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คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 

        1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์สร้างโดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 

1. นายธนาชัย  ไชยสัตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสกุณา  รันพิศาล  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายจักรพันธ์  ค าจันทร์  ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
4. นายไผ่ด ารงณ์  อินธรรม  ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. นายสุพจน์  สอนศรี  คร ูโรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
6. นางบังอร  นิลด า  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นายธนกฤต  ศรีสมุทร  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
   
     2. กิจกรรม SUDOKU ระดับชั้น ม.1-3 

1. นางณัฐนี  ศิริพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางธัณย์ประภา ดวงกุลวรเสฎฐ์ ครู โรงเรียนราษีไศล รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.สุพัด  อ่อนทรวง  ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
4. น.ส.พิมพ์ใจ  ล าพองชาติ  ครู โรงเรียนบกวิทยาคม กรรมการ 
5. นายธเนศ  สืบวงศ์  ครู โรงเรียนแวงแก้ววิทยา กรรมการ 
6. นางสาวรจเรศ  สิทธิไขยกุล  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวชลธชิา  วรรณทอง  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
8. นางสาวสมสมัย  พลพงษ์  ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางพิริยาพร  ฉิมพาลี  ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
      3. กิจกรรม SUDOKU ระดับชั้นม.4-6 

1. นางณัฐนี  ศิริพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. น.ส.พรสุดา  โสภา  ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางพรรณพิไล  เมืองจันทร์  ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ  วารินทร์ธนาศิริ  ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กรรมการ  
5. นายสุรศักดิ์  ยวนจิตต์  ครู โรงเรียนดงรักวิทยา กรรมการ 
6. นางสาววิรัสศิริย์  วรเลิศ  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นางนิภา  พิศลืม  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
8. นางสาวพรรธิภา  โชติช่วง  ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
9. นางสาวธาดา  อสิพงษ์  คร ูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

-/4.กิจกรรมเกม…………. 
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        4. กิจกรรมเกม 24 แต้ม ระดับชั้นม.1-3 

1. นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม  รองผู้อ านวยการร.ร.โคกสะอาดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางมาลินี  วรรณทอง ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางปัณฑิตา  พลแก้ว  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวบานเย็น  ดวงไชย ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. นายสัญญา ส าเภา ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ กรรมการ 
6. นางสาวเตือนใจ  ไชยโคตร ครู โรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
7. นายพิฆเนศวร์  บุระมาศ ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ กรรมการ 
8. นางสาววิภาวดี  ค าแดง ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
9. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  คร ูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   

         5. กิจกรรมคิดเลขเร็วม.1-3 
1. นายสมชาย  ค าปลิว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม     ประธานกรรมการ  
2. นายธนิตพงศ์  ธีระธนิตโรจน์ ครู โรงเรียนศรแีก้วพิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุขสรร  ค าแสงดี คร ูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ  
4. นางวิลัยลักษ์  ทัพไทย คร ูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
5. นางทองปลิว  กะตะศิลา ครู โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
6. นางสาวอินธิรา  ดาวสี ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
7. นางอินทิรา  ศิลารักษ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
    
         6. กิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.4-6 

1. นายสมชาย  ค าปลิว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประธานกรรมการ  
2. น.ส.กัญญ์ญาณัฐฐ์  กุจะพันธ์ ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รองประธานกรรมการ 
3. นางสุพี  เรืองศรี ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
4. นางสิริกุล  พลพันธ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นายวุฒิพงษ์  องค าตัน ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
6. นายโกมินทร์  พิลัย คร ูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

-/7. การประกวด........... 
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             7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-2 

1. นางคุณากร  บุญสาลี รองผู้อ านวยการ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางอุบลรัตน์  วรรณวงษ์ ครู โรงเรียนราษีไศล  รองประธานกรรมการ 
3. นางพวงรัตน์  เรืองมณี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  กรรมการ 
4. นางสุพักตรา  ส าราญสุข ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา  กรรมการ 
5. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ  กรรมการ 
6. น.ส.ขวัญศิริ  โคตะมา ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวเยาวภา  วรครุธ ครู โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
8. นางไสว  บู่ตั้ง ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
9. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ คร ูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
         8. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-5 

1. นางคุณากร  บุญสาลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางไสว  ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนพยุห์วิทยา  กรรมการ 
4. นางเทพา  สระแก้ว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ  กรรมการ 
5. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  กรรมการ 
6. นางสุพี  นามคง ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นางจิตรา  ค าบาล ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
8. นางหฤทัย  เชื้อชาญ ครู โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
9. นางสาวสุนิษา  ค าแหน คร ูโรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
10. นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
11. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
   
         9. กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.1-3 

1. นายสุจินต์  หล้าค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล คร ูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางเบญญาภา  เลือกนารี ครู โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
4. นางพัชรีวรรณ  จ าเริญนุสิทธิ ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
5. นางสาววัชรี  ศีละพันธ์ ครู โรงเรียนราศีไศล  กรรมการ 
6. นางเพ็ชรรัตน์  อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 

