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คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
คณะกรรมการอ านวยการและเลขานุการ   
 1.  นางวัชรินทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ประธานกรรมการ 
 2.  นายสมบูรณ์  แก้วกัณหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางวิไลลักษณ์  ศรีทากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ 
 4.  นางนวพรรณ  มะลิรักษ์  รอง ผอ.โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
  5.  นางสาวราตรี  สีงาม  ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
  6.  นางสาวสุพิชญา  สิงห์ค า  ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1. ตอบปัญหากฎหมาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา 
 1.  นางวัชรินทร์  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ประธานกรรมการ 
 2.  นายโชคชัย  สามสี  ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางขนิษฐา  โอษฐงาม  ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

 4.  นางสาวพิมชนก  คณะนา คร ู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
 5.  นางสุคันทร  บาอินทร์  ครู  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 

6.  นางสาวราตรี  สีงาม ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
7.  นายสุวิท  ศรีเสริม ครู  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
8.  นางตระกูล  แสงลับ ครู  โรงเรียนบ้านเพียนาม  กรรมการ 
9.  นายภาษิต  สองสนิท คร ูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
10. นายสุชาติ  พวงยอด ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  กรรมการ 
11. นายชัยศิริ  ลีลาภักดีพงศ์ ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ/เลขานุการ 
 

2.  ตอบปัญหากฎหมาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นางวัชรินทร์  ค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ประธานกรรมการ 
2.  นายสาริศฐ์  ค าทาสี ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวจินตนา  ละศิลป์ ครู  โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
4.  นายกฤษฎ์  ทองตีฆา ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5.  นายประเทือง  พรมทา ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
6.  นางจุฑารัตน์  ทองตีฆา ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา   กรรมการ 
7.  นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
8.  นายอ านวย  มูลมั่งค่ัง ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
9.  นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ครู  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ/เลขานุการ 

-/3.ตอบปัญหา............. 
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3.  ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา 

1.  นางนวพรรณ  มะลิรักษ์ รอง ผอ.โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ประธานกรรมการ 
2.  นายวชิรวชิญ ์ พรหมทา ครู  โรงเรียนราษีไศล  รองประธานกรรมการ 
3.  นายอัศวิน  สุขเกษม ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
4.  นายเอกอรุณ  ประอาง ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางอมรรัตน์  พลค า ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ  
6.  นายเมธานุวัฒน์  โยยรัมย ์ ครู  โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
7.  นายประยูร  สายแก้ว ครู  โรงเรียนโนนปูนวิทยา  กรรมการ   
8.  นายประสิทธิ์  ปิ่นค า ครู  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
9.  นายวิชิต  กันทะพันธ์ ครู  โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
10. นายสกุลพล  แสงโคตร ครู  โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 
11. นายวัฉระย์  เชื้อพันธ์ ครู  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

4.  ตอบปัญหาสังคมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นางนวพรรณ  มะลิรักษ์ รอง ผอ.โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญจันทร์  ค าศรี ครู  โรงเรียนหวายค าวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวพัชรินทร์  ศรีภิรมย์ ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
4.  นางวิไลวรรณ  ใจฟอง คร ู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายสุทธิพจน์  ดีพร้อมคุณาสิน ครู  โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ  
6.  นางลัดดาวัลย์  บุญสองชั้น ครู  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นางจุฑารัตน์  สุระโคตร ครู  โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
8.  นายประกิต   ชูจิตต์ ครู  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  กรรมการ 
9.  นายณรงศักดิ์  โอษฐงาม ครู  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางทิพาภรณ์  ชมบุญ ครู  โรงเรียนผักแพววิทยา  กรรมการ 
11. นายสุพจน์  นารี ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

5.  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา 
1.  นางวิไลลักษณ์  ศรีทากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นายวิศาล  จันทรง คร ู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางจุไรรัตน์  สังข์แก้ว ครู  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ  
4.  นางอ้อย  แพงเพชร ครู  โรงเรียนราศีไศล  กรรมการ 
5.  นางสาวสุพัตรา  สุขพรม ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 

-/6.นางสาวจินตนา......... 
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6.  นางสาวจินตนา  มรรคสันต์ ครู  โรงเรียนศรีแก้ววิทยา  กรรมการ 
7.  นางเพ็ญ  บุญศรี ครู  โรงเรียนหวายค าวิทยา  กรรมการ 
8.  นายไพบูลย์  เลิศศรี ครู  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางนิศารัตน์  พวงสด คร ู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
10. นายรัชชานนท์  บุญเรียน ครู  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
11. นายคงเดช  เสนา ครู  โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ กรรมการ/เลขานุการ 
 

