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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (กลุ่มที่ 1) 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560   
สั่ง   ณ  วันที่    30     เดือน สิงหาคม  พ.ศ.   2560 

.…………………………………………………… 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ปีการศึกษา 2560  ในวันที่  8 – 9   กันยายน  2560 
ณ   โรงเรียนท่าบ่อ  อ าเภอท่าบ่อ    จังหวัดหนองคาย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนช่วยเหลือ ตัดสินแก้ปัญหำ และให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพประกอบด้วย 

 1.1 นำยค ำจันทร์ รัตนอุปกำร ผู้อ ำนวยกำร สพม.21 ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยณรงค์   สุรำลัย รองผู้อ ำนวยกำร สพม.21 รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพม.21 รองประธำนกรรมกำร 
 1.4 นำยชัยรัตน์ หลำยวัชระกุล ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
 1.5 นำยธำนินทร์ อยู่ศิริ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
 1.6 นำยนุชำ อินทรสูต ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
 1.7 นำยพงษ์พร อินพินิจ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
 1.8 นำยบุญมี พำพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.น  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
 1.9 นำยชนำวุธ ประทุมชำติ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.พระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
 1.10 นำยวีรยุทธ ชำนัย ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.สังคมวิทยำ กรรมกำร 
 1.11 นำยคมสัน ชัยจักร ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.พระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
 1.12 นำยเฉลียว สรสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.โพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
 1.13 นำยจิตกำร หนูจันทร์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.พำนพร้ำว กรรมกำร 
 1.14 นำยไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.วรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
 1.15 นำยวิษณุ อ่ึงตระกูล ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.วังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
 1.16 นำยธเนตร มีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.กวนวันวิทยำ กรรมกำร 
 1.17 นำยสุริยำ  มะโยธี ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
 1.18 นำยไพศำล   พิลำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
 1.19 นำงสำวพวงแก้ว สกุลทอง ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เซ็นต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
 1.20 นำงสำวกรพินธ์ุ ดำวดี ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.โรซำรีโอวิทยำ กรรมกำร 
 1.21 นำงเพ็ญไพลิน   เพียรเสมอ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หัสดีศึกษำ กรรมกำร 
 1.22 ว่ำที่ พันตรีสมภูมิ ระวิวรรณ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 14 กรรมกำร 
 1.23 นำยสุรศักดิ์  รักขพันธ์ ณ หนองคำย ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
 1.24 นำยชูศักดิ์ ตินอำสำ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.กีฬำจังหวัดหนองคำย กรรมกำร 

 1.25 นำยประเสริฐ ทำบฤทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เทศบำล 1 สว่ำงศึกษำ กรรมกำร 
 1.26 นำงพัชรินทร์ ชัยจันทร์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เทศบำล 3 ยุวบูรณ์บ ำรุง กรรมกำร 
 1.27 นำยสมพงษ์ โสภิณ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.28 นำงชนำนันท์ สุคันธำ ศึกษำนิเทศก์ สพม.21 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 1.29 นำงศิริพร ตริยำวธัญญู ศึกษำนิเทศก์ สพม.21 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 1.30 นำงวิพำพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษำนิเทศก์ สพม.21 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.31 นำยชำตรี เจริญสุข ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.32 นำยวิสิทธ์ิ ค ำพูล ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ถ่อนวิทยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.33 นำยวีระศักดิ์ มำตย์นอก ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หนองนำงพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.34 นำยชำตรี จันทน์ต้น ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เดื่อวิทยำคำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.35 นำยวีระ   กรมวังก้อน ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.โคกคอนวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.36 นำยไพฑูรย์ เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.37 นำยรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน   
 มีหน้าที่  วำงแผนกำรแข่งขัน จัดเตรียมเอกสำร ประสำนงำน จัดประชุมคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดและแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร รวบรวมและสรุปผลกำรแข่งขัน เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 ทรำบ
เม่ือแล้วเสร็จ  ประกอบด้วย 

