. Miss Etondi Eriaca Motove  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
9. Miss Lynette Asing   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
10. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 

7. กิจกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางเรณ ู พันรอบ  ครูไพรธรรมคุณวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางณัฏชนันท์   พันธ์วิไล  ครโูรงเรียนบกวิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
3. นางจันจิรา  ปิ่นทอง  ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
4. นางศิริจิต  ชื่นใจ   ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
5. นายเด่น  ชนะชัย   ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี  วงษ์ขันธ์ ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 
7. นายพรชัย  ปุณขันธ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
8. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก   ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
9. นางสาวสุกัญญา  โชคชัย  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
10. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 

8. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางวราภรณ์  โทนะพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจิกสิงข์ทองวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายเวชวัฒน์   อัตตโน  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางอารี  โพธิสาร   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
4. นางภัสพร  บุญพอ   ครูโรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางสาวรดาธร  บรรลิขิตกุล ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
7. นางพิมพ์ปภัทร  ภัทรพงษ์กุล ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
8. นายสุรสิทธิ์  แก้วบุตรดี  ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
9. นางปภาวรินทร์  พรมทา  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวพรรณิภา  ปัดนา  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   กรรมการ 

-/11. Mr. Dennis 
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11. Mr. Dennis Kitong Dicman ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
12. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ ์  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 

9.  กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  Crossword  Game ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้/ปลาย 

 1. นางสาวกิตติยา  ศรีสงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล ประธานกรรมการ 
 2. นายพินิจ  ทนทาน  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวเขมิสรา  ขันติวงษ์  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายศรีฟอง  บุตรทองทิม  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
 5. นางกนิษฐา  วังส าเภา  ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
 6. นางสาวธัญญาทิพย์  ศรีธาตุ ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา   กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ  กันประเสริฐ  ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
 8. นางสาววิไลจิตร  จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 
 9. นางสาวนุจรีย์  ขุนอินทร์  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยา   กรรมการ 
 10. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนราษีไศล           กรรมการและเลขานุการ 
10.  กิจกรรมสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bees  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้/ปลาย 
 1. นายบุญกอง   นิลเพชร       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสอน  ศรัทธานุ  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสัญญาลักษณ์  แสนนา  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
 4. นายสุวิทย์  เลิศศรี  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา   กรรมการ  
 5. นางสาวสุภัทรา  ผ่าโผน  ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
 6. นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์  ครูโรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
 7. นางสาวนารีรัตน์  ประทีปทอง ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
 8. นางปวริศา  นนทะบุตร  ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
      9. Mr.Steven  Price  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
 10. นางปราณี  สีดา   ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
11.  กิจกรรมการอ่านในใจภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 1. นายสุพจน์  ขุนชาญชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทิมา  มณี   ครูโรงเรียนไตรมิตร      รองประธานกรรมการ 
 3. นางนิศากร  อ่อนน้อม  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา           กรรมการ 

-/4.นางสาวฉัตรดาว........   
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 4. นางสาวฉัตรดาว  เกษกุล  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
 5. นางสาวร าไพ  อุ่นจิตร  ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม        กรรมการ 
 6. นางนฤมล  บัวดก   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
 7. นางสาววรางคณา  พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
 8. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
12.  กิจกรรมการเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 1. นางพวงสิน  ไสว   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. นายอ าพร  สิมณี   ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวมณีรัตน์  ชิดเชื้อ  ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
 4. นางสาววิภาวรรณ  ค าผาง  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาวกฤตยา  ลี้ลับ  ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
 6. Mr.Guiller Espada  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
 7. นายคุปนิธ  ยศโสธร  ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
 8. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
13.  กิจกรรมการพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 
1. นายสุกัณฑ์  เรืองศักดิ์   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ประธานกรรมการ 
2. Miss Pauline Jake Dicman  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ       รองประธานกรรมการ 

          3. Miss Cherry Dale S. Gudelusao ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนา  เชื้อหอม  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5. นางสาวดวงดาว  ค าบัว  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวปรัศนี  เกษสร   ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
14.  กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 1.  นายทองค า  พรมดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนราษีไศล     ประธานกรรมการ 
 2.  นางวราภรณ์  โทนะพันธ์  ผู้อ านวยการ ร.ร.จิกสังข์ทองวิทยา     รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุพจน์  ขุนชาญชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา     กรรมการ 
 4. นางณชา  แสนจันทร์  ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
 5. นางชรัลภัสร์   พิสุทธิ์จิระธาดา ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
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