
๑ 
 
 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

ที่ ๕๓๓/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม  

วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ ๖๘ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
.............................................................................................. 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ จะด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ ๖๘ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมรูปแบบ วิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน 
เกิดควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์  อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำและชี้แนะแนะน ำกำรด ำเนินงำน  และ
ตัดสินใจแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๑. นำยวรรณสิทธิ์   ค ำเพรำะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวินิจ      วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒         รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยจีระศักดิ์  ภำระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒         กรรมกำร 
๔. นำยอติศักดิ์   ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒         กรรมกำร 
๕. นำยคชำภัฏ   จูมผำ     รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒         กรรมกำร 
๖. นำยทองศรี   โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒         กรรมกำร 
๗. นำงสำวสำวิตรี  บุญล้น ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
๘. นำงสำวประยูร  เรืองศรี ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
๙. นำงสมใจ  มิ่งไชย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
๑๐. นำงอนุชิตำ  ภำระเวช ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
๑๑. นำงวิไลวรรณ  ยันตรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์  กรรมกำร 
๑๒. นางยุภาพรรณ ศรีบุระ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๑๓. ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกกลุ่ม    กรรมกำร 
๑๔. นำงจังกร  จตุเทน  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการ  กรรมกำร 
๑๕. นำยพิษณุ   มูลสำร    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการ 
๑๖. นำยผดุงสิทธิ์ ลำวรรณ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๗. นำยทวี  แพงศร ี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๑๙. นำยภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม  ศึกษำนิเทศก ์            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๐. .นำงสำวเพ็ญประภำ  มีเพียร ศึกษำนิเทศก ์             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมการควบคุมก ากับติดตามการจัดการแข่งขัน มีหน้ำที่  จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำน  หลักเกณฑ์กำร

แข่งขัน ก ำกับติดตำมกำรจัดแข่งขัน บันทึกข้อมูลผลกำรแข่งขันลงในโปรแกรมระบบ แก้ปัญหำอันเกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำน  ดังนี้ 

๑. หมวดหมู่ปฐมวัย  แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้ำนดอนฮี  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยจรันต์  นิลสุ  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ สวำทศรีแก้ว                กรรมกำร 
  ๓) นำยทองพูล  ศรีบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอนฮี                  กรรมกำร 
  ๔) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงสำวนุจรีภรณ์  กำวัลย์ จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ๒. หมวดหมู่ภาษาไทย  แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้ำนหนองบอน  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยวำนิช  ทำนะเวช  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ ค ำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ      กรรมกำร 
  ๓) นำยวีระสิทธิ์  แสนสิ่ง  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองบอน                 กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวสุจิตรำ  ทำลีรำช ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๕) นำงอรอนงค์  เศษสุวรรณ จนท.ธุรกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๖)นำงสุพัตรำ  เทเสนำ  จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๓. หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ  แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้งหนองศำลำ  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยธนภัทร  น้อยมำลำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ นำโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี      กรรมกำร 
  ๓) นำยสุรพล  ผงทอง  ผอ.โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้งหนองศำลำ                  กรรมกำร 
  ๔) นำงปฏิญญำ  จันเจือ  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำยเอกพจน์  แก่นจ ำปำ จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๔. หมวดหมู่คณิตศาสตร์  แข่งขันท่ีโรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ฯ  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยช ำนำญ  สุรินำม   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯกุดชุม ค ำน้ ำสร้ำง       กรรมกำร 
  ๓) นำยรำชันต์  บุญหล้ำ  ผอ.โรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ฯ                  กรรมกำร 
  ๔) นำงรัชฎำภรณ์  สำมำรถ ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำยกรุงศรี  พิมพ์พรหม ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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    ๕. หมวดหมู่วิทยาศาสตร์  แข่งขันท่ีโรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ฯ  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยช ำนำญ  สุรินำม   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ ค ำน้ ำสร้ำง       กรรมกำร 
  ๓) นำยรำชันต์  บุญหล้ำ  ผอ.โรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ฯ                  กรรมกำร 
  ๔) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงสำวรุจิรำ  ไชยสัจ  จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๖. หมวดหมู่สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้ำนสองคร  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยช ำนำญ  สุรินำม   ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ ค ำน้ ำสร้ำง       กรรมกำร 
  ๓) นำยบำรมี  บุตรอ ำคำ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคร                    กรรมกำร 
  ๔) นำงภัชชนก   สำยชนะ ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงสำวอรธิขำ ทองน้อย จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๗. หมวดหมู่สุขศึกษา และพลศึกษา  แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้ำนโสกน้ ำขำว  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยคชำภัฏ  จูมผำ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยธนภัทร  น้อยมำลำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ นำโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี        กรรมกำร 
  ๓) นำยบุญไทย  ศรีกำ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนโสกน้ ำขำว                   กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวเพ็ญประภำ  มีเพียร ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงสำวศิริธร  สุวรรณพรม จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๘. หมวดหมู่การงานอาชีพ      แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้ำนค ำเตย   ประกอบด้วย 
  ๑) นำยทวี  แพงศรี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ           ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยวำนิช  ทำนะเวช  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ ค ำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ        กรรมกำร 
  ๓) นำยธงชัย ทองน้อย ผอ.โรงเรียนบ้ำนค ำเตย                  กรรมกำร 

 ๔) นำยวิฑรูย์  บุญปก  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก                   กรรมกำร 
  ๕) นำงภัชชนก  สำยชนะ  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๖) นำยพงศธร  รุ่งทัพพวง จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๙. หมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์        แข่งขันท่ีโรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ฯ  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยช ำนำญ  สุรินำม  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ กุดชุม ค ำน้ ำสร้ำง        กรรมกำร 
  ๓) นำยรำชันต์  บุญหล้ำ  ผอ.โรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ ฯ                   กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงสำวดำรำรัตน์ โนรีรัตน์ จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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    ๑๐. หมวดหมู่ศิลปะ-ดนตรี แข่งขันที่ สพป.ยโสธร เขต ๒/หอประชุมเทศบำลกุดชุมพัฒนำ/                       
หอประชุมอ ำเภอกุดชุม/ศำลำประชำมคม หมู่ ๘  ประกอบด้วย 

  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยประหยัด  ทองน้อย ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ ก ำแมด  โนนเปือย         กรรมกำร 
  ๓) ว่ำที่ ร.ต.เฉลิมพล  ลุนำบุตร   ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคกศรี                    กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศรี  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงสำวยลดำ  กุมำรสิทธิ์ จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๑๑. หมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์        แข่งขันท่ี สพป.ยโสธร เขต ๒   ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยจรันต์  นิลสุ  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ สวำท  ศรีแก้ว         กรรมกำร 
  ๓) นำยสุวิทย์  สรรพำวุธ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงกำซัง                    กรรมกำร 
  ๔) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำยชัชชล  แก่นบุบผำ จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๑๒. หมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน   แข่งขันท่ี สพป.ยโสธร เขต ๒   ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยธีระพล  สำยสุข  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ กุดแห่  สำมแยก         กรรมกำร 
  ๓) นำยอภิชัย  โพธิ์ตำด  ผอ.โรงเรียนบ้ำนโป่งหนองสิม                   กรรมกำร 
  ๔) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงวิไลภรณ์  นำมมั่น  จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๑๓. หมวดหมู่คอมพิวเตอร ์  แข่งขันท่ี หอประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยสุวิทย์   สุวรรณเพชร ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ โคกนำโก                  กรรมกำร 
  ๓) นำยสมรินทร์  อุทสำร  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหวำยกุดสว่ำง                   กรรมกำร 
  ๔) นำยภูริพัฒน์   ศรีแจ่ม ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำยชัชชล  แก่นบุบผำ จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๑๔. หมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    แข่งขันท่ี โรงเรียนบ้ำนหนองบอน  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยจีระศักดิ์  ภำระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยชรำวุธ  วะชุม รองประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯหนองแหน  โพนงำม                  กรรมกำร 
  ๓) นำย วีระสิทธิ์  แสนสิ่ง  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองบอน                   กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำยธนำกร  ค ำโสมศรี จนท.ธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 



๕ 
 

    ๑๕. หมวดหมู่หุ่นยนต์/เครื่องบิน/เครื่องร่อน  แข่งขันท่ี โรงเรียนบ้ำนหนองเมืองกลำง ประกอบด้วย 
  ๑) นำยทองศร ี โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยประสิทธิ์  แสงศรี        รองประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ กุดชุม ค ำน้ ำสร้ำง            กรรมกำร 
  ๓) นำยพยุง  ไชยม ี  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองเมืองกลำง                   กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษำนิเทศก์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำยวัชรพร  แสงสว่ำง คร ู     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๑๖. หมวดหมู่เรียนรวม    แข่งขันท่ี โรงเรียนทรำยมูลประชำรำษฎร์   ประกอบด้วย 
  ๑) นำยอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยมิตร  ศรีชัย  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ ทรำยมูล  ไผ่                กรรมกำร 
  ๓) นำงสำวจริยำ  กรุณำ  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) ส.อ.มิตรชัย  ธิมำชัย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่ เต๊นท์  เวที  เครื่องเสียง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น    
ในกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยรำชันต์  บุญหล้ำ  ผอ.โรงเรียนอนุบำลกุดชุมพัฒนำ           กรรมกำร 
  ๓) นำยทองพูล  ศรีบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนดอนฮ ี                    กรรมกำร 
  ๔) นำยธงชัย  ทองน้อย  ผอ.โรงเรียนบ้ำนค ำเตย                  กรรมกำร 
  ๕) นำยสุพล  ผงทอง  ผอ.โรงเรียนบ้ำนห้วยแก้งหนองศำลำ                  กรรมกำร 
  ๖) นำยบำรมี  บุตรอ ำคำ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคร                 กรรมกำร 
  ๗) นำยบุญไทย  สีกำ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนโสกน้ ำขำว                  กรรมกำร 
  ๘) นำยวิฑูรย์  บุญปก  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองลุมพุก                   กรรมกำร 
  ๙) นำยวีระสิทธิ์  แสนสิ่ง  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองบอน                 กรรมกำร 
  ๑๐) นำยพยุง  ไชยมี  ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองเมืองกลำง                   กรรมกำร 
  ๑๑) นำยสุวิทย์   สุวรรณเพชร ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำดี(คุรุประชำรัฐ)                   กรรมกำร 
  ๑๒) นำยภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๓) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๔) นำยสวำท  บุญยืน  พนักงำนธุรกำร ส.4        กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๕) นำยเฉลิม  สร้อยจักร ช่ำงไฟฟ้ำ ช.4         กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๖) นำยจีระวัฒน์  จังอินทร์ ช่ำงไฟฟ้ำ ช.4         กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๗) นำยปิยะวัฒน์   รภัสสิทธิ์ ช่ำงไฟฟ้ำ ช.4         กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๘) นำยก ำพล  ชุนนรำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว         กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๙) นำงอรสำ  กำลจักร  ลูกจ้ำงชั่วครำว         กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๒๐) นำยพิจักษณ์  ทองไชย พนักงำนธุรกำร ส.4        กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๒๑) นำยศักดิ์สิทธิ์  พยุงวงษ์ ยำม          กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๒๒) นำยสุพิชัย  นำถำบ ำรุง ยำม          กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน มีหน้ำที่  จัดท ำเอกสำรกำรแข่งขัน ประสำนกำรด ำเนินงำน จัดกำรข้อมูลกำร
แข่งขัน  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยทวี  แพงศร ี  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ         กรรมกำร 
  ๓) นำงปฏิญญำ  จันเจือ  ศึกษำนิเทศก ์                     กรรมกำร 
  ๔) นำงรัชฎำภรณ์  สำมำรถ ศึกษำนิเทศก ์                     กรรมกำร 
  ๕) นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศร ี ศึกษำนิเทศก ์                   กรรมกำร 
  ๖) นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษำนิเทศก ์                     กรรมกำร 
  ๗) นำงภัชชนก  สำยชนะ ศึกษำนิเทศก ์                  กรรมกำร 
  ๘) นำงสำวจริยำ  กรุณำ  ศึกษำนิเทศก์                    กรรมกำร 
  ๙) นำยสุวิทย์  สุวรรณเพชร ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำดี(ครุประชำรัฐ)                   กรรมกำร 
  ๑๐) นำยสรำวุธ  วันเมืองเก่ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำร 
  ๑๑) นำงสำวอัชรำภรณ์  สำริบูรณ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 

 ๑๒) ส.อ.มิตรชัย  ธิมำชัย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
  ๑๓) นำยวัชรพร  แสงสว่ำง คร ู            กรรมกำร 
  ๑๔) นำยธนำกร  ค ำโสมศรี จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๑๕) นำยชัชชล  แก่นบุบผำ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๑๖) นำงวิไลภรณ์  นำมมั่น จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๑๗) นำยสัชฌบุญ  สมรักษ์ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๑๘) นำงสำวนุจรีภรณ์  กำวัลย์ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๑๙) นำงสำวศิริธร  สุวรรณพรม จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๐) นำยกรุงศรี  พิมพ์พรม ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
  ๒๑) นำยเอกพจน์  แก่นจ ำปำ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๒) นำยบัญชำ  ศรีคุ้ม  จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๓) นำงสำวยลดำ  กุมำรสิทธิ์ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๔) นำยพงศธร  รุ่งทัพพวง จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๕) นำงอรอนงค์  เศษสุวรรณ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๖) นำยชวลิต  ประทุมชำติ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๗) นำงสำวรุจิรำ  ไชยสัจ จนท.ธุรกำร           กรรมกำร 
  ๒๘) นำยภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒๙) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓๐) นำงสำวเพ็ญประภำ มีเพียร ศึกษำนิเทศก ์                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓๑) นำงสำวนิตยำ  สีหำนำจ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                   กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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   คณะกรรมการประเมินผล มีหน้ำที่ สร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล กำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมองค์ประกอบของกิจกรรม 
ด ำเนินกำรวัดและประเมินผล รำยงำนผลกำรประเมินให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทรำบ  ประกอบด้วย 
  ๑) นำยวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยพงษ์ศักดิ์  บันไดทอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนเตำไห           กรรมกำร 
  ๓) นำยสุวิทย์  สุวรรณเพชร ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำดี(คุรุประชำรัฐ)                   กรรมกำร 
  ๔) นำยภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๕) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๖) นำงสำวเพ็ญประภำ  มีเพียร  ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๗) นำงสำวนิตยำ  สีหำนำจ   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                   กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้ำที่  จัดท ำเอกสำรหลักฐำนด้ำนกำรเงิน เบิกจ่ำยงบประมำณ อันเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  ๑) นำยอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒       ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร 
  ๓) นำยเฉลิมพล  ดวงมุลตรี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
  ๔) นำยวีระพล  โสมณวัตร  พนักงำนพัสดุ ส.๔              กรรมกำร 
  ๕) นำงศิรินภำ  ศรีสุข  ศึกษำนิเทศก ์                  กรรมกำร 
  ๖) นำยภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม  ศึกษำนิเทศก ์                  กรรมกำร 
  ๗) นำงสำวเพีญประภำ  มีเพียร ศึกษำนิเทศก ์                  กรรมกำร 
  ๘) นำงสำวพิชญ์ปภำ  สำเลิศ ลูกจ้ำงชั่วครำว                     กรรมกำร 
  ๙) นำงรำตรี  ค ำลือ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๐) นำงสำววชิรญำณ์  ธนำคุณ ลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน มีหน้ำที่  ในกำรด ำเนินกำรแข่งขัน ตัดสินกำรแข่งขันตำมหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
แต่ละกิจกรรม  ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ภาษาไทย 

1.1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย 
1. นายอภิศักดิ์  สระแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านกุดโจด   ประธานกรรมการ 
2. นางรุ่งสุริยา  ทองน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการ 
3. นางยงยุทธ   ทับแสง โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย      กรรมการ 
4. นางสาวแคทรียา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านค าเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
1. นายธงชัย   ทองน้อย    ผอ.โรงเรียนบ้านค าเตย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววงเดือน  ศิรทิองจักร์ โรงเรียนบ้านกุดแห่   กรรมการ 
3. นายสิทธินันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  กรรมการ 
4. นางสุภลักษษ์ วิเศษรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
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 1.3  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ประกอบด้วย 
  1. นายฉลอง  ไตรยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุภาพร  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
  3. นางเอ้ือมเดือน  บุญยศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการ 
  4. นางเกษศรินทร์  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๔  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑-ป.๓ประกอบด้วย 
  1. นายปรีชา ดีหลี             ผอ.โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกสะอาด  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล เยาวไสย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  กรรมการ 
  3. นายพชิิต  ศรีค าแซง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว  กรรมการ 
  4. นางสาวประภาศรี  ปั้นทอง โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ ๑๙๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๕  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
  1. นางจารุวรรณ  ชินมาตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวชไมพร  กุลบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
  3. นางนภาพร ศิลาโชติ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  กรรมการ 
  4. นางบัวยนต์    ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓ประกอบด้วย 
  1. นายสะอาด  เนาวราช ผอ.โรงเรียนบ้านแสนส าราญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสายสวาท  มณีเขียว โรงเรียนบ้านส้มผ่อ   กรรมการ 
  3. นางสาวศิวกานต์ ธิมาชัย โรงเรียนบ้านค าครตา   กรรมการ 
  4. นางอรมัย โพธิ์ตาด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.๑-ป.๓ประกอบด้วย 
  1. นายสุริโย โสมณวัตร ผอ.โรงเรียนบ้านโนนประทาย  ประธานกรรมการ 
  2. นางอัมไพร  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
  3. นางบุษราคัม   คลังดงเค็ง โรงเรียนบ้านโคกกลาง   กรรมการ 
  4. นางสาวอมรรัตน์ คุ้มผล      โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการและเลขานุการ 
1.8  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
  1. นางยศวดี   บุตรน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ    ประธานกรรมการ 
  2. นายนิวัตน์   พรมโสภา โรงเรียนบ้านค าเลา   กรรมการ 
  3. นางก่ิงกมล   นาควัจนะ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  กรรมการ 
  4. นางสุภาพ        ไชยศรีษะ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๙  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ประกอบด้วย 
  1. นายธีรศักดิ์   มุสิกวัน ผอ.โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล  ประธานกรรมการ 
  2. นายรชต  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
  3. นายณัฐพงษ์  พาณิชย์ โรงเรียนบ้านสมสะอาด   กรรมการ 
  4. นางบุษร ี กาหลิบ   โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย 
  1. นายดิษฐ์  บุบผามาลา   ผอ.โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ   ประธานกรรมการ 

2. นางจุรีพร   แสงผดุง โรงเรียนบ้านหนองบึง     กรรมการ 
3. นางพยอม  ด ารงศิริ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
4. นายวสันต์  สิมาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาซึม     กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑.๑๑ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
1. นายธรรมนอง  ชาลี   ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี    ประธานกรรมการ 
2. นางอัมพร  แย้มชื่น โรงเรียนบ้านโนนใหญ่     กรรมการ 
3. นางอรุณลักษณ์  บุญทศ  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ ๑๔๓ กรรมการ 
4. นางสาวอรวรรณ  ทองดี โรงเรียนบ้านค ากลาง     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๒ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์  พลยุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศิลา   ประธานกรรมการ 
2. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร   โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้ กรรมการ 
3. นางประภาพร  ทองเพ็ญ   โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย  กรรมการ 
4. นางเกศมณี  พรมรักษ์ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๓ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.๑-ป.๓ประกอบด้วย 
1. นายค าก่ิง  ทับแสง  ผอ.โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางอัมพร  มูลสาร  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน   กรรมการ 
3. นางระเบียบ  แพงศรี โรงเรียนบ้านหนองสนม   กรรมการ 
4. นางวันเพ็ญ  ศรีเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๔ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย 
  1. นายประคอง  การินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านด่าน   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการ 
  3. นางระพี จันทร์ตรี โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
  4. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๕ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ประกอบด้วย 
  1. สิบเอกกริชเพชร โสภาพ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นายประสิทธิ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านโคกนาโก   กรรมการ 
  3. นางสุภาภรณ์   บุญทศ โรงเรียนบ้านค าไผ่โนนบ้านใหม่  กรรมการ 
  4. นางพรทิพย์  จันทหาร      โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๖ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
  1. นายไมตรี  บุญทศ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  ประธานกรรมการ 
  2. นางจ าเนียร  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่   กรรมการ 
  3. นางวิลาวัลย ์ พายุบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  กรรมการ 
  4. นางสาวกฤษณาพร   สายค าวงษ์   โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๗ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ประกอบด้วย 
  1. นายเพชร   หงษ์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ลาด    ประธานกรรมการ 
  2. นายจรัส   บูรณะกิตติ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  กรรมการ 
  3. นางละอองเพชร สมดา โรงเรียนบ้านหนองโสน   กรรมการ 
  4. นายชัยณรงค ์ ไชยแสง โรงเรียนบ้านหนองเรือ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๘ การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
  1. นางกมลรัตน์   ส าราญสุข ผอ.โรงเรียนบ้านโคกนาโก  ประธานกรรมการ 
  2. นางพัชรพรรณ  จันทร์สุข โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก  กรรมการ 
  3. นางมะลัยวรรณ  วิริยะ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด  กรรมการ 
  4. นางศรีภัทรา   อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านสองคร   กรรมการและเลขานุการ 



๑๐ 
 

 1.19 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวขนิษฐา  ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหินสิ่ว   ประธานกรรมการ 
  2. นายศรศักดิ์ มหาชนะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   กรรมการ 
  3. นางสาวณัฐพร  ภูบัวเพชร โรงเรียนบ้านสมสะอาด   กรรมการ 
  4. นางเพ็ญจันทร์ ประสานศรี โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ ฯ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : คณิตศาสตร์ 
 2.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 

1. นายราชันต์  บุญหล้า   ผอ.โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา ฯ   ประธานกรรมการ 
2. นางเยาวภา   เวชพูล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา ฯ     กรรมการ 
3. นางค านวณ  ผิวค าสิงห์   โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสุรีย์พร   พันธุมาตย์   โรงเรียนบ้านผักกะย่า      กรรมการและเลขานุการ 

 2.๒  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายราชันต์   บุญหล้า   ผอ.โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา ฯ   ประธานกรรมการ 
2. นางจินดา  ล าพุทธา โรงเรียนบ้านสองคร   กรรมการ 
3. นายสมยศ  แพงศรี โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   กรรมการ 
4. นางทัศนีย์  โกษาแสง โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง   กรรมการและเลขานุการ 

 2.3  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. นายโสฬส  บุญทศ ผอ.โรงเรียนบ้านกระจาย  ประธานกรรมการ 
2. นางเกษรา  กมลอารีย์ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  กรรมการ 
3. นายไกรทอง  ผิวทอง โรงเรียนบ้านช่องเม็ก   กรรมการ 
4. นางอัจจิมา  ศรีวะรมย์  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย  กรรมการและเลขานุการ 

 2.4  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ประกอบด้วย 
1. นายอาทิตย์  โพธิ์ขาว ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลดาวัลย ์ ศาลกลาง   โรงเรียนบ้านภูถ้ าพระพรเจริญ  กรรมการ 
3. นายปริวัต   แสงเสน โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางฤทัยรัตน์  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   กรรมการและเลขานุการ 

 2.5  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓   
ประกอบด้วย 
1. นายอาทิตย์  โพธิ์ขาว ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลดาวัลย ์ ศาลกลาง   โรงเรียนบ้านภูถ้ าพระพรเจริญ    กรรมการ 
3. นายปริวัต   แสงเสน โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางฤทัยรัตน์  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   กรรมการและเลขานุการ 

 2.6  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-ป.๖
ประกอบด้วย 
1. นายวินัย  วรรณสัมผัส  ผอ.โรงเรียนบ้านค าแขนศอก   ประธานกรรมการ 
2. นายอนิรุทธิ์  ได้พ่ึง โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการ 
3. นางสาวสมหมาย ศุภพินิ   โรงเรียนบ้านหนองแคน   กรรมการ 
4. นางสาวอรดี  แก้วไสย์ โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๑ 
 

 2.7  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓
ประกอบด้วย 
1. นายวินัย  วรรณสัมผัส ผอ.โรงเรียนบ้านค าแขนศอก  ประธานกรรมการ 
2. นายอนิรุทธิ์  ได้พ่ึง โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการ 
3. นางสาวสมหมาย ศุภพินิ   โรงเรียนบ้านหนองแคน   กรรมการ 
4. นางสาวอรดี  แก้วไสย์ โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการและเลขานุการ 

 2.8  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายอมรศักดิ์  ศรีวะรมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสนม  ประธานกรรมการ 
2. นายสูรย์  สุขจิต โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์ กรรมการ 
3. นายอัฐวุฒิ  เดชศิริ โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการ 
4. นางสาวพุทธชาด ชื่นตา          โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)  กรรมการและเลขาฯ 

 2.9  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายจ ารัส  มูลสาร ผอ.โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  ประธานกรรมการ 
2. นายทินกร  พิลาแดง โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ ๑๙๑     กรรมการ 
3. นายบัวพันธ์   คงทวี โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) กรรมการ 
4. นายดนัย   ใจเดี่ยว โรงเรียนบ้านหนองบาก   กรรมการและเลขานุการ 

 2.10  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓   ประกอบด้วย 
1. นายบุญชอบ  นอ้ยเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบาก  ประธานกรรมการ 
2. นางวราณี  ภูม ี โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
3. นางสาวประกาย  ชูรัตน์   โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
4. นายอานนท์  สมหวัง โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๑  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายพิชัย  ไกรการ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  ประธานกรรมการ 
2. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบาก   กรรมการ 
3. นายธวชัชัย  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  กรรมการ 
4. นางสาวชมพูนุท  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๒  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายกุศล  โสภาลุน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  ประธานกรรมการ 
2. นายอุทัย  ทองใบ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
3. นายประกาศ กุลสิงห์ โรงเรียนโนนแดงประชานุเคราะห์  กรรมการ 
4. นางนาฏยา   วังคะฮาด  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน   กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๓  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายธีรศักดิ์  มุสิกวัน ผอ.โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล  ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรพร  โพธิแสน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชลี  พละสูนย์ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน  กรรมการ 
4. นางสาวมยุรี   ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา ฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 2.1๔  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายธีรศักดิ์  มุสิกวัน ผอ.โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล  ประธานกรรมการ 
2. นางยาใจ   ลันดา โรงเรียนบ้านโคกก่องหินเหล็กไฟ  กรรมการ 
3. นายยุทธศักดิ์  หัสดี โรงเรียนบ้านน้อมเกล้า   กรรมการ 
4. นางกฤษณรัตน์ วะชุม   โรงเรียนบ้านโนนประทาย  กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๕  การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นางสมจิตร  แก้ววิเศษ    รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก  ประธานกรรมการ 
2. นายวิบูลย์  เชยกลิ่นเทศ   โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการ 
3. นายไกรวุฒิ         สระบัว   โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง     กรรมการ 
4. นางสาวอัญธิดา สาระบาล   โรงเรียนบ้านสองคร      กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๖  การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางสมจิตร  แก้ววิเศษ    รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก  ประธานกรรมการ 
2. นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์   โรงเรียนบ้านหินสิ่ว   กรรมการ 
3. นายยุทธนา  วรโยธา    โรงเรียนบ้านหนองแคน     กรรมการ 
4. นางแววตา  ห้องแซง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๗  การแข่งขันเวทคณิต ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 
1. นายยุทธพล   เวฬุวนารักษ์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน    ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ์   บริสุทธิ์   โรงเรียนบ้านกุดเสถียร    กรรมการ 
3. นางศิรินทิพย์   เนตรวงศ์    โรงเรียนบ้านดอนฮี   กรรมการ 
4. นางพรพรรณ   แสนทวีสุข   โรงเรียนบ้านโนนหาด     กรรมการและเลขานุการ 
๕.นายนันทพงศ์  มงคลแก้วเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ   กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๘  การแข่งขันเวทคณิต ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายยุทธพล   เวฬุวนารักษ์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน     ประธานกรรมการ 
2. นางสายพิณ   กอผจญ   โรงเรียนบ้านค าแขนศอก  กรรมการ 
3. นางอาพัฒตรา     เวชกามา โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการ 
4. นายวิชญ์มนต์   มุกธวัตร   โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ   กรรมการและเลขานุการ 

 2.1๙  การแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสุพิษ   ศิริบุตร   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์มลัย   โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการ 
3. นางกาญจนา   สร้อยจักร    โรงเรียนบ้านกุดโจด        กรรมการ 
4. นางอัจจิมา   ศรีวะรมย์   โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย  กรรมการและเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ 
 ๓.๑  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นายสวาท  ดารังวัล     ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย        ประธานกรรมการ 
2. นางหทัยรัตน์   เคหาบาล โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา     กรรมการ 
3. นางสุกานดา  เวสา โรงเรียนบ้านหนองแคน                กรรมการ 
4. นางสุมาลี  สายค าภา โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ    กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓.2  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายเจริญทรัพย์  วิเศษพงษ์   ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตาว             ประธานกรรมการ 
2. นางสุรินทร  จันทร์เก โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
3. นางสาวยุพิน  พันสาย โรงเรียนบ้านม่วงไข่                        กรรมการ 
4. นางเทียมใจ  จันทร โรงเรียนบ้านโนนยาง       กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1.นายสุวิช    สรรพาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง  ประธานกรรมการ 
2. นายสมาน  พงษ์ศร โรงเรียนบ้านดอนหวาย   กรรมการ 
3. นางวิลาวัลย ์ ข่าทิพย์พาที โรงเรียนบ้านหนองบอน   กรรมการ 
4. นางสาวศิริรัตน์  แสนสุข โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสุวิช    สรรพาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง              ประธานกรรมการ 
2. นางศิริพร  คุณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดแห่   กรรมการ 
3. นางเนรมิตร  โสภาพ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ   กรรมการ 
4. นางสาวจุฑามาส  เรืองบุตร โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุวิช    สรรพาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง    ประธานกรรมการ 
2. นางกรรณิการ์  อุทสาร  โรงเรียนบ้านผักกะย่า   กรรมการ 
3. นายวิสันต ์ ชื่นตา โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
4. นางทิพวรรณ  มลคลชู โรงเรียนบ้านโคกนาโก   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๖  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสุวิช    สรรพาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง  ประธานกรรมการ 
2. นางสุรัสวดี  สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  กรรมการ 
3. นางกิตติพร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
4. นางอดิศักดิ์  ผิวทน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี      กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๗  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายวานิช  สมจิต ผอ.โรงเรียนบ้านห้องแซง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภาพร  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นางเจนจิรา  ผลเงิน โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
4. นางวนิดา  สมสุข โรงเรียนบ้านสองคร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๘  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายวานิช  สมจิต ผอ.โรงเรียนบ้านห้องแซง  ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นางเจนจิรา  ผลเงิน โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
4. นางวนิดา  สมสุข โรงเรียนบ้านสองคร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๙  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. นายณรงค ์ อุตมะ ผอ.โรงเรียนบ้านค าครตา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวค าแก้ว โคตุเคน โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
3. นางกาญจนา  สมจิต โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า  กรรมการ 
4. นายสุใบ  เย็นเสมอ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ   กรรมการและเลขานุการ 



๑๔ 
 

 ๓.๑๐  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์  อุตมะ ผอ.โรงเรียนบ้านค าครตา  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญส่ง   จันทร โรงเรียนบ้านโนนยาง          กรรมการ 
3. นางกาญจนา  สมจิต โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า  กรรมการ 
4. นายศศิธร  ไตรยสุทธิ์    โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๑  การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3  ประกอบด้วย 
1. นายอดุลย์  สารบาล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดไกรสร  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพงษ์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
3. นายสหชัย  พรมฬี โรงเรียนบ้านค าบอน   กรรมการ 
4. นางพนิดา  อินอ่อน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๒  การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6  ประกอบด้วย 
1. นายภัทรพล  อาษาสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)  ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสรณ์    นาคปาน      โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  กรรมการ 
3. นายโกเมศร์  นรบุตร โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ  กรรมการ 
4. นายเทวา  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๓  การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6  ประกอบด้วย 
1. นายอดุล  สารบาล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดไกรสร  ประธานกรรมการ 
2. นายอาคม  ธานี โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์  กรรมการ 
3. นายบัณฑิต   ศรีดา โรงเรียนบ้านป่าชาด   กรรมการ 
4. นายวีระวิทย์  จากผา โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๔  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  ประกอบด้วย 
1. นายอมร  ชูรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
2. นายวีระพล  พูดดี โรงเรียนบ้านป่าตอง   กรรมการ 
3. นายไตรวุฒิ  องอาจ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
4. นายชัยณรงค์  ไชยแสง โรงเรียนบ้านหนองเรือ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๕  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  ประกอบด้วย 
1. นายคมกริช  ศรีวะรมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสีสุก   ประธานกรรมการ 
2. นายสุนทร  รังมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
3. นายสง่า  วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
4. นายกฤษฎา   โภคพันธ์  โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง  กรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๑  การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-ป.๓   ประกอบด้วย 

1. นายณรงค ์  พลยุทธ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศิลา                  ประธานกรรมการ 
2. นายวัฒนา   วงศ์อินตา โรงเรียนบ้านหนองแหน    กรรมการ 
3. นางจุรีรัตน์  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านหนองสนม     กรรมการ 
4. นางพันดอน  ศรีอุบล โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 ๔.๒  การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายไสว  รม่โพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่อง   ประธานกรรมการ 
2. นางเครือวัลย์  โมนะตระกูล โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวทิยาคาร  กรรมการ 
3. นางจุฑารัตน์  ห้องแซง โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
4. นายค าภา เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๓  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสาธิต  บุญสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า      ประธานกรรมการ 
2. นางนิศรา  วงษ์อนันท์ โรงเรียนบ้านม่วงไข่   กรรมการ 
3. นายประสาท  จันทวี โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการ 
4. นายสมควร  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแหน   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๔  การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 
1. นายฉลอง  เมืองพิล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นางไพรรินทร์  ศรีมันตะ โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการ 
3. นางราวัณย์  อุตมะ โรงเรียนบ้านค าครตา   กรรมการ 
4. นางผกาทิพย์  ธานี โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๕  การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายอินทร์ตอง  คลังดงเค็ง ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม  ประธานกรรมการ 
2. นางชลดา  อยู่สุข โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือ  กรรมการ 
3. นายจารุวัฒน์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด   กรรมการ 
4. นางพรรณวิไล  บุรีศรี โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๖  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอิศราวุธ  ค าทอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหมี  ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น  เหลาค า โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
3. นางนรินทร์  ศิริสอน โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว  กรรมการ 
4. นางธิติสุดา  จันละบุตร โรงเรียนบ้านสุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๗  การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายปรเมศร์   พันธุมาศ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย  ประธานกรรมการ 
2. นายนิพนธ์  ทองโกฎิ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  กรรมการ 
3. นายสุระศักดิ์  เนตรวงศ ์ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง   กรรมการ 
4. นายพิศุทธิ์   สมสุข โรงเรียนบ้านสองคร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๘  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายปรเมศร์  พันธุมาตย์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย  ประธานกรรมการ 
2. นายนิพนธ์  ทองโกฎิ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  กรรมการ 
3. นายสุระศักดิ์  เนตรวงศ ์ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง   กรรมการ 
4. นายพิศุทธิ์   สมสุข โรงเรียนบ้านสองคร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๙  การประกวดละครคุณธรรม ป.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายเทอดนคร  ห้องแซง ผอ.โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า ประธานกรรมการ 
2. นางสาริยา  พูนชัย โรงเรียนบ้านไทยเจริญ  กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรณ  ศรเผือก   โรงเรียนบ้านป่าชาด  กรรมการ 
4. นางปราณี  เวฬุวนารักษ์   โรงเรียนบ้านดงส าราญ  กรรมการและเลขานุการ 



๑๖ 
 

 ๔.๑๐  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ ประกอบด้วย 
1. นายเทอดนคร  ห้องแซง ผอ.โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า ประธานกรรมการ 
2. นางสาริยา  พูนชัย โรงเรียนบ้านไทยเจริญ  กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรณศรเผือก   โรงเรียนบ้านป่าชาด  กรรมการ 
4. นางปราณี  เวฬุวนารักษ์   โรงเรียนบ้านดงส าราญ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๑  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุวิทย์  ทอนศรี ผอ.โรงเรียนบ้านป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลประธานกรรมการ 
2. นางอุทรทิพย์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อน  กรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ  อินอ่อน โรงเรียนบ้านหนองแข้  กรรมการ 
4. นางมุกดา  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนบ้านน้ าค า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๒  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายวัฒนพงษ์  เมอืงคง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นางมะลิสด  วงษ์ศรแก้ว โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง  กรรมการ 
3. นางยาใจ  ลันดา โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ กรรมการ 
4. นางสุภาพร  ศรีสุโน โรงเรียนบ้านโพนดินแดง กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๓  การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 
1. นายวาทยุทธ  พุทธพรหม ผอ.โรงเรียนบ้านนาโส่  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี  กัลยา โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ กรรมการ 
3. นางสุภาพร  มูลสาร โรงเรียนบ้านโพง  กรรมการ 
4. นางอภิญญา  หมุนโย โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๔  การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. นางกัลยวรรธน์  ไชยจักร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคน ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลศักดิ์  นาค า โรงเรียนบ้านสีสุก  กรรมการ 
3. นางจงกล พรมรส โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ  กรรมการ 
4. นางพรรณี  ห้องแซง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๕  การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายพิสิฐ  พรมโสภา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ าค า  ประธานกรรมการ 
2. นางณัตฐิณีภรณ์  ทานะเวช โรงเรียนบ้านโพนงามเก้ียงเก่า กรรมการ 
3. นางมณีกานต์  นาโควงศ์ โรงเรียนบ้านสมสะอาด  กรรมการ 
4. นางฉวีวรรณ  ปุริสาย โรงเรียนบ้านหนองแคน  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๖  การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายจรัล  แก้วประภา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตอง  ประธานกรรมการ 
2. นางฉวีวรรณ  ค าสะอาด โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการ 
3. นางขวัญเรือน  ธิมาชัย โรงเรียนบ้านค าครตา  กรรมการ 
4. นางค าพูล  บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๗  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายจรัล  แก้วประภา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตอง  ประธานกรรมการ 
2. นางสโรชา  บุตรวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก กรรมการ 
3. นายส าราญ  ซ้ายขวา โรงเรียนบ้านไทยเจริญ  กรรมการ 
4. นางวิจิตราภรณ์  พินิจวิญญภาพ โรงเรียนบ้านสองคร  กรรมการและเลขานุการ 



๑๗ 
 

๕.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : สุขศึกษา พลศึกษา 
 ๕.๑  การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นายสถาพร    สุขหงษ์      ผอ.โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  ประธานกรรมการ 
2. นายสันติ     สืบศรี โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที1่91  กรรมการ 
3. นางหนูเพียร    สีลา โรงเรียนบ้านกุดแห่   กรรมการ 
4. นายทศวรรษ   กลุ้มศิลป์ โรงเรียนบ้านโพง     กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๒  การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1.นายภัทรพล     อาษาสิงห์   ผอ.โรงเรียนบ้านหัวงัว   ประธานกรรมการ 
2. นายชาญณรงค์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านน้อมเกล้า          กรรมการ 
3. นางสาวพิสมัย    สุวรรณหาญ   โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
4. นางวิภา  บรรเทา โรงเรียนบ้านค าผักหนาม         กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๓  การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายภัทรพล   อาษาสิงห์   ผอ.โรงเรียนบ้านหัวงัว        ประธานกรรมการ 
2. นายปรัชญา  คุณุ     โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล   กรรมการ 
3. นางสาวพิศมัย    สุวรรณหาญ   โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143   กรรมการ 
4. นางวิภา  บรรเทา โรงเรียนบ้านค าผักหนาม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๔  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายทวีศิลป์  นาถาบ ารุง ผอ.โรงเรียนบ้านค าก้าว   ประธานกรรมการ 
2. นางรัศมี  ถนัดทาง โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการ 
3. นางสาวจรัสศรี  กุณรัตน์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ   กรรมการ 
4. นางจิราพร  จันทร์สาขะ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๕  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายยุทธพล  เวฬุวนารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิมพ์วรรณ วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านโนนใหญ่   กรรมการ 
3. นางรัตนพร ยศภัทรธนาภา โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์  ทับแสง         โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

๖.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
 ๖.๑  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 

1. นายนพพร  ดีสมดู ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก     ประธานกรรมการ 
2. นายแสวง  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ    กรรมการ 
3. นางวิภา  บรรเทา โรงเรียนบ้านค าผักหนาม  กรรมการ 
4. นายณพพร   คล้ายแดง  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๒  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. นายทองค า  ศิริโสม ผอ.โรงเรียนบ้านสมสะอาด  ประธานกรรมการ 
2. นางพวงเพ็ชร   แก้วจันทร์วงษ์ โรงเรียนบ้านค าครตา   กรรมการ  
3. นางนิสาชล  เดชศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการ 
4. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๑๘ 
 

 ๖.๓  การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายบุญป้อง  สิงห์คู่ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา ประธานกรรมการ 
2. นายส าราญ  ขอเพ่งกลาง  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี   กรรมการ 
3. นายสมบูรณ์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนบ้านหนองบึง   กรรมการ 
4. นายประสงค์  ค ามาโฮม  โรงเรียนบ้านหนองหมี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๔  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 
1. นางกมลรัตน์   ส าราญสุข  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกนาโก  ประธานกรรมการ 
2. นายวิชา  จารุมูล โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  กรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา  พันธ์สาย โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
4. นางสิริวิภา  รมย์รส โรงเรียนบ้านโนนหาด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๕  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1.นางกมลรัตน์   ส าราญสุข    ผอ.โรงเรียนบ้านโคกนาโก   ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งใจ  ค าทวี    โรงเรียนบ้านกุดกว้าง   กรรมการ 
3. นายปรีชา  ทิพย์ภูมิ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
4. นางอุษณีย์  เวชกามา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ    กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๖  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอมร  มูลสาร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  ประธานกรรมการ 
2. นายประนมพร  บุญทศ   โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการ 
3. นายบัญชา  ศรีตาแสง  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย   กรรมการ 
4. นางกรรณิการ์  จันทะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๗  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายถนอม  บรรหาร  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหาด   ประธานกรรมการ 
2. นางพนิดา   แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าชาด   กรรมการ  
3. นายอารีย์  สิทธิหา โรงเรียนบ้านหวาย     กรรมการ 
4. นายศุภชัย  ไปใกล้ โรงเรียนบ้านหนองหมี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๘  การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1.นางจ าลอง เยาวไสย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง    ประธานกรรมการ 
2. นายวิศิษฎ์  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ   กรรมการ 
3. นายแสงทอง  พันธ์เพชร โรงเรียนบ้านหนองแหน   กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๙  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 
1. นายบุญจันทร์  ไพอุปรี ผอ.โรงเรียนบ้านค าบอน  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์  อินลุเพท โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  กรรมการ 
3. นายเกียรติศักดิ์  อินอ่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี   กรรมการ 
4. นายอุทัย   พันธุ์ดี   โรงเรียนบ้านโพนงามเก้ียงเก่า     กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๑๐ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยโทไพรวรรณ ศรเผือก   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบึง  ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยา  วงศ์ชารี โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  กรรมการ 
3. นางปภาวรินทร์  องอาจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  กรรมการ 
4. นางวันดี  ดวงบัญชา โรงเรียนบ้านโคกกลาง   กรรมการและเลขานุการ 