 2.1 นำยค ำจันทร์ รัตนอุปกำร ผู้อ ำนวยกำร สพม.21 ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยณรงค์   สุรำลัย รองผู้อ ำนวยกำร สพม.21 รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำยศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อ ำนวยกำร สพม.21 รองประธำนกรรมกำร 
 2.4 นำยชัยรัตน์ หลำยวัชระกุล ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
 2.5 นำยธำนินทร์ อยู่ศิริ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
 2.6 นำยนุชำ อินทรสูต ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
 2.7 นำยพงษ์พร อินพินิจ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
 2.8 นำยบุญมี พำพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.น  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
 2.9 นำยชนำวุธ ประทุมชำติ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.พระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
 2.10 นำยวีรยุทธ ชำนัย ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.สังคมวิทยำ กรรมกำร 
 2.11 นำยคมสัน ชัยจักร ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.พระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
 2.12 นำยเฉลียว สรสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.โพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
 2.13 นำยจิตกำร หนูจันทร์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.พำนพร้ำว กรรมกำร 
 2.14 นำยไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.วรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
 2.15 นำยวิษณุ อ่ึงตระกูล ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.วังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
 2.16 นำยธเนตร มีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.กวนวันวิทยำ กรรมกำร 
 2.17 นำยสุริยำ  มะโยธี ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
 2.18 นำยไพศำล   พิลำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
 2.19 นำงสำวพวงแก้ว สกุลทอง ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เซ็นต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
 2.20 นำงสำวกรพินธ์ุ ดำวดี ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.โรซำรีโอวิทยำ กรรมกำร 
 2.21 นำงเพ็ญไพลิน   เพียรเสมอ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หัสดีศึกษำ กรรมกำร 
 2.22 ว่ำที่ พันตรีสมภูมิ ระวิวรรณ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ 14 กรรมกำร 
 2.23 นำยสุรศักดิ์  รักขพันธ์ ณ หนองคำย ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
 2.24 นำยชูศักดิ์ ตินอำสำ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.กีฬำจังหวัดหนองคำย กรรมกำร 

 2.25 นำยประเสริฐ ทำบฤทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เทศบำล 1 สว่ำงศึกษำ กรรมกำร 
 2.26 นำงพัชรินทร์ ชัยจันทร์ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เทศบำล 3 ยุวบูรณ์บ ำรุง กรรมกำร 
 2.27 นำยสมพงษ์ โสภิณ ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



4 

 

 2.28 นำงชนำนันท์ สุคันธำ ศึกษำนิเทศก์ สพม.21 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.29 นำงศิริพร ตริยำวธัญญู ศึกษำนิเทศก์ สพม.21 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.30 นำงวิพำพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษำนิเทศก์ สพม.21 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.31 นำยชำตรี เจริญสุข ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.32 นำยวิสิทธ์ิ ค ำพูล ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ถ่อนวิทยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.33 นำยวีระศักดิ์ มำตย์นอก ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หนองนำงพิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.34 นำยชำตรี จันทน์ต้น ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.เดื่อวิทยำคำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.35 นำยวีระ   กรมวังก้อน ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.โคกคอนวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.36 นำยไพฑูรย์ เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.37 นำยรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3. คณะกรรมการ จัดกิจกรรมประกวด / แข่งขัน 

3.1 คณะกรรมการ จัดกิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม 
จัดท ำแบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ  
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  

