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คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

คณะกรรมการอ านวยการ 
  1. นายอิทธิ  ศรีมาธรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
  2. นายอรุณ  ชื่นตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  3. นายธงชัย  เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   รองประธานกรรมการ 
  4. นายเอกชัย  ตองอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา   รองประธานกรรมการ 
  5. นายก่อพงศ์  พรหมทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
  6. นางโสลันดา  แสวงสุข  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
  7. นายสราวุธ  สมรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
  8. นายประหยัด  แก้วพิลึก รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
  9. นายสุบัญชา  สุระชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
  10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
  11. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
  12. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
  13. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
  14. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
  15. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
  16. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ  
  17. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองถ่มวิทยา   กรรมการ 
  18. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 
  19. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
  20. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   กรรมการ 
  21. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
  22. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 
  23. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
  24. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
  25. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 
  26. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
  27. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 
  28. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   กรรมการ 
  29. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
  30. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
  31. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
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  32. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
  33. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
  34. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
  35. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
  36. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 
  37. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
  38. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
  39. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
  40. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 
  41. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
  42. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
  43. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 
  44. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
  45. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
  46. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
  47. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
  48. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
  49. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์      กรรมการและเลขานุการ 
  50. นางเกิดศิริ  ทองนวล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  51. นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  52. นางสาวเพียงใจ  ไทยสีหราช ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  53. นางสาววชิราภรณ์  สุดาชาติ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและบันทึกภาพ 
1. นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพียงใจ  ไทยสีหราช  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3. นางนันทาริกา  กิ่งเกษ   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์ธรรม    ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5. นางสาววชิราภรณ์  สุดาชาติ  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาวร  ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์   ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางโสลันดา  แสวงสุข  รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นายตระกูล บุญชิต  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  รองประธานกรรมการ 
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3. นายกิตตินันท์  โพธิสาร ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 
4. นางสาวจันทรา  บุญเสริม  ครโูรงเรียนบกวิทยาคม    กรรมการ 
5. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์  ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
6. นายวรวัฒน์  ศรีพอ  ครโูรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
7. นายศกร  พรหมทา  ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
8. นางศิรินันท์  จันทร์จ้อย   ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
9. นางผุสดี  หาญประชุม  ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
10. นางสาวธนัญยา  อาจประโคน ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
11. นางจิรานันท์  อาจสาลี ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
12. นางสาวทัศนีกุล  คุณหงส์ ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
13. นางสาววิลาสณีย์  ชูกลิ่น ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางนิศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. โครงงานวิทยาศาสตร์  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายธงชัย เหมเกียรติกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิตยาพร  กิ่งจันทร์  ครโูรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพิชญกัญจ์  โยธิการ  ครโูรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ 
4. นางสาวจุฬาทิพย์  สติปัญ   ครโูรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์  ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการ 
6. นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์    ครโูรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
7. นางปราณี  ปลัดสงคราม  ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
8. นางนงลักษณ์  ฤทธิ์แสง  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาววรารัตน์  เจนการ  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ 
10. นายพงศธร  สิ่งส าราญ  ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวิเชียร  ไชยโชติ    ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง  รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นางสวัสดิวัน  พรมทา   ครโูรงเรียนสายธารวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3. นางรุ่งรัชนี  ยศอุบล   ครโูรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
4. นางสาวปราณี  คูณชัย  ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
5. นายพงศกรณ์  นามวงค์ ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
6. นางภัทราวดี  พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
7. นางตะวัน  พันธ์ขาว  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
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8. นางสาวเมธินุช  ศิริวงศ์   ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
9. นางมณีวรรณ์  กิ่งก้าน   ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
10. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสดุา  ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
11. นางสาวทิพานัน  ศรีสุขวัฒนกิจ   ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา   กรรมการ 
12. นายชวัลณัฐ  แทนค า     ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ    
13. นางชลธิดา  สุไชยชิต     ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง  รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นางอุรักษ์  สุระชาติ    ครโูรงเรียนนาแก้ววิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุพิชชา  ซองศิริ  ครโูรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
4. นางสิริรัตน์  บุญนิรันดร์  ครโูรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวิโรจน์  บวัศรี   ครโูรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
6. นางโสภา  บุญศักดิ์   ครโูรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
7. นางณัฏฐ์ฏาพร  สัญญารัตน์  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
8. นางอ าไพ  ค าเคน   ครโูรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ 
9. นายรังสรรค์  พลอาจ   ครูโรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญยา  สารประเสริฐ  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ 
11. นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์  ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
12. นางหทยารัตน์  จุรันชัย  ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 
13. นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นายก่อพงศ์  พรมทา   รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นางปนัดดา อินเสาร์   ครูโรงเรียนราษีไศล   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญนภา  ไผ่งาม  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวทิพย์นิพรรณ  ถุงเชื้อ   ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวสุภาวดี  แก้วสง่า  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวจิรัสยา  สมพงษ์  ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
7. นางสาวจันทรา  กมลบูรณ์  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวปวีนุช  ภูพวก   ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
9. นางพรลภัส  ถิระโคตร   ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
10. นางวนิดา  ศรีสุพัฒนะกุล    ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