๑๙ 
 

 ๖.๑๑  การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยโทไพรวรรณ ศรเผือก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบึง  ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ชัย  เจียรสกุล   โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
3. นายสีดา  บุญทะแสง โรงเรียนบ้านดอนหวาย   กรรมการ 
4.นายชัยยุทธ  ผดาเดช   โรงเรียนบ้านช่องเม็ก   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๑๒  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1.นายมณี  วารีศรี    ผอ.โรงเรียนบ้านดงส าราญ  ประธานกรรมการ 
2. นายพิชิต  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนบ้านป่าตอง   กรรมการ 
3. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
4. นางกัลยา   ห้องแซง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๑๓  การแข่งขันประติมากรรม ป.๑-ป.๓   ประกอบด้วย 
1.นายมณี  วารีศรี    ผอ.โรงเรียนบ้านดงส าราญ  ประธานกรรมการ 
2. นายสถิตย์  กองพันธ์ โรงเรียนบ้านนาโส่   กรรมการ 
3. นายสุชาติ  ศรีรังกรณ์   โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
4. นายสุพล  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๑๔  การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. นายสมศักดิ์  สมสะอาด  ผอ.โรงเรียนบ้านบะคอม  ประธานกรรมการ 
2. นางลุนหล้า  บุญมั่น โรงเรียนบ้านโพนงามเก้ียงเก่า  กรรมการ 
3. นายวิศิษฐ์  พรหมโคตร   โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย  กรรมการ 
4. นายภานุวัฒน์  งามจ ารัส โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก  กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๑๕  แข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายมณี  วารีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านดงส าราญ  ประธานกรรมการ 
2. นายพงษเ์พชร  อินอ่อน โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
3. นายสุนทร   ป้องโล่ห์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  กรรมการ  
4. นางสุวรรณี  พรหมภักดี โรงเรียนบ้านด่าน   กรรมการและเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 
 ๗.๑  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-ป.๖   ประกอบด้วย 

1. นายเข็มชาติ  พินิจพล   ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด    ประธานกรรมการ 
2. นายนิวัติ  เปรยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
3. นายประสงค์  ค ามาโฮม  โรงเรียนบ้านหนองหมี   กรรมการ 
4. นายมนตรี  ศิริดล  โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. นายเข็มชาติ  พินิจพล  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด   ประธานกรรมการ 
2.นายนิวัติ  เปรยรัตน์  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
3. นางสุพรรณ  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ  กรรมการ 
4. นายมนตรี  ศิริดล โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 ๗.๓  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. นายเข็มชาติ  พินิจพล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด   ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  ศิริดล โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการ 
3.นายนิวัติ  เปรยรัตน์  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
4. นางสุพรรณ  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๔  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. นายเข็มชาติ  พินิจพล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด   ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  ศิริดล โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการ 
3. นางสุพรรณ  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ  กรรมการ 
4.นายนิวัติ  เปรยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๕  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. นายเข็มชาติ  พินิจพล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด   ประธานกรรมการ 
2.นายนิวัต ิ เปรยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
3. นางสุพรรณ  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ  กรรมการ 
4. นายมนตรี ศิริดล โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๖  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. นายเข็มชาติ  พินิจพล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด   ประธานกรรมการ 
2.นายนิวัติ  เปรยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
3. นางสุพรรณ  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ  กรรมการ 
4. นายมนตรี  ศิริดล โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๗  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1. นายเข็มชาติ  พินิจพล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาด   ประธานกรรมการ 
2.นายนิวัติ  เปรยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย   กรรมการ 
3. นางสุพรรณ  หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ  กรรมการ 
4. นายมนตรี  ศิริดล โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๘  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. นายสวาส  ดารังวัล ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  ประธานกรรมการ 
2. นายอรุณ  ทองงาม โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   กรรมการ 
3. นายสวัสดิ์  จันดี โรงเรียนบ้านสุขเกษม   กรรมการ 
4. นางธีรวรรณ  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๙  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1.นายสวาส  ดารังวัล ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  ประธานกรรมการ 
2. นายอรุณ  ทองงาม โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   กรรมการ 
3. นายสวัสดิ์  จันดี โรงเรียนบ้านสุขเกษม   กรรมการ 
4. นางธีรวรรณ  มุ่งหมาย โรงเรียนโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๐  การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.3  ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี   ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพงษ์  บุญเพ่ิม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
3. นายสุนัย  ไม่โศก โรงเรียนบ้านค าสร้างช้้าง  กรรมการ 
4. นายทองดี  คณะศรี โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการและเลขานุการ 



๒๑ 
 

 ๗.๑๑  การแข่งขันวงอังกะลุง ป.๑-ป.๖   ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี   ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพงษ์  บุญเพ่ิม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
3. นายสุนัย  ไม่โศก โรงเรียนบ้านค าสร้างช้้าง  กรรมการ 
4. นายทองดี  คณะศรี โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๒  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓   ประกอบด้วย 
1.ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี   ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพงษ์  บุญเพ่ิม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
3. นายสุนัย  ไม่โศก โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง  กรรมการ 
4. นายทองดี  คณะศรี โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๓  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุรศักดิ์  กากแก้ว   ผอ.โรงเรียนบ้านโพง   ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย  ศรีตาแสง   โรงเรียนบ้านสุขเกษม   กรรมการ 
3. นายสุระชัย  สุริโย โรงเรียนชุมชนบ้านก าแมด  กรรมการ 
4. นางส าอาง  วังมะนาว   โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๔  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ   ผอ.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  ประธานกรรมการ 
2. นางไพวรรณ   จันใด  โรงเรียนบ้านหนองบาก   กรรมการ 
3. นายกมล  ชื่นตา โรงเรียนบ้านนาโป่ง   กรรมการ 
4. นายอนุชาติ  นามนนท์ โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๕  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุริยันต์  ศรีวะรมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโพนงามเก้ียงเกา  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์  ภูกองไชย โรงเรียนบ้านโนนประทาย  กรรมการ 
3. นายทินกร ไชยกาล โรงเรียนบ้านห้องแซง   กรรมการ 
4. นางสุธีรา  สุดบอนิจ โรงเรียนบ้านค าก้าว   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๖  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอุทัย  วิริยะพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองชุม  ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน  กรรมการ 
3. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์  โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวะโสภา โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๗  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์  ผิวค าสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหวาย   ประธานกรรมการ 
2. นายพัฒนพงษ์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
3. นางอ าไพพรรณ  สมสอาด โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
4. นายพิชาญ เมืองหงษ์ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๑๘  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายเสนีย์  บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้านไทยเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. นางเรือนเพชร  ศรีตาแสง โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวทิยาคาร  กรรมการ 
3. นายพรชนะ  นางาม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  กรรมการ 
4. นางสุมาลี  พรมชาติ  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   กรรมการและเลขานุการ 



๒๒ 
 

 ๗.๑๙  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์  ผิวค าสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหวาย   ประธานกรรมการ 
2. นายพิชิต  หาริชัย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  กรรมการ 
3. นางดารา  ดอกไม้ โรงเรียนบ้านโคกนาโก   กรรมการ 
4. นายวรวิทย์   บุญก้านตง  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๐  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายพิชัย  นะธิศรี ผอ.โรงเรียนบ้านโนนยาง  ประธานกรรมการ 
2. นายสังคม  ธนูชาญ โรงเรียนบ้านหนองบอน   กรรมการ 
3. นางสุมาลี   นนทพจน์  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ   กรรมการ 
4. นางวิเศษ  แสนพงษ์ โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บ ารุง)  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๑  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายประกายศิษย์ เศษสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  ประธานกรรมการ 
2. นางละออง  ศรีกา โรงเรียนบ้านหนองเรือ   กรรมการ 
3. นางอุปสร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์   กรรมการ 
4. นางอรวรรณ  วินัยโกศล โรงเรียนบ้านกระจาย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๒  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายธีระพล  สายสุข ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  ประธานกรรมการ 
2. นางดวงกมล  ศิลาคุปต์ โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์   กรรมการ 
3. นายมังกร  ทองมา โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย   กรรมการ 
4. นางสุภัทตา  ไกรศรี โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๓  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1.นายประกายศิษย์ เศษสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์  บุญทวี   โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน  กรรมการ 
3. นายรุ่งอรุณ  สุราสา   โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย   กรรมการ 
4. นายปริญญา  รัตนะ  โรงเรียนบ้านสมสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๔  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายพันเลิศ  ครองยุติ   ผอ.โรงเรียนบ้านนาเรียง   ประธานกรรมการ 
2. นางกนกภัทร  มูลสาร   โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา  กรรมการ 
3. นางวราภรณ์   สวัสดิ์ตระกูล   โรงเรียนบ้านป่าตอง   กรรมการ 
4. นางมยุรฉัตร  ไปใกล้   โรงเรียนบ้านค าบอน   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๕  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายยุทธพล  เวฬุวนารักษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน  ประธานกรรมการ 
2. นางบุญญาดา  พันธ์เพชร   โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  กรรมการ 
3. นายวรรษพล  บุญศรี   โรงเรียนบ้านหนองแหน   กรรมการ 
4. นางอัญชลี  หมวดจุ้ย   โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๖  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายบุญไทย  ศรีกา  ผอ.โรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว   ประธานกรรมการ 
2. นายสมจิตร  จ าปาทิพย์   โรงเรียนบ้านกุดแดง   กรรมการ 
3. นางเนียมพันธ์   มาษขาว   โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล  กรรมการ 
4.นายเด่นไชย  ทองเฟ่ือง  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง   กรรมการและเลขานุการ 



๒๓ 
 

 ๗.๒๗  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1.นายบุญไทย  ศรกีา   ผอ.โรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว  ประธานกรรมการ 
2. นางสุมาลี  นนทพจน์     โรงเรียนบ้านโพธิญาณ   กรรมการ 
3. นางมะลิ  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านโนนแดง   กรรมการ 
4. นางประยง  บุญปก โรงเรียนบ้านกุดกว้าง    กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๘  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1.นายบุญไทย ศรกีา   ผอ.โรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว   ประธานกรรมการ 
2. นายกมล  ติยาทรัพย์ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม   กรรมการ 
3. นางกิตติพร  โนนจันทร์    โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  กรรมการ 
4. นางกฤษณา  หนองหงอก  โรงเรียนบ้านกุดคอก่านฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๒๙  การประกวดขับขานประสานเสียง ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายเนรมิต  ธามณี ผอ.โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร    ประธานกรรมการ 
2. นายเทียน  คุณุ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวทิยาคาร)   กรรมการ 
3. นางสุมาลี  นนทพจน์ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ   กรรมการ 
4. นายปริทรรศน์  ขาววิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ   กรรมการและเลขานุการ 