3.1.1.1.  คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว)   
3.1.1.2.  คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยวิสิทธ์ิ  ค ำพูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถ่อนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเยำวนิตย์  ค ำบุญเรือง ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวร ำไพ  นันทะ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวอำภัสร  สมบุศย์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำงสำวรุ่งนภำ   สำนชุม ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวน  ำมนต์   ศรีหำชัย ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงปิติยำ  เศวตธีรมำดำ ครู  โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงสำวภักดิ์วดี  รักษำบุญ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
9. นำงสำวศิริขวัญ  วันทำวงศ์ ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
10 นำงสำวชฎำพร  เคนค ำ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
11 นำงบำนเย็น  สิงห์จินดำ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
12 นำงภำวิณีย์  ธินำวัฒน์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
13 นำงสำวศิริพร เถือกค ำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14 นำงสำววัลลี จ ำปำทอง ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.1.2.1. อ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA   ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.1.2.2. อ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA   ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยวิสิทธ์ิ  ค ำพูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถ่อนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมโภช  บรรณำรักษ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอัคคเสฏฐ์  อังคะฮำด ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
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4. นำงสำวพรทิพย์  เริงนิสสัย ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
5 นำงอริสำ  โสภำรักษ์ ครู  โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
6 นำยพชร  ศิริรัตนศรีสกุล ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
7 นำยลิขิต  ไกรรบ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
8 นำงอำมร  ค ำเสมอ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 

9 นำงสำวกัลยำ   จันทะวิลัย ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
10 นำงสำวพัชรินทร์  ตั งรัตนไพศำล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
11 นำงจิระนันท์  ไตรแสง ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 

12 นำงศิริวรรณ  ช่อช้อย ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
13 นำงสำวสุวิมล โพธ์ิศิริ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14 นำงสำววัฒนำรมย์ พรหมมำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15 นางสาวอรนชุ เวฬวุณารัก  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.1.3.1. เรียงร้อยถ้อยความ  ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.1.3.2. เรียงร้อยถ้อยความ  ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยไพศำล  พรรณะ รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกัลยำ  จันทะวิลัย ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3 นำงอำมร  ค ำเสมอ ครู โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
4 นำงสำวสุธีธิดำ  บรรณำรักษ์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำงสำววำรุณี  มิหิม ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยพิชัย   ไชยเดช ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
7. นำงอุดมพร  บริบำล ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงเกสร  กิจประเสริฐ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวธิดำวรรณ ไกรจูมพล  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวภัทรำ เทพมงคล  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นางสาวเนตรนภา ผางเวียง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.1.4.1. ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.1.4.2. ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยไพศำล  พรรณะ รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมงคล  ศรีภำแลว ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวปุณญภัส  ตระกูลมำ ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงปิติยำ   เศวตธีรมำดำ ครู โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำงอำมร  ค ำเสมอ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยสมโภช  บรรณำรักษ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมการ 
7. นำงอรทัย  แก้วโสภำ ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงประดับศรี  พจนพิมล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยพชร  ศิริรัตนศรีสกุล ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 

10. นำยอุเทน ทนทำน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นางจาตพุร เลพล ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.1.5.1  ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ม.1 – ม.3  (ประเภททมี  3 คน) 
3.1.5.2  ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ม.4 – ม.6  (ประเภททมี  3 คน) 

1. นำยคมสัน  ชัยจักร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจันทร์เพ็ญ  ทำแก้ว ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงทิพย์อักษร   ศักดิ์ดำเกียรตินุกูล ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวกุลจิรำ  โพธิพรหม ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวหทัยรัตน์  วิโย ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงจิระนันท์  ไตรแสง ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงสำวคัทลียำ  ระวะรักษ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงสำวพัชรินทร์  ตั งรัตนไพศำล ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำววิลำสิณี  นำมเสนำะ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 

10. นำงสำววัชรำภรณ์ คนยืน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำงสำวสุวิมล โพธ์ิศิริ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงสำวดวงกมล ศรีแก้วดุง นักศึกษำฝึกประสบกำรณืโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุน่ใหม่ 
3.1.6.1. กาพย์ยานี 11 (๘ บท)        ม.1 – ม.3     (ประเภททีม  2 คน) 
3.1.6.2. อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (๘ บท)  ม.4 – ม.6   (ประเภททีม  2 คน) 

1. นำยวิสิทธ์ิ  ค ำพูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถ่อนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเจนกำนท์  พรหมสำขำ ณ 