-/11.นางปนัดดา...... 
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11. นางปนัดดา  หล้าค า   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายก่อพงศ์  พรมทา   รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นางรุจิรา  พันธ์ดี   ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวไพรินทร์  นามวงษ์  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   กรรมการ 
4. นางจิราพร  มูลเสนา   ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
5. นางสาวจิตอารีย์   วันยอด  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวสุนิดาภรณ์   กิจเกียรติ   ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวประนิตดา  จันทร์แจ้ง   ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
8. นางบัณฑิตา  ศรีดารา  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสุจิภา  วงศ์วรรณา  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. สิ่งประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นายประหยัด  แก้วพิลึก รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางยุบล  เกตุกุล   ครูโรงเรียนบกวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวประวีณา   มีวงษ์    ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
4. นางวรฤทัย  ช านาญพล ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
5. นางจันทร์สุดา  ปัญญานนท์ ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวนารียา  คงด ี  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาวร ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
8. นางสาวญาณวัฒนา  สุดา   ครโูรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
9. นายวุฒิชัย  สิทธจิันทร์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายศรัณย์กร   พิศร  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. สิ่งประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายประหยัด  แก้วพิลึก รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผกาทิพย์  สุระบุตร ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญชวน  เป็นเครือ  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
4. นายสุนันท์  บริบูรณ์  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
5. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
6. นายทองดี  ใจมั่น  ครูโรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
7. นายสมพงษ์  บึงไกร  ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 

-/8. นายสิทธิศักดิ.์......   
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8. นายสิทธิศักดิ์  สิทธิพันธ์ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวนัชนาภรณ์  ชูใจ ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. หุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับประถมศึกษา , หุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
1. นายสราวุธ  สมรัตน์   รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นายวรภัทร  แก้วค า   ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3. นายจีระศักดิ์  จันทะบุตร  ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยาบัลลังก์  กรรมการ 
4. นางสาววลัยลักษณ์  มัดทะปะนัง ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวอารีจิตร  ก้านมะลิ  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
6. นางสุดาวัลย์  ใจภักด ี   ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
7. นายอคิราเดช  ฤทธิแสง  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
8. นายวัชรินทร์  ปราเวช   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
9. นายสมัย  บัวหยาด   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. หุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1. นายสราวุธ  สมรัตน์  รองผู้อ านวยการ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นายสมอง  กันเทพา  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  รองประธานกรรมการ 
3. นายวสุรงค์  พรมคุณ  ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
4. นายสมพงษ์  วิทยา  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสุนทร  ใจภักดี  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
6. นายพันธกานต์  สกุลทอง ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
7. นายกิจวิภู  เรืองศรี  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
8. นายสันติ  ศรีรักษา  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. จรวดขวดน  า  ประเภทแม่นย า  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายสุบัญชา  สุระชาติ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางอนงค์  ศรีลาชัย   ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์   ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
4. นายณัฐรัช  คงทน   ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
5. นายศศิวงษ์  พรมสอน   ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 
6. นายศิริศักดิ์  ศุภรักษ์   ครูโรงเรียนตระกาจประชาสรรค์  กรรมการ 
7. นายสาคร  สุแก้ว   ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
8. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์เจริญ   ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 

-/10.ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย..........   
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10. ว่าทีร่้อยตรีธวัชชัย  บุญหนัก  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
11. นายปรีดา  คูณวงษ์   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. จรวดขวดน  า  ประเภทความไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายอรุณ  ชื่นตา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายถวิล  กล้าเกิด  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายต้องชนะ  จันทรสาขา ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 
4. นายสรกฤช  สีดาดิลกกุล ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   กรรมการ 
5. นายพงศกร  สมพงษ์  ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ  กรรมการ 
6. นายคงศักดิ์  แก้วกัณหา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
7. นายมนตรี  มณีวงษ์  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. เครื่องร่อนกระดาษพับ  ประเภทร่อนนาน  ประถมศึกษา (ป.1-3, ป.4-6)  
     และประเภทร่อนไกล (ป.4-6) 

1. นายปรมินทร์  นาคพันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราวรรณ  เทาศิริ   ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางถนอมศรี  สุภาพ   ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
4. นายสุทธิกิตย์  มะโฮงชัย  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
5. นายสงวน  พิมพ์แสง   ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
6. นายพงศ์พัฒน์  เลิศศรี   ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
7. นางสาวฐิติพร  ศรีวัฒนสมบัติ    ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ  กรรมการ 
8. นางสาวสุดารัตน์  กุลชาติ   ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
9. นางอินทร์วา  ทรัพย์อุดม  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
10. นายชัยวัฒน์  สุม ี   ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
11. นายสุทน พุ่มพ่วง   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสุทิศา  ไชยโชติ   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

14. สื่อนวัตกรรมของครู 
1. นายอิทธิ  ศรีมาธรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นายอรุณ  ชื่นตา    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายเอกชัย  ตองอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
4. นายธงชัย  เหมเกียรติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์ กรรมการ 
6. นายปรมินทร์  นาคพันธ์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
7. นางเชื้อชิต  สุระโคตร  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
8. นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 
9. นายศรัณยก์ร   พิศร    ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