๘.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
 ๘.๑  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นางสาวเริงฤทัย  เถาว์ที ผอ.โรงเรียนบ้านมันปลา  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชริกา   ค าแสน   โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย   กรรมการ 
3. นางนภาพร  มาตขาว โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
4. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนบ้านกระจาย     กรรมการและเลขานุการ 

 ๘.๒  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางสาวเริงฤทัย  เถาว์ที ผอ.โรงเรียนบ้านมันปลา  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชริกา   ค าแสน   โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
3. นางนภาพร  มาตขาว โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 

  4. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนบ้านกระจาย     กรรมการและเลขานุการ
 ๘.๓  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นางศศิธร  ปัญญาจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร  มาตขาว โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
3. นางวรนุช   สร้อยศิลา   โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการ  

  4. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนบ้านกระจาย     กรรมการและเลขานุการ
 ๘.๔  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 

1. นางศศิธร  ปัญญาจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร  มาตขาว โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
3. นางวรนุช   สร้อยศิลา   โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการ  

  4. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนบ้านกระจาย     กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



๒๔ 
 

๘.๕  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางศศิธร  ปัญญาจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร  มาตขาว โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
3. นางวรนุช   สร้อยศิลา   โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการ  

  4. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม โรงเรียนบ้านกระจาย     กรรมการและเลขานุการ  
๘.๖  การแข่งขันการแสดงตลก ป.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 

1. นายธงชัย  รักพวก ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์   ประธานกรรมการ 
2. นายพรมมา  ศรีวะโสภา โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
3. นายภักดี  มูลหลวง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว   กรรมการ 
4. นายชุมพล มาศขาว โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล  กรรมการและเลขานุการ 

๙.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ 
 ๙.๑  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 

1. นายสุรพล    ผาทอง   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา    ประธานกรรมการ 
2. นายภูริวัฒ   เฉิดฉาย   โรงเรียนบ้านหัวงัวฯ                       กรรมการ 
3.  นางพรทิพย์    ทับแสง   โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย           กรรมการ 
4. นางสุภาพ   ชมพูภาส   โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง                    กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๒  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นางอนงค์รักษ์ พรมบุตร   รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาไก ้  ประธานกรรมการ 
2. นายวาทศิลป์   อินจงล้วน   โรงเรียนบ้านช่องเม็ก                   กรรมการ  
3. นางปิยานุช    มูลหลวง  โรงเรียนดงยางคุรุราษฎ์บ ารุง            กรรมการ 
4. นางสาววชริญา   สุนทรารักษ์   โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี    กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๓  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายพิเชษฐ์   เทียมชัยภูมิ   ผอ.โรงเรียนบ้านหัวนา          ประธานกรรมการ 
2. นางจิดาภา    องอาจ    โรงเรียนบ้านม่วง                    กรรมการ 
3. นางสาวธาริณี    บุญทวี   โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
4. นางรุ่งอรินทร์  ค าทวี   โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า      กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๔  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายอดุลย์    สาระบาล   ผอ.โรงเรียนบ้านกุดไกรสร    ประธานกรรมการ 
2. นางมาลินี   รักชื่อ   โรงเรียนบ้านดอนฮี          กรรมการ 
3. นางนิดา   อินทรสมบัติ    โรงเรียนบ้านสุขเกษม      กรรมการ 
4. นางสาวอณศญา เร็ททิก   โรงเรียนบ้านค าเลา     กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๕  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอินทร์ตอง    คลังดงเค็ง   ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดาวเรือง    สว่างแสง   โรงเรียนบ้านหนองซุม        กรรมการ 
3. นางธนกฤตา   ค าเฮือง   โรงเรียนบ้านโนนแดง      กรรมการ 
4. นางขนิษฐา    เที่ยงธรรมบลิส โรงเรียนบ้านสุขเกษม     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 ๙.๖  การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายประดิษฐ์   เม้าค า   ผอ.โรงเรียนบ้านนาเวียง      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชราธร   ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา     กรรมการ 
3. นายรุ่งเพชร   พรทิพย์   โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการ 
4. นางพัชราภรณ์   ครุผาด   โรงเรียนบ้านโนนเปือย    กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๗  การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. ดร.วาทยุทธ   พุทธพรหม   ผอ.โรงเรียนบ้านนาโส่     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปาริชาติ   รวมแก้ว   โรงเรียนบ้านหนองแข้      กรรมการ 
3. นางสาวตรีทิพย์   แสนยันต์   โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์     กรรมการ 
4. นางสาวกัญญานัฐ  บุตรวงศ์   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน    กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๘  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสมเกียรติ   นิติสุข   ผอ.โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา  ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ์  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนบ้านป่าตอง   กรรมการ 
3. นางมยุรฉัตร   ไปใกล้ โรงเรียนบ้านค าบอนศรีชุมพล    กรรมการ 
4. นางสาวธิฌานันท์  ป้องกัน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๙  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายอ านวย   โพธาราม  ผอ.โรงเรียนบ้านนาซึม   ประธานกรรมการ 
2. นางประชิด  ประนาโค โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
3. นางเอมอร      แม้นพวก โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการ 
4. นางดวงจันทร์   พรมแพง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑๐  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอิศราวุธ   ค าทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหมี  ประธานกรรมการ 
2. นางประชิด  ประนาโค โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
3. นางสาวธิฌานันท์  ป้องกัน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการ 
4. นางสาววิลัยพร  ฉลองคุณ โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑๑  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นางเสาวภา  วิสัย รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาค าม่วงไข่) ประธานกรรมการ 
2. นางประชิด  ประนาโค โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
3. นางสาววิลัยพร  ฉลองคุณ โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
4. นางสาวธิฌานันท์  ป้องกัน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑๒  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายฉลองชัย    เมืองมัจฉา   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอมรรัตน์  ห้องแซง โรงเรียนบ้านโคกใหญ่   กรรมการ 
3. นายสราวุธ   วันเมืองเก่า   โรงเรียนบ้านกุดแดง   กรรมการ 
4. นางพิศมัย  ค าทอง โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๙.๑๓  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางกาย  ในจิตต์ ผอ.โรงเรียนบ้านศรีสว่าง  ประธานกรรมการ 
2. นายธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการ 
3. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม โรงเรียนบ้านนาโส่   กรรมการ 
4. นางสาวอทิตา  โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่วน   กรรมการและเลขานุการ 



๒๖ 
 

๑๐.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐.๑  การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 

1. นายอานนท์  กฤษณะกาฬ ผอ.โรงเรียนบ้านนาโป่ง   ประธานกรรมการ 
2. นายอารีย์  นวลศิริ   โรงเรียนบ้านศรีแก้ว   กรรมการ 
3. นายทองพูล  บุญปก โรงเรียนบ้านค าครตา   กรรมการ 
4. นางสาวเริงฤทัย   เถาว์ที  ผอ.โรงเรียนบ้านมันปลา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๒  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายวรชาติ  ธนาคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว     ประธานกรรมการ 
2.นายบุญธรรม   ทุราช      โรงเรียนบ้านหวาย      กรรมการ 
3. นางเข็มทอง   พงษาปาน   โรงเรียนบ้านโนนประทาย  กรรมการ 
4. นางปวีณา   รวมธรรม    โรงเรียนบ้านกุดแห่   กรรมการ 
5. นายบรรหาร  สดสร้อย โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า  กรรมการ 
6. นายแสงสวัสดิ์   พรมชาติ   โรงเรียนบ้านหนองบอน   กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  กรรมการ 
8. นายไมตรี   สร้อยศิลา   โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
9. จ.ส.อ. สมัคร   สันดี โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง    กรรมการ 
10. นายไกรทอง  ผิวทอง โรงเรียนบ้านช่องเม็ก   กรรมการ 
11 นายยิ่งยง   เอียดบัว    โรงเรียนบ้านสมผ่อ       กรรมการ 
12.นายไกรวุฒิ   สระบัว    โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง     กรรมการ 
13 นายนคร   สุรพิน     โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน     กรรมการ 
14 นายจงกล   ศรีมันตะ    โรงเรียนสีสุก        กรรมการ 
15. นายสมชัย  พรหมศรี โรงเรียนบ้านค าเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๓  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายหัสฎี   พรมชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  หอมหวล โรงเรียนบ้านช่องเม็ก   กรรมการ 
3. นายพุฒิพงษ์   บุญโพธิ  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  กรรมการ 
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ สาริบูรณ์ โรงเรียนบ้านผักกระย่า    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๔  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งค้า   ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  กรรมการ 
3 นางสาวทองมี   สามารถ    โรงเรียนบ้านด่าน           กรรมการ 
4. นายประนมพร  บุญทศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๕  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งค้า   ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  กรรมการ 
3 นางสาวทองมี   สามารถ    โรงเรียนบ้านด่าน           กรรมการ 
4. นายประนมพร  บุญทศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๒๗ 
 

 ๑๐.๖  การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นางเต็มดวง  วรรณเชษฐ์    ผอ.โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  ประธานกรรมการ 
2. นางชื่นมณี  กาลสุข โรงเรียนบ้านนาจาน   กรรมการ 
3. นายสุริยา   บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดฯ   กรรมการ 
4. นายสมจิตร  แสงบุญ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๗  การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางเต็มดวง  วรรณเชษฐ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  ทับแสง โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย  กรรมการ 
3. นายปรีดีวัฒน์   น้อยมาลา โรงเรียนบ้านกุดแดง         กรรมการ 
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ พุฒป่า โรงเรียนบ้านเหล่าเมย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๘  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายธนู  ว่องไวตระกูล ผอ.โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
3. นางส าอาง  วังมะนาว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการ 
4. นางพรรณิภา  บรรใดทอง  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๙  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายธนู  ว่องไวตระกูล ผอ.โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
3. นางส าอาง  วังมะนาว โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการ 
4. นางพรรณิภา บรรใดทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 
 ๑๑.๑  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 

