
 

-44- 
 

คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
1. โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลัดดา  อายุวงศ์ ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. นายถาวรณ์  วังส าเภา  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
4. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ  ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
5. นางอ าพร  สะดวก  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายจิรวัฒน์  หาญพิทักษ์ คร ูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
7. นางศิริพรรณ  ชิดชม  ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
8. นางสุพรรษา  ชุมโท่โล่  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
9. นายอนันต์  วงศ์วรรณา ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสมบัลย์  แก้วงาม  ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
11. นางสาวนภาพร  วงษ์ละคร ครู โรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
12. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร  ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
13. นางวิมลพรรณ  ไชยงยศ ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
14. นางสาวรัตนาภรณ์  เศษคึมบง ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
15. นายโกมินทร์  พิลัย  ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
16. นายสมชาย  กิ่งแก้ว  ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

2. การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายพงศ์วิพัฒน์  จุฬามณี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายศุภวัฒน์  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
3. นายชัยชนะ  ไชยนิล  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
4. นายอาทิตย์  มักผล  ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์ชัย  จักรบุตร ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
6. นายเกียรติศักดิ์  กาทอง ครู โรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
7. นายวัชรพงษ์  สุขไสว  ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายฉลาด  มาตราช  ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายเกษมศิริ  มีทอง  ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
10. นายวิษณุกรณ์  กันยารัตน์ ครู โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
11. นายดิเรก  สิทธิ  ครู โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  กรรมการ 
12. นายมหิธร  สุธัญญรัตน์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
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13. นายสิริชัย  แรงรอบ  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
14. นายประสิทธิ์  ปิ่นค า  ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
15. นายชาญชัย  หวังด ี  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
16. นางสาวเรืองรอง  อวยชัย ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
17. นางสาวตุลามาส บัวงาม ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

3. การแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางวารุณี  ท านา  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางวันทนา  บุตรศรี  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ  
3. นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวยุวรี  แก้วค าไสย์ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
5. นางสาวประวีณา  แก้วเมืองกลาง ครู โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 
6. นางวรรณภา  ศรีอินทร์  ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
7. นางรัตติกร  อุปสาร  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
8. นางวรลักษณ์  โกยรัมย์  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
9. นางสาวจินตนา  คงเสนาะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางนุชจรัส  บุตรไชย  ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
11. นางนาจตยา  สมจันทร์ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
12. นางสาวสุกัญญา  ยันตะบุตร ครู โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

4. งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางพิมนภัทร  จันทร์ชัยภักดิ์ ครู โรงเรียนราษีไศล   ประธานกรรมการ 
2. นางศรีวิไล  ปราศจาก  ครู โรงเรียนไตรมิตร   รองประธานกรรมการ  
3. นางเสาวภา  พรหมทา  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวพิจิกา  จันทร์พวง ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ  พลทองเติม ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
6. นางวัชรี  ทองหล่อ  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
7. นางกรวิภา  สิงห์เหิน  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
8. นางอุ่นเรือน  นามษร  ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
9. นางรัตนา  วงศ์สุวรรณ์  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
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5. งานประดิษฐ์ร้อยมาลัยดอกไม้สด ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางกรวิภา  สิงห์เหิน  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางกรติกา  แสงโพธิ์แก้ว ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวยุภาพร  บุญอาจ ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวพันธภรณ์  บุญเย็น ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางวิยะดา  เลิศศรี  ครู โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
7. นางชญานันทน์  อภิชาตเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
8. นางสาวญานกร  ต้ายไธสง ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
9. นางสาวนิชาภา  พราวศรี ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
10. นางเอมอร  บุญญ์ตา  ครู โรงเรียนราศไีศล    กรรมการและเลขานุการ  
  

6. การจัดสวนถาดแห้งระดับมัธยมศึกษา 
1. นางรื่นฤดี  บุญกันหา  ครูโรงเรียนอีเซ (คุรุราษฎร์บ ารุง)  ประธานกรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์  ราศี  ครู โรงเรียนบ้านโซงเลง   กรรมการ 
3. นางสาวรัตดาวรรณ์  พรหมทา ครู โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านค้อ)  กรรมการและเลขานุการ 

 
7. การจัดสวนถาดแห้ง และการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับประถมศึกษา 

1. นางรื่นฤดี  บุญกันหา  ครูโรงเรียนอีเซ (คุรุราษฎร์บ ารุง)  ประธานกรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์  ราศี  ครู โรงเรียนบ้านโซงเลง   กรรมการ 
3. นางนวพร  บุญสนอง  ครู โรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
4. นายประวิทย์  เทพวงศ์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
5. นางสาวรัตดาวรรณ์  พรหมทา ครู โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านค้อ)  กรรมการและเลขานุการ 
 

8. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายณัชนนท์  เวียงนนท์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางณนันท์ณัฎฐา  ตามภานนท์ ครู โรงเรียนผักแพววิทยา   รองประธานกรรมการ  
3. นางจิตราพร  แสงเนตร ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
4. นายอุดร  จันทพันธ์  ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
5. นางกิ่งกาญจน์  ทองเกลียว ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
6. นางสาววณิชา  น้อยค าพวง ครู โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
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7. นายกฤษฎา  ทิพวงค์  ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
8. นายอดิศร  นวลสาร  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
9. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางสาวศิริพร  สายส ี ครู โรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
11. นายวรัญชัย  เสนาจ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรานวิบูลวทิยา   กรรมการ 
12. นายเวหา  นครานุรักษ์ ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
13. นางกิตติยาภรณ์  ส าเภา ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

9. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายประกาศิต  จินดาศรี  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งโรจน์  เขียวศรี   ครู โรงเรียนราษีไศล   รองประธานกรรมการ  
3. นายกิตติวัฒน์  อะโน   ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
4.นางสาวอรรญา  สาคัมภีร์  ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวสุพิศ  บุญราช   ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
6. นายสลาวุฒิ  ดาราช   ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายพัทยา  พิมพันธ์   ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายมนตรี  ชุมจันทร์   ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
9. นายอาทิเทพ  สิงหาภู   ครู โรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ   
10. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ  ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
11. นางสาวจุฬาวรรณ  ปาสาจันทร์   ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
12. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

10. การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์  ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
2. นางศรีวิไล  ศรีลาชัย   ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภัทรา  ดวงดาว  ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
4. นายอาคม  คมศรี   ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
5. นางสาวกชพรรณ  สุระ   ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางนิตนาท  ศรีราตรี   ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
7. นางสาวภัทธิดา  ศรีสวัสดิ ์  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
8. นายสมัย  ทองศรี   ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 
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9. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด   ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ  
10. นางสาวศิรินญา  บุญสาล ี  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
11. นางสาววชิราพรรณ  ไชยะเดชะ ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
12. นายชัยพร  ชื่นใจ   ครู โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

11. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
               และการแข่งขันการเขียน Homepage โดยใช้โปรแกรมอ่ืนๆ ระดับ ประถมศึกษา 
1. นายนพพร  พนานุสรณ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นายพลเดช  พิชญ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ  
3. นายอลงกต  โยธิคาร์  ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
4. นายโอภาส  กัลยาโพธิ์  ครู โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวิตรี  บุญเย็น  ครู โรงเรียนราศไีศล   กรรมการ 
6. นายประมินทร์  วิญญายงค์ ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
7. นายธนพล  มีรักษา  ครู โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวพัชรินทร์  ใจเที่ยง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวชโลธร  วลีเกียรติกุล ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
10. นายภาวพันธ์  บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
11. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ ครู โรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ  
12. นายสุรสันต์  ปะสังขีนี ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
13. นายบัญชา  แข่งขัน  ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายอนุชา  ปัญญานนท์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนหวายค าวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

12. การแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
               และการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint   ระดับประถมศึกษา 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยวัฒน์  พรหมมา  ครู โรงเรียนราษไีศล   รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวพัชรินทร์  ใจเที่ยง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวพิจิตรา  นรดี  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5. นางสาวทิพาภรณ์  ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
6. นางสาวบังอร  สังวร  ครู โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการและเลขานุการ 
7. นายอนุชา  ปัญญานนท์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนหวายค าวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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13. การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายเชิดชัย  ปัญญา  ครู โรงเรียนราษีไศล   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวอมรศรี  ชิณวงศ์  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายมณเฑียร  สุภโกศล ครู โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางพิจิตรา  วิจารณ์กุล  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5. นางสาวเลิศลักษณ์  ชื่นงาม ครู โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 
6. นายถนอม  ทิพมาตร์  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายพงศ์ดนัย  พวงยอด ครู โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
8. นายโฆสิต  นิลสนิท  ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
9. นายบัญชา  วงค์จ าปา  ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายอนุชา  ปัญญานนท์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนหวายค าวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

14. กรรมการกิจกรรมการประกวดสื่อครู 
1. นายณรงค์ โพธิบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ  
2. นายสว่าง  บุญกันหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา รองประธานกรรมการ  
3. นายอาลัย  หงษ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
4. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยา กรรมการ 
5. นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
 

-/คณะกรรมการ.............. 


