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                           คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายสมภูมิ  ทูลภิรมย์  ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 
2. นางมลิวรรณ  เจริญตาม  ครโูรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ 
3. นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล  ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร  ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์  ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
6. นางปนัดดา  พรมชินวงษ์  ครโูรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
7. น.ส.ปาลิตา พันธ์แก่น  ครโูรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
8. นางสาวแพรวพิสุทธิ์  ทองนาค  ครโูรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
9. นางปิยะพันธ์  พิชญประเสริฐ  ครโูรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์    กรรมการและเลขานุการ 

2.  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นายสุรศักดิ์  สืบเพ็ง ครโูรงเรียนราษีไศล ประธานกรรมการ 
2. นางณัฏฐกานต์  ไชยพิมพ์ ครโูรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
3. นางสาวลัญทม  รุ่งค า ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ  อ่อนค า ครโูรงเรียนบกวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสมใจ  บุทธิจักร ครโูรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา กรรมการ 
6. นางสาวพิกุล  เสษา ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการ 
7. นางอรพินท์ นุเรศรัมย์ ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

3.  กิจกรรมการแข่งขันต่อส านวนไทย ระดับชั้นประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางสถาพร  ท าทอง ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณิชาภัทร  พิสิฐปัญญาพงศ์ ครโูรงเรียนบกวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวรวิภา  ขุนาพรม ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
4. นางสาวกนกอร  สอลอ   ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
5. นางฐานิดา ณ ระนอง ครโูรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวณัฐนภา  สุดาชาติ ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นางวราภรณ์  ใจเป็น ครโูรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการและเลขานุการ 
 

  
 

 
 

 -/4.กิจกรรมกล่าว.......... 
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4.  กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางจีรภา  ประดา ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ประธานกรรมการ 
2. นางธัญญพร  ทองมนต์ ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสุรีย์พร  กันเทพา ครโูรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
4. นายทรงพล  นามปัญญา ครโูรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
5. นางหอมไกล  อังคะสี ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา  ดวงมณี ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นางเกษราภรณ์  สุขจันทร์ ครโูรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ 
8. นางเพ็ญนภา  แก้วบุญเรือง ครโูรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางวัชรา  บุญมานพ ครโูรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

5.  กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางศุภกัญญา  ธรรมสัตย์ ครโูรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายประสบพร  ชูชื่น ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายปัฏฐกรณ์  สามะณี ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
4. นางสาวอมราพร  สุรวิทย์ ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสาววรรณี  นวลแย้ม ครโูรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
6. นางนภาพร  หงศ์ศรี ครโูรงเรียนด่านอุดมศึกษา กรรมการ 
7. นางสาวสุธาสิน ี รัตนพันธ์ ครโูรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ 
8. นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ครโูรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวกัญญาภัทร  สองศรี ครโูรงเรียนกระดุมทองวิทยา กรรมการ 
10. นางสาวชนกพร  แพงศรี ครโูรงเรียนโนนปูนวิทยา กรรมการ 
11. นางณัชชา  แย้มสอาด ครโูรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยาคม กรรมการ 
12. นายพิชิต  บุษบงค์ ครโูรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

6.  กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางวิลาวรรณย์  มัคสนาม     ครโูรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางพิมพ์วิภา  ไชยงาม     ครโูรงเรียนศิลาลาดวิทยา กรรมการ 
3. นายปิยะณัฐ  พานจันทร์     ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสาวดาราวรรณ  ค าสุข     ครโูรงเรียนศรีแก้วพิทยา กรรมการ  

 
 

-/6. นางสาว........    



 
 

6. 
 
นางสาวจีรวรรณ์  เผ่ากันหา 
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ครโูรงเรียนหวายค าวิทยา 

 
กรรมการ 

7. นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ  ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  กิจกรรมอ่านท านองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นางอารีลักษณ์  วันดี ครโูรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุภาภรณ์  ศรีสมบัติ ครโูรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวนภัสวรรณ  หลาบสีดา ครโูรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
4. นางปัญญ์ญาภา  แก้วกัณหา ครโูรงเรียนกุญชรวิทย์ กรรมการ 
5. นางสาววริยา  พันวิสู ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวอัษฏาพร  จริยา ครโูรงเรียนนาแก้ว กรรมการ 
7. นางสาวสุภาวด ี กลั่นประโคน ครโูรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กรรมการ 
8. นางประภาภรณ์  พงษ์สิน ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

8.  กิจกรรมอ่านท านองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางประดับ  โคลฟท์ ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นายศุภรัตน์  ทรงกลด ครโูรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ 
3. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการ 
4. นางสาวถิดากาน  แก้วนรสิงห์ ครโูรงเรียนบ้านเปือยนาสูง กรรมการ 
5. นายนิรันดร์  กุลโชต ิ ครโูรงเรียนนาแก้ววิทยา กรรมการ 
6. นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ครโูรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นางสาวศรินยา  สาริพันธ์ ครโูรงเรียนแวงแก้ววิทยา กรรมการ 
8. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ ครโูรงเรียนดงรักวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

9.  เปิดพจนานุกรมระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางสยามนต์  บุญชิต ครโูรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี                       ประธานกรรมการ 
2. นางอุบล  จ านง ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
3. นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางอารีรัตน์  แสนปลื้ม ครโูรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวนันธิดา  ปัดค า ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 
6. นายนิรันดร์  เด็ดดวงรัมย์ ครโูรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวสมเพียร  บานชื่น ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการ 

   -/8.นางสาวกาญ....... 



 
8. 

 
นางสาวกาญกันตา  เหมือนเพ็ชร 
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ครโูรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 

 
กรรมการ 

9. นางพรณิตา  มานุจ า ครโูรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา กรรมการ 
10. นางสาวปาริฉัตร  สมศรี ครโูรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
11. นางสาวชลิตา  ทองนวล ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
12. นางสาวธิดารัตน์  เจตินัย ครโูรงเรียนโนนปูนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

    
10. กิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
1. นางวรากุล  พลมณี ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ประธานกรรมการ 
2. นายวิไล  สุภาพ ครโูรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ กรรมการ 
3. นางวราภรณ์  แก้วเขียวงาม ครโูรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  ใยขันธ์ ครโูรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวรัชนิดา  ญาณโกมุท ครโูรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมประดิษฐ์ ครโูรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา ครโูรงเรียนผักแพววิทยา กรรมการ 
8. นางสาวศยามล  แก่นจักร ครโูรงเรียนด่านอุดมศึกษา กรรมการ 
9. นางสาวสุพานิตย์  ใยนนท์ ครโูรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรรมการ 
10. นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีนาค ครโูรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวสมพร  แก่นจักร ครโูรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการ 
12. นางสาวอรทัย  เสนาเทพ ครโูรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการ 
13. นางสาวทักษิญา  ทาทอง ครโูรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ กรรมการ 
14. นางนงลักษณ์  สุริเทศ ครโูรงเรียนบ้านปราสาท กรรมการ 
15. นายภูริพัฒน์  ลือขจร ครโูรงเรียนราษีไศล กรรมการและเลขานุการ 

11. เขียนสะกดค า ระดับช้ันประถมศึกษา 
1. นายสมบูรณ์  พิลาวัน ครโูรงเรียนไตรมิตร ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญาภัค  ศรีดี ครโูรงเรียนไตรมิตร กรรมการ 
3. นายสุพิช  โสดา ครโูรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ 
4. นางนวพร  บุญสนอง 

 

 

ครโูรงเรียนบ้านปราสาท 

 

 

กรรมการและเลขานุการ 

      -/12.ท่องบท.......... 
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12. ท่องบทอาขยาน ระดับชั้นประถมศึกษา 
1. นางสุดใจ  สังฆพรหม ครโูรงเรียนบ้านเพียนาม ประธานกรรมการ 
2. นางยุพิน  โสพัฒน์ ครโูรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวรัตน์ติยาพร  ทิพวารี ครโูรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรรมการ 

4. นางกมล  กันทะพันธ์ ครโูรงเรียนบ้านเปือยนาสูง กรรมการและเลขานุการ 

13. กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ( ครูผู้สอน ) 
1. นายถวิล   สร่ายหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายชัยวัฒน ์ พันธโคตร์ ผู้อ านวยการ ร.ร.ตระกาศประชาสามัคคี           กรรมการ 
3. นายมานิต  ธรรมสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา กรรมการ 
4. นายสมยศ  นุชใหม่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา           กรรมการ 
5. นายวีระชิต   ค าชมภู รองผู้อ านวยการ ร.ร ตระกาศประชาสามัคค ี                      กรรมการ 
6. นายสมภูมิ  ทูลภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายธารวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสุนิสา ใจใหญ่ ครโูรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 

3. นางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว ครโูรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการ 

4. นางสาวศิริพร  สะอาด ครโูรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการ 
5. นางสาวอภิชญา ชุมจันทร์ ครโูรงเรียนสายธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 