1. นายสมรินทร์  อุทสาร ผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง  ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ธิมาชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง   กรรมการ 
3. นางสาวจุฑาทิพย์   หายทุกข์   โรงเรียนบ้านหนองแก     กรรมการ 
4. นายณัฐวุฒิ  ภาระเวช โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๒  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายเอกสิทธิ์  พลมั่น ผอ.โรงเรียนบ้านพรหมนิยม  ประธานกรรมการ 
2. นายชุมพล  หอมหวล โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
3. นายพัฒนพงศ์ แสงสุข โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
4. นายประพันธ์  โภคาแสง โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๓  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นายเอกสิทธิ์  พลมั่น ผอ.โรงเรียนบ้านพรหมนิยม  ประธานกรรมการ 
2. นายชุมพล  หอมหวล โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) กรรมการ 
3. นายพัฒนพงศ์ แสงสุข โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
4. นายประพันธ์  โภคาแสง โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 ๑๑.๔  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายศิริชัย    เศิกศิริ    ผอ.โรงเรียนบ้านนางาม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วประภา โรงเรียนป่าตอง   กรรมการ 
3. นายวิชญ์พงศ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา  กรรมการ 
4. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๕  การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายเอกสิทธิ์  พลมั่น ผอ.โรงเรียนบ้านพรหมนิยม  ประธานกรรมการ 
2. นายทองใส  กาลจักร โรงเรียนบ้านศรีแก้ว    กรรมการ 
3. นายรังสรรค์  งามสาย โรงเรียนบ้านหนองบาก   กรรมการ 
4. นางปริยดา  ระศร โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๖  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุวิช    สุวรรณเพชร   ผอ.โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)     ประธานกรรมการ 
2. นายสุเวช  กรีฑา โรงเรียนบ้านโพนงามเก้ียงเก่า  กรรมการ 
3. นายวสันต์  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ  กรรมการ 
4. นายนคร   เวฬุวนารักษ์  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๗  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายภาสกร  วังมะนาว ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงไข่   ประธานกรรมการ 
2. นายเพทาย  บุญตา โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
3. นายนิวัฒน์  ผลดี โรงเรียนบ้านโนนหาด   กรรมการ 
4. นางสาวทัศนียา   ทุ่มโมง  โรงเรียนบ้านกระจาย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๘  การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุวิช    สุวรรณเพชร   ผอ.โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)     ประธานกรรมการ 
2. นายประยุทธ   โพธิสิงห์   โรงเรียนบ้านหนองสองห้องฯ  กรรมการ 
3. นายครรชิต  เพชรกอง โรงเรียนบ้านน้อมเกล้า   กรรมการ 
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี โรงเรียนบ้านโคกกลาง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๙  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสมรินทร์   อุทสาร   ผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง     ประธานกรรมการ 
2. นายนราชัย  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการ 
3. นายอุดร  ไชยตา โรงเรียนโป่ง (ค าประชานุกูล)  กรรมการ 
4. นางสาวสุภิญญา จันทร์สาขะ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑๐  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสมรินทร์  อุทสาร ผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพล   ชาบุตรชิน   โรงเรียนบ้านโพนดินแดง    กรรมการ 
3. นางสาวสุดารัตน์  โสสุด   โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  กรรมการ 
4. นางสาวสุรเดช  น้ าสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑๑  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสมรินทร์  อุทสาร ผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง  ประธานกรรมการ 
2. นายพุฒิพงษ์  เคนโยธา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ     กรรมการ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีคุ้ม   โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  กรรมการ 
4. นายสุรเดช  น้ าสุวรรณ์  โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการและเลขานุการ 



๒๙ 
 

 ๑๑.๑๒  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางดวงกลม  ศรีวรมย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านภูถ้ าพระพรเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายพิชาญ  เมืองหงส์ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  กรรมการ 
3. นายสมพงษ์  รากทอง โรงเรียนบ้านค าผักหนาม  กรรมการ 
4. นายสมัย   อยู่สุข   โรงเรียนบ้านดอนฮี   กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : หุ่นยนต์ 
 ๑๒.๑  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.๑-ป.๖ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 

1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายกฤษฎา   เนื้อนวล    โรงเรียนบ้านบุ่งค้า   กรรมการ 
4. นางมารศรี   เมืองอามาตย์ โรงเรียนบ้านห้องแซง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๒  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 
1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายกฤษฎา   เนื้อนวล    โรงเรียนบ้านบุ่งค้า   กรรมการ 

  4. นางมารศรี   เมืองอามาตย์ โรงเรียนบ้านห้องแซง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.๓  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.๑-ป.๖ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 

1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายภุชงค์   ศรีบุญ    โรงเรียนบ้านโนนหนองผือค าไผ่ใต้  กรรมการ 

  4. นางมารศรี   เมืองอามาตย์ โรงเรียนบ้านห้องแซง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.๔  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 

1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายภุชงค์   ศรีบุญ    โรงเรียนบ้านโนนหนองผือค าไผ่ใต้  กรรมการ 
4. นายณฐกร  ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสายสมร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๕  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.๑-ป.๖ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 
1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายภุชงค์   ศรีบุญ    โรงเรียนบ้านโนนหนองผือค าไผ่ใต้  กรรมการ 
4. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๖  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 
1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายภุชงค์  ศรีบุญ    โรงเรียนบ้านโนนหนองผือค าไผ่ใต้  กรรมการ 
4. นายณฐกร  ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสายสมร  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 ๑๒.๗การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.๑-ป.๖ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 
1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายภุชงค์   ศรีบุญ    โรงเรียนบ้านโนนหนองผือค าไผ่ใต้  กรรมการ 
4. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๘การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ [ทีม ๓ คน] ประกอบด้วย 
1. นายบุญครอง  เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  กรรมการ 
3. นายภุชงค์   ศรีบุญ    โรงเรียนบ้านโนนหนองผือค าไผ่ใต้  กรรมการ 
4. นายณฐกร ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสายสมร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๙การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-ป.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอดุลย์  สารบาล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดไกรสร  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพงษ์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
3. นายสหชัย  พรมฬี โรงเรียนบ้านค าบอน   กรรมการ 
4. นางพนิดา  อินอ่อน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๑๐การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายภัทรพล  อาษาสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)   ประธานกรรมการ 
2. นายอนุสรณ์    นาคปาน      โรงเรียนบ้านหนองส าโรง  กรรมการ 
3. นายโกเมศร์  นรบุตร โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ  กรรมการ 
4. นายเทวา  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๑๑การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายอดุลย์ สารบาล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดไกรสร  ประธานกรรมการ 
2. นายอาคม  ธานี โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์  กรรมการ 
3. นายบัณฑิต   ศรีดา โรงเรียนบ้านป่าชาด   กรรมการ 
4. นายวีระวิทย์  จากผา โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๑๒การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอมร  ชูรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
2. นายวีระพล  พูดดี โรงเรียนบ้านป่าตอง   กรรมการ 
3. นายไตรวุฒิ  องอาจ โรงเรียนบ้านนาเวียง   กรรมการ 
4. นางปานทอง ยั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองแข้   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒.๑๓การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายคมกริช  ศรีวะรมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสีสุก   ประธานกรรมการ 
2. นายสุนทร  รังมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองชุม   กรรมการ 
3. นายสง่า  วรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
4. นายกฤษฎา   โภคพันธ์  โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๑๓.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : การงานอาชีพ 
 ๑๓.๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นายคมกริช  ศรีวะรมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสีสุก   ประธานกรรมการ 
2. นายธีระพล  สมคะเณย์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
3. นายเฉลิม  วันธาน ี โรงเรียนบ้านโนนประทาย    กรรมการ 
4. นางดวงกมล  ศรีวะรมย์   โรงเรียนบ้านภูถ้ าพระพรเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๒การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายประสิทธิ์  พงประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านพอกฯ   ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิม  วันธาน ี โรงเรียนบ้านโนนประทาย  กรรมการ 
3. นายธีระพล  สมคะเณย์ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  กรรมการ 
4. นางดวงกมล  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านภูถ้ าพระพรเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๓การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นางสุรางค์ ศรีทาชัย ผอ.โรงเรียนบ้านค าผักหนาม  ประธานกรรมการ 
2. นายสถิตย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ   กรรมการ 
3. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ 
4. นางสาวปิยะนุช  ค าพันธ์ โรงเรียนบ้านบุ่งค้า   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๔การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายอาณกร  หนองหงอก ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาด   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ 
3. นายสถิตย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ   กรรมการ 
4. นายพิชัย   พรมมา โรงเรียนบ้านโนนแดง       กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๕การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายเสน่ห์  เวฬุวนารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้    กรรมการ 
3. นางนฤมล  จ าปาทิพย์ โรงเรียนบ้านกุดแดง   กรรมการ 
4. นางบุษกร  โคติเวทย์ โรงเรียนบ้านหวาย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๖การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นางสาวจารุวรรณ ชินมาตย์   ผอ.โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย     ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี  ธรรมสัตย์ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191    กรรมการ 
3. นางระพี  จันทร์ตรี โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
4. นางเรไร  ดอกไม้ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๗การประกวดโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย  
1. นายสวาท   คารังวัส ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย   ประธานกรรมการ 
2. นางล าใย  ทาณะระ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
3. นายสมชัย  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านเตาไห   กรรมการ 
4. นางณัฏฐ์พิชา  บุญทันเอกธนัช โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 ๑๓.๘  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายณัฐกฤต  วรรณฟัก ผอ.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน  ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส  วิเศษรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหมี   กรรมการ 
3. นายทรงพล  กัมมันตะคุณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์   กรรมการ 
4. นางอนงค์    เกิดศรีทอง  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๙  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสุวรรณ  ศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง (ค าประชานุกูล)  ประธานกรรมการ 
2. นายประดิษฐ์   ชาวนา โรงเรียนบ้านหนองยางฯ  กรรมการ 
3. นายพีรพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง   กรรมการ 
4. นางสุภาพร  ค าภูเงิน โรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑๐  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. ส.ต.ต.ธีรวุฒิ  บุญแนบ ผอ.โรงเรียนบ้านช่องเม็ก  ประธานกรรมการ 
2. นายสนิท  คร้องกาล โรงเรียนบ้านกระจาย   กรรมการ 
3. นางสาวขวัญเรือน  งามหลาย โรงเรียนบ้านดงส าราญ    กรรมการ 
๔. นายตรีเพชร  ลาสนธ ิ โรงเรียนบ้านกุดโจด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑๑  การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายวิฑูรย์   บุญปก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  ประธานกรรมการ 
2. นางวัฒนา  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง  กรรมการ 
3. นางจุรีพร  แสงผดุง โรงเรียนบ้านหนองบึง   กรรมการ 
4. นางสวาท  กันยาวรรณ โรงเรียนบ้านป่าตอง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑๒  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายธวชัชัย  กลบกลิ่น ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  ประธานกรรมการ 
2. นางอรทิพย์  บุเงิน โรงเรียนบ้านหนองแข้   กรรมการ 
3. นางสาวกัลยา ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง   กรรมการ 
4. นางเนืองนิตย์  เสนสอน โรงเรียนน้อมเกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑๓  การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายจีระ  พระสุพรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิญาณ  ประธานกรรมการ 
2. นางวรรณภา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นางพัชริตา  กลบกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองสนม   กรรมการ 
4. นางพินนิภา  มาสเนตร โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑๔การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายจรันต์  นิลสุ ผอ.โรงเรียนบ้านศรีแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นางอุรา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  กรรมการ 
3. นางวราภรณ์  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการ 
4. นางยุพิน  ห้องแซง โรงเรียนบ้านท่าศิลา   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓.๑๕การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.๔-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายจรันต์  นิลสุ ผอ.โรงเรียนบ้านศรีแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นางนิตยา  วรโยธา โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์   กรรมการ 
3. นางบุญล้อม  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ   กรรมการ 
4. นางทองศรี  ทองไชย โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง          กรรมการและเลขานุการ 



๓๓ 
 

 ๑๓.๑๖  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายจรันต์  นิลสุ ผอ.โรงเรียนบ้านศรีแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นางวิภาวี   หม่องค ามี   โรงเรียนบ้านหนองแคน     กรรมการ 
3. นางวิมลรัตน ์  วรรณอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)  กรรมการ 
4.นางทองศรี  ทองไชย โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ปฐมวัย 
 ๑๔.๑  การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ประกอบด้วย 

1. นายทองพูล  ศรบีุญ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนฮี    ประธานกรรมการ 
2. นางนวลจันทร์   นามนนท์  โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง   กรรมการ 
3. นางปทุมวัลย์  ศรีบุญ โรงเรียนบ้านด่าน   กรรมการ 
4. นางศรีแพร  นักบุญ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔.๒  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ประกอบด้วย 
1. นายทองพูล  ศรีบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนฮี      ประธานกรรมการ 
2. นางกัลยา    ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  กรรมการ 
3. นางสราญจิต  สรรพาวุธ   โรงเรียนบ้านดอนฮี   กรรมการ 
4. นางวินางลอง เมืองมัจฉา   โรงเรียนบ้านดู่ลาด                  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย 
 ๑๕.๑การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการร่างกาย   ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นายบัณฑิต  รักซื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง  ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  มูลสาร โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการ 
3. นางสุวรรณา       สีสง่า โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
๔. นางพัฒนาการ  ทับแสง โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕.๒การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป. ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  รักซื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง  ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  มูลสาร โรงเรียนบ้านนาเรียง    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา       สีสง่า โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
๔. นางนงลักษณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านม่วงไข่   กรรมการและเลขานุกา 

 ๑๕.๓การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  รักซื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง  ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  มูลสาร โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการ 
3.  นางสุวรรณา      สีสง่า โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
4. นางนงลักษณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านม่วงไข่   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๕.๔นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทการบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖ ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  รักซื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง  ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  มูลสาร โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการ 
3. นางสุวรรณา      สีสง่า โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
๔. นางนงลักษณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านม่วงไข่   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๓๔ 
 

 ๑๕.๕นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-๖ ประกอบด้วย 
1. นายบัณฑิต  รักซื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง  ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  มูลสาร โรงเรียนบ้านนาเรียง   กรรมการ 
3. นางสุวรรณา      สีสง่า โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกส าราญ  กรรมการ 
4. นางนงลักษณ์  พฤกษา โรงเรียนบ้านม่วงไข่   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑๖.๑ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖  
 [ทีม ๒ คน] ประกอบด้วย 

1. นางสาววรจนา  ชมภูพร ผอ.โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา  ประธานกรรมการ 
2. นางละมัย  ภารส าเร็จ โรงเรียนบ้านสุขเกษม   กรรมการ 
3. นางสาวนภัสวรรณ  นันโท โรงเรียนบ้านหนองแคน   กรรมการ 
4. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภา  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๖.๒การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖  
 [ทีม ๒ คน] ประกอบด้วย 

1. นางสาววรจนา  ชมภูพร ผอ.โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา  ประธานกรรมการ 
2. นางละมัย ภารส าเร็จ โรงเรียนบ้านสุขเกษม   กรรมการ 
3. นางสาวนภัสวรรณ  นันโท โรงเรียนบ้านหนองแคน   กรรมการ 
4. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภา โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

๑๗.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ 
 ๑๗.๑การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 

1. นางหอมหวล  สุนทรไชย รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณ ี เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๒  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นางหอมหวล  สุนทรไชย รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๓  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นางหอมหวล  สุนทรไชย รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๔  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายถาวร  สุวรรณพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 
 



๓๕ 
 

 ๑๗.๕  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นายถาวร  สุวรรณพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๖การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายถาวร  สุวรรณพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๗การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นายถาวร  สุวรรณพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๘การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-ป.๖ประกอบด้วย 
1. นายถาวร  สุวรรณพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191   ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง  กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิร ิ ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๙ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.๑-ป.๖
ประกอบด้วย 
1. นางฉวีรัตน์   ศรีวะรมย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ประธานกรรมการ 
2. นางเยือกเย็น  สมภักด ี โรงเรียนบ้านโพนดินแดง   กรรมการ 
3. นางสกุณี  เกษงาม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร   กรรมการ 
4. นางเพชรสิริ  ขาวข า โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๑๐ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖  
ประกอบด้วย 
1. นายฉวีรัตน์  ศรีวรมย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย   ประธานกรรมการ 
2. นายสมยงค์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  กรรมการ 
3. นายบพิตร  ทองชัย โรงเรียนบ้านโคกศรี   กรรมการ 
4. นางสุปรียาพร  ศรีโชค โรงเรียนบ้านหนองแข้   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๑๑  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖  
ประกอบด้วย 
1. นายฉวีรัตน์  ศรีวรมย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย   ประธานกรรมการ 
2. นายสมยงค์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  กรรมการ 
3. นายบพิตร  ทองชัย โรงเรียนบ้านโคกศรี   กรรมการ 
4. นางสุปรียาพร  ศรีโชค โรงเรียนบ้านหนองแข้   กรรมการและเลขานุการ 
 



๓๖ 
 

 ๑๗.๑๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓  
ประกอบด้วย 
1. นายฉวีรัตน์  ศรีวรมย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย   ประธานกรรมการ 
2. นายสมยงค์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  กรรมการ 
3. นายบพิตร  ทองชัย โรงเรียนบ้านโคกศรี    กรรมการ 
4. นางสุปรียาพร  ศรีโชค โรงเรียนบ้านหนองแข้   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.๑๓  การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นายฉวีรัตน์  ศรีวรมย์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย   ประธานกรรมการ 
2. นายสมยงค์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  กรรมการ 
3. นายบพิตร  ทองชัย โรงเรียนบ้านโคกศรี   กรรมการ 
4. นางสุปรียาพร  ศรีโชค โรงเรียนบ้านหนองแข้   กรรมการและเลขานุการ 

๑๘.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑๘.๑การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 

1. นายคณุตม์  บุเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง  ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  สร้อยจักร โรงเรียนบ้านกุดโจด   กรรมการ 
3. นายส่งศักดิ์ อินอ่อน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  กรรมการ 
4. นางอุรา     จันทร์ศิริ   โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๒การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายคณุตม์  บุเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแข้  ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  สร้อยจักร โรงเรียนบ้านกุดโจด   กรรมการ 
3. นายส่งศักดิ์ อินอ่อน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  กรรมการ 
4. นางอุรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๓การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายคณุตม์  บุเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านหนองแข้  ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  สร้อยจักร โรงเรียนบ้านกุดโจด   กรรมการ 
3. นายส่งศักดิ์ อินอ่อน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ  กรรมการ 
4. นางอุรา     จันทร์ศิริ  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๔การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.
๖  ประกอบด้วย 
1. นายคณุตม์  บุเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแข้  ประธานกรรมการ 
2. นางทิพวัลย์        สุวรรณมุข โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
3. นางราตรี       พงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านทรายมูลฯ   กรรมการ 
4. นางนิธาดา  สายสุข โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 ๑๘.๕การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.
๖  ประกอบด้วย 
1. นายคณุตม์  บุเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแข้  ประธานกรรมการ 
2. นางทิพวัลย์        สุวรรณมุข โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
3. นางราตรี พงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านทรายมูลฯ   กรรมการ 
4. นางนิธาดา  สายสุข โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม  กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๘.๖การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-
ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายคณุตม์  บุเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแข้  ประธานกรรมการ 
2. นางทิพวัลย์        สุวรรณมุข โรงเรียนบ้านโนนยาง   กรรมการ 
3. นางราตรี พงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านทรายมูลฯ   กรรมการ 
4. นางนิธาดา  สายสุข โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๗การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑-ป.
๖  ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย  โคตรหา ผอ.โรงเรียนบ้านค าเก่ิง   ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย         เสาหิน โรงเรียนบ้านมันปลา   กรรมการ 
3. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  กรรมการ 
4. นายบัณฑิต  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๘การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖  
ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย  โคตรหา ผอ.โรงเรียนบ้านค าเก่ิง   ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย         เสาหิน โรงเรียนบ้านมันปลา   กรรมการ 
3. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  กรรมการ 
4. นายบัณฑิต  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๙การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓  
ประกอบด้วย 
1. นายวิชัย  โคตรหา ผอ.โรงเรียนบ้านค าเก่ิง   ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย         เสาหิน โรงเรียนบ้านมันปลา   กรรมการ 
3. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  กรรมการ 
4. นายบัณฑิต  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๘.๑๐การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖  
ประกอบด้วย 
1. นายฉลอง  ไตรยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน  ประธานกรรมการ 
2. นายวิทยา  บุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า  กรรมการ 
3.นายเสริฐ    เรียงลิลา   โรงเรียนบ้านหนองหมี    กรรมการ 
4. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร โรงเรียนบ้านโคกนาโก   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๓๘ 
 

 ๑๘.๑๑การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖  
ประกอบด้วย 
1. นายฉลอง  ไตรยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน  ประธานกรรมการ 
2. นายวิทยา  บุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า  กรรมการ 
3.นายเสริฐ    เรียงลิลา   โรงเรียนบ้านหนองหมี    กรรมการ 
4. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร โรงเรียนบ้านโคกนาโก   กรรมการและเลขานุการ 

๑๙.  คณะกรรมการติดสินกิจกรรมการแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
 ๑๙.๑การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 

1. นายสมนึก  วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง   ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3.นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4. นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.๒การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก  วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.๓การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก  วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง   ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.๔การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก วายโสกา  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.๕การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.๑-ป.๖  ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก  วายโสกา  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.๖การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.๑-ม.๓  ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก  วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง   ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง    กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๓๙ 
 

 ๑๙.๑การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.๑-ป.๖ ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก  วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง   ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙.๑การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.๑-ม.๓ ประกอบด้วย 
1. นายสมนึก  วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง   ประธานกรรมการ 
2. นายทวี  ปุยวงศ ์ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้   กรรมการ 
3. นายวีรนันท์  นารีบุตร โรงเรียนบ้านโพง   กรรมการ 
4.นายอนันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว  กรรมการและเลขานุการ 

 

   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคณะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่ ระมัดระวัง บริสุทธิ์ ยุติธรรมยึด
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติ อย่ำงเคร่งครัด  ให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
 
   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  ๒๗   เดือนกันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑               
 

 
 
 
 
 