6.  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นางวิไลลักษณ์  ศรีทากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นางไพบูลย์  ดาวเรือง ครู  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางจงจิตร  ทองอินทร์ ครู  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  กรรมการ 
4.  นางธนิกานต์  ไขแสง ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 
5.  นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์ ครู โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
6.  นายศิรัฐเชษฐ์  สุทธิกุล ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
7.  นางสาวชุติญา  ปัดถา ครู  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ 
8.  นางเพ็ญนภา  ใจสุข ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
9.  นางสุทธิดา  ดาวใสย์ ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
10. นางส าเนียง  นามปัญญา ครู  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

7.  สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา 
1.  นายเรวัต  เอียดแก้ว ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางภานิชา  โชคอนุวัฒน์ ครู  โรงเรียนราษีไศล  รองประธานกรรมการ  
3.  นายสุพล  นันทะสิงห์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ   
4.  นายวศิน  สุพรรณ์ ครู โรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ 
5.  นางสาวสายสมร  สิมศรี ครู  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
6.  นางสาวสุพิชญา  สิงห์ค า ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ  
 

8.  สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นางสาวพนม  บุญโกฏิ ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2.  นายรสพงศ์  รัตนสุพรหมกุล ครู  โรงเรียนราษีไศล  รองประธานกรรมการ 
3.  นายชาตรี  อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ  
4.  นายรัตนิกร  แสงงาม  ครู  โรงเรียนหวายค าวิทยา  กรรมการ  
5.  นายธีรพล  โททัสสะ  ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

-/9.โครงงาน......... 
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9.  โครงงานสังคมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา 
1.  นายสมบูรณ์  แก้วกัณหา ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  ประธานกรรมการ 
2.  นายธงชัย  สายสมบัต ิ ครู  โรงเรียนไตรมิตร  รองประธานกรรมการ 
3.  นางบังอร  พรมประดิษฐ์ ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ   
4.  นางสาวเกษมณี  โสพัฒน์  ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ  
5.  นายพิสิทธิ์  ถนอม ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
6.  นางอนัญญา รัตนะวัน ครู  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายธีรวิทย์  ศรีหาวงษ์ ครู  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายสรวีย ์ แพงเพชร ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
9.  นางสาวทัศนีย์พร  แสนสุข ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวดาวเรือง  ครองเชื้อ ครู  โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
11. นางสาวอริสรา  อุทธสิงห์ ครู  โรงเรียนบ้านปราสาท  กรรมการ 
12. นายชาญณรงค์  บุญสงค์ ครู  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ 
13. นางสาวประสานศรี  ดวงแก้ว  ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

10.  โครงงานสังคมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นายสมบูรณ์  แก้วกัณหา ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  ประธานกรรมการ 
2.  นายเดชฤทธิ์  ทองประภา ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์ ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางสาวอมรพิสมัย  ศรีดี ครู  โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
5.  นายวีระวัฒน์  สังรวมใจ ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายศริภพ  แหวนวงษ์ ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
7.  นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
8.  นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ ์ ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
9.  นายสมศักดิ์  สมอ ครู  โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
10. นางล าดวน  บุญเชิญ ครู  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางสาวดรุณี  สัจจัง คร ูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

11. การตอบปัญหาประวัติศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.  นางวรารัตน์  สุคันธชาติ ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจงจิตร  สุขเสริม ครู  โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  รองประธานกรรมการ 
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3.  นายธัณยกิตติ์  โชติพันธ์ค าแก้ว ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
4.  นายนัชนะ  ไสยศาสตร์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
5.  นายชวลิต  ใสสอน ครู  โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
6.  นายบุญเสริม  ปะสุกัง ครู  โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
7.  นายวีระศักดิ์  รัตนะวัน ครู  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ   
8. นายวิวรรธน ์ พุทธานุ คร ู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    กรรมการ 
9.  นางสาวอินทิรา  บัวหอม ครู  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  กรรมการ 
10. นางกนกอร  จันทร์เกษร คร ูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 

12. การตอบปัญหาประวัติศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  นายวานิช  ธรรมวัตร ครู  โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวทิยาคม ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวจันฉาย  ถาวร ครู  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นายกิตติศักดิ์  ลายน้ าเงิน ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี    กรรมการ 
4.  นางสาวช่อทิพย์  เลิศล้ า ครู  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายชัยพิพัฒน์  แหวนหล่อ ครู  โรงเรียนราษีไศล  กรรมการ 
6.  นายพิษณุ  กาพย์ศรี ครู  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
7.  นางเพียงพิศ  ผาค า ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายด ารง  อุ่นแก้ว ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
9.  นายวิทยา  ใหม่คามิ  ครู  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

13.  การประกวดสื่อ 
1. นางวัชรินทร์  ค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์  แก้วกัณหา ผู้อ านวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิไลลักษณ์  ศรีทากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  กรรมการ 
4. นายปรมินทร์  นาคพันธ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
5. นางนวพรรณ  มะลิรักษ์ รอง ผอ.โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

-/คณะกรรมการ.............. 
 

 