สกลนคร 
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสุกัลญำ  เลิศประเสริฐ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 14 กรรมกำร 
4. นำยพิชัย  ไชยเดช ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงปิยะฉัตร  ขำวนอก ครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำงชนำนุต   อุ่นมะดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงประดับศรี  พจนพิมล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงจิตติพร คูหำทอง  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำยทรงเจิม กองอุดม  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นางวรัทยา มาร์เมท ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11. นำงพุทธชำด  ตุ้มมี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
3.1.6.1. ค าศัพท์ภาษาไทย  ม.1 – ม.3     (ประเภททีม  2 คน) 
3.1.6.2. ค าศัพท์ภาษาไทย  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยวิสิทธ์ิ  ค ำพูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถ่อนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงชนำนุต    อุ่นมะดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงศิริวรรณ  ช่อช้อย ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงจันทร์เพ็ญ  ทำแก้ว ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงพรศิริ  พิมพ์พำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
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6. นำงสำวศรัญญำ  ชูศรีโสม ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงสำววิกำนดำ  ดีแก้ว ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงสำววิลำสินี  นำมเสนำะ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวภัทรำ เทพมงคล  ครู  โรงเรียนท่าบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10 นำงจำตุพร เลพล ครู  โรงเรียนท่าบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.2 กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม 
จัดท ำแบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ  
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
3.2.1.1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.2.1.2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยบุญมี  พำพิมพ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน  ำสวยวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวีระชัย  เจริญตระกูล ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววงค์จิรำ  พรมวงษ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยณัฐวุฒิ เจริญกุล ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำววิชุดำ  หนูจันทร์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงก่ิงเพชร   เวทไธสง ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยสมพล  ทัดเทียม ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำวศมำภรณ์  ปัชชำมำตร ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
9. นำงสำวสกุณำ  ใบภักดี ครู โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 

10. นำงสำวสุปรียำ   ภูมิภักดิ์ ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
11. นำยกิตติ  บุญปรุง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
12. นำงสำวพิริยำภรณ์  กัติยบุตร ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
13. นำยชำนน ตรงดี  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำวชลธิชำ  บุนนท์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.2.2.1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์)  ม.1 – ม.3    (ประเภททีม  3 คน) 
3.2.2.2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์)  ม.4 – ม.6    (ประเภททีม  3 คน) 
3.2.2.3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้) ม.1 – ม.3    (ประเภททีม  3 คน) 
3.2.2.4.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้) ม.4 – ม.6    (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยบุญมี  พำพิมพ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน  ำสวยวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโชคชัย    ศรีวิโรจน์วงศ์ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวกัลยำณี    จันทระ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำวหทัยรัตน์  นำรำษฎร์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำงสำววิมลรัตน์  สีพิมสอ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยวิมล  พลทะอินทร์ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวอรทัย  พินิจมนตรี ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำวเอมอร  โลหิต ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
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9. นำงสำวกำญจนำภำ  ไวจ ำปำ ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
10. นำงสำวอุบล  ชูรัตน์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำยเทพฤทธ์ิ  สุดจริง ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงสังวำล    นำมสีอุ่น ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.2.3.1. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 – ม.3 (ประเภททีม  2 คน) 
3.2.3.2. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2 คน) 

1. นำยพงษ์พร  อินพินิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเพ็ญสิริ    บุญยืน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศุภกิจ  พุทธำ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำวอภิญญำ  น้อยแพง ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสุนิษำ  วรรณทุ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
6. นำยสมคิด  หนองผือ ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
7.   กรรมกำร 
8. นำงพิชญำนี สรรพศิลป์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำยธนำกร สีขำว ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.2.4.1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.2.4.2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยธเนตร     มีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกวนวันวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศรีสว่ำง    เกษสัญชัย ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงอรพิน  ประเสริฐสังข์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยวรพงษ์  วรรณรำม ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวถนอม  ทมถำ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงจำรุณี  ค ำมี ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
7. นำงสำวนิตยำ  ดุลณีย์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 