-/7. นางนงลักษณ์............ 
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7. นางนงลักษณ์  จูมสีมา ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
8. นางสีดา  ดอนเหลือม ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ กรรมการ 
9. นางนิตยา  อุปชีวะ ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
          10. กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 

1. นายสุจินต์  หล้าค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุกัญญา  แขมค า คร ูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
4. นายสิทธานต์  บุดดีเสาร์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางกัลยาวีย์  เอกวารีย์ ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
6. นางนิรันรัตน์  สูงพล ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ กรรมการ 
7. น.ส.วรรณวิภา  สุทธสิน ครู โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
8. น.ส.ประภัสสร  แสงแก้ว ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ กรรมการ 
9. นางอรชร  โคตรพันธ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
           11. กิจกรรม A-Math ม.1-3 

1. นายพิทักษ์  โสตแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรินทร์  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นางพิริยาภรณ์  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายวรวิทย์  มีศรี คร ูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ  
5. นางสาวปิยะพร  เสาร์ศิริ คร ูโรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
6. นางสาวสุนิสา  สิงโต คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาววาสนา  คุณมี ครู โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
8. นางสาวนวลอนงค์  น้อยมิ่ง  คร ูโรงเรียนผักแพววิทยา กรรมการและเลขานุการ 
           12. กิจกรรม A-Math ม.4-6 

1. นายพิทักษ์  โสตแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายภูริทัต  สามารถ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์ ครู โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ 
4. นางสาวธันวดี  สังข์สะนา ครู โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
5. นายอดิศักดิ์  จันเหลือง คร ูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวณัฏฐชา  สระใหญ่ คร ูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางญาณิศา  คูณวงษ์  คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

-/13. กิจกรรมอัจฉริยภาพ…………… 
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           13. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ม.1-3 

1. นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค   ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางเกิดศิริ  ทองนวล ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
4. นางจุฑารัตน์  บัวหุ่ง ครู โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
5. น.ส.ศรีสุดา  รจนัย ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ กรรมการ 
6. นางสาวสุพรรณี  สมเสนา คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายส านวน  ทองหล่อ ครู โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
           14. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 

1. นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค   ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางบังอร  นาห่อม ครู คศ.3โรงเรียนราษีไศล รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพัฒน์  ประรัมย์ ครู คศ.2โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์ ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายพนม  ขุนพรหม ครู คศ.2 โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
6. นายวิเศษ  สินสิริ ครู คศ.2โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 

            15. การประกวดสื่อคร ู

1. นายกมล  สาลีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายสุจินต์  หล้าค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายพิทักษ์  โสตแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา กรรมการ 
4. นายสมชาย  ค าปลิว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
5. นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม  รองผู้อ านวยการ ร.ร. โคกสะอาดวิทยาคม กรรมการ 
6. นายธนาชัย  ไชยสัตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการ 
7. นางรุจนี  พันธ์ศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวิทยา กรรมการ 
8. นางณัฐนี  ศิริพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการ 
9. นายอาทิเทพ  สิงหาภู ครู โรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ 
10. นางคุณากร  บุญสาลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 

-/คณะกรรมการตัดสิน…………. 
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คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับประถมศึกษา 

         1.  การประกวดโครงงานระดับชั้นประถมศึกษา 

1. นางคุณากร  บุญสาลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางถนอม  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.รุจิกาญจน์  ปัทม์ตายะพงศ์ ครู โรงเรียนราษีไศล  กรรมการและเลขานุการ 
           2. กิจกรรมเกม 24 แต้ม ระดับชั้น ป.4-6 

1. นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม  รองผู้อ านวยการ ร.ร.โคกสะอาดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเตือนใจ  เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
3. นางสาวนันทธิดา  วงศ์พิทักษ์ คร ูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 
          3. กิจกรรม SUDOKU ระดับชั้น ป.4-6 

1. นางณัฐนี  ศิริพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. น.ส.เกษร  ศรีจันดี  ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
3. นางพนิดา  ทุมตา  ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
            4. กิจกรรมเกม 10 ระดับช้ัน 1-3 

1. นายสมาน  ศรีใส  ครู โรงเรียนผักแพววิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเตือนใจ  เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
3. นายอนุพงษ์  บุญร่วม คร ูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 
            5. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประถม ป.4-6 

1. นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค   ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. น.ส.จริญญา  แก้วแสง ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
3. น.ส.จุฬารัตน์  บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านปราสาท  กรรมการและเลขานุการ 
           6. กิจกรรมคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.4-6 
1. นายสมชาย  ค าปลิว  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประธานกรรมการ  
2. นางสาวกฤตวรรณ  ชัยชาญ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
3. นายโกมินทร์  พิลัย คร ูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
            7. กิจกรรม A-Math ระดับชั้น ป.4-6 

1. นายพิทักษ์  โสตแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพววิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายบุญจันทร์  พลแก้ว ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
3. นางกรนันท์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการและเลขานุการ 

-/คณะกรรมการ............. 