8. นำยอธิวัฒน์  แก้ววงศำ ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวปิยะธิดำ   นำไต้ ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 

10. นำยธำนินทร์  บุญประกอบ ครู  โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
11. นำยเกษมศำส์น    เทียมกัน ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
12. นำยอเนก  ไชยค ำหำญ ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
13 นำงไพฑูรย์  แสนวัง ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
14. นำงสำววิมลรัตน์    สีพิมสอ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
15. นำงเกษร  ผำสุข ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
16. นำงนันธิยำ  พูลเพิ่ม ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 
17. นำงสำวกรรณิกำ  จันทร์ดำอ่อน ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
18. นำงสำวสุปรียำ  ภูมิภักดิ์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
19. นำงสุนิษำ  วรรณทุ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
20. นำงปนัดดำ เนินนิล  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
21. นำยวีรยุทธ วำทยะจินดำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.2.5.1. กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1 – ม.3 (ประเภททีม  2 คน) 
3.2.5.2. กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยพงษ์พร  อินพินิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณัฐพล  พนันชัย ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวเปรมฤดี  ไทยภักดี ครู โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงเกษร   ผำสุก ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงเสำวลักษณ์    ไกรศวร ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงสำวนิตยำ   ยศจันทร์ ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
7. นำยจีระพัฒน์  ศรีน้อย  ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำวขวัญฤทัย  จอมจันทร์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวเปรมฤดี  ไทยภักดี ครู  ฝำงพิทยำคม กรรมกำร 

10. นำงสำวเยำวเรศ อำจนำวัง  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นางปิยนชุ ดวงด ี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12. นางสลบัศรี อ่อนฉลวย ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.2.6.1. กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.2.6.2. กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
1. นำยพงษ์พร  อินพินิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอภิญญำ   จตุเทน ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวีระยุทธ  แสนพินิจ ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวกำญจนำภำ  ไวจ ำปำ ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวเปรมฤดี  ไทยภักดี ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสำวชลธิชำ  มัสยำมำตย์ ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
7. นำงสำวกรรณิกำ   จันทร์ดำอ่อน ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
8. นำงสำวศมำภรณ์  ปัชชำมำตร ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 

 นำยอเนก  เกษสัญชัย ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงขนิษฐำ ศรีบุญ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวธิติสุดำ  แก้วหำญ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.3. กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค /ระดับชำติ จัด
ประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
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3.3.1.1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  3 คน) 
3.3.1.2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยคม  รำชค ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเรไร  โยคิน ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอนุชิต  พรมภักดิ์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยพุธรัตน์   อิธิตำ ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวณัฐพร  ธนะมำร ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสำวอนงค์นำรถ  กิจสำมำรถ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงธำริณี  นำมแสง ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำววิไลลักษณ์  อ่ำงแก้ว ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยสำวจุรีภรณ์  ค ำโสภำ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 

10. นำงสำวกนกวรรณ   ป้องกัน ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 

11. นำงสำวอรุณศรี  ยศอ่อน ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 

12. นำยคมสันต ิ ผลำจันทร์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 

13. นำงสำวจำรุวรรณ  ลำโสภำ ครู โรงเรียนโรซำรีโอวิทยำ  กรรมกำร 

14. นำงสำวจุรีภรณ์  ค ำโสภำ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 

15. นำงอมรรัตน์   พรหมเสนำ ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
16. นำงชลธิชำ  ประเสริฐ ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
17. นำยตรีเทพ ถำบุตร ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
18. นำงสุจิตรำ วงศ์รัตน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 

19. นำงกฤติยำ จงรักษ์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
20. นำงสำวพิมพ์ผกำ เหล็กเพชร  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
21. นำงสำวศุภำกร มำตรบรรดิษฐ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.3.2.1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง   ม.1 -3  (ประเภททีม  3 คน) 
3.3.2.2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง   ม.4 -6  (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยวีระ  กรมวังก้อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกคอนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเสำวภำ   สิงหเสนำ ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเสำวนีย์    โคตรชมพู ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงปนิดำ   นำมนุษย์ศรี ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงลภัสชวัล  วิจิตพรวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำยนิวัฒน์  ด้วงเคน ครู โรงเรียนหินโงมพิทนำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวเยำวลักษณ์  พรมเนำว์ ครู  โรงเรียนกวนวันวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงอธิชำ  ขันทะผล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำงสำวอำภรณ์   สุนำรัตน์ ครู โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 

10. นำงสำวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
12. นำงสำวดรุณี   ทับโสดำ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
13. นำงยุพำ  รัตนติสร้อย ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
14. นำยธรรมนูญ ผ่ำนส ำแดง ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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15. นำงกรรณิกำ ค ำทะริ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงสำวศิวรรณ อะวะตำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสำวอนุชิฏำ ขันเงิน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.3.3.1.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ม.1 -3 (ประเภททีม  3 คน) 
3.3.3.2.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ม.4 -6 (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยวีระ  กรมวังก้อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกคอนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศรีธร  มูลมณี ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกมลทิพย์  คินำพิทย์ ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวนวลอนงค์  สมพร ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวกำญจนำ  ลุนสะแกวงศ์ ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงร ำไพ   เลพล ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำยยุทธพงษ์  คุณำนันท์ ครู โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำยธนำกร   อัปปะมะโน ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวสุภำพร  เชื อค ำเพ็ง ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำน กรรมกำร 

10. นำยพรหม กรมวังก้อน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำยตรีภพ นำมบุปผำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำยเจษฏำ ขำมรัตน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.3.4.1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ม.1 -3    (ประเภททีม  3 คน) 
3.3.4.2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ม.4 -6    (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยสุริยำ  มะโยธี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝำงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงภัทรกิตติ์   เสนำยอด ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเขมจิรำ  ประทุมชำติ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำวพำณิชย์  เบ้ำแก้ว ครู โรงเรียนกวนวันวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยนิวัฒน์  สินไชย ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวสุธิดำ  สุวรรณพิมพ์ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวกรรณิกำร์    พันทุมมำ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำวจุฑำพร  พูลทวี ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวนลินรัตน์   อุปทะ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 

10. นำงนิตยำ ศรีประดิษฐ์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำงสำวสะใบค ำ ทองอุบล  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำยไพบูลย์ ปรำบพำล ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.3.5.1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.1 -3   (ประเภททีม  2 คน) 
3.3.5.2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.4 -6   (ประเภททีม  2 คน) 

1. นำยสุริยำ  มะโยธี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝำงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจำรุวรรณ ตุ้มมี ครู โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
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3. นำยณัฐพงษ์   ตุ้ยกุลนำ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
4. นำงอธิชำ  ขันทะผล ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงอภิญญำ  โยวะ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภำพร  เชื อค ำเพ็ง ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำน กรรมกำร 
7. นำงสำวมลิวัลย์   แสนบุญ  ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงสำววำนิสสำ  วงโยธำ ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยชีวิน  พูลสวัสดิ์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 

10. นำงสำวกัญญำภัค  บับภีร ์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
11. นำยภรำดร   หนูภักดี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงสำวญำฐิษตำ วงศ์ก่อ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. นำงศิริพร แพงมำ  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.3.6.1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการปล่อยอิสระ) ม.1 -3  (นักเรียน 2 คน ครู 1 คน) 
3.3.6.2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินสามมิติ (3D) (โดยการปล่อยอิสระ) ม.1 -3     (นักเรียน 2 คน ครู 1 
คน) 
3.3.6.3. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทกุสัมภาระ ม. 4 – 6  (นักเรียน 3 คน ครู 1 คน) 

1. นำยจิตกำร  หนูจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพำนพร้ำว ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุชำติ   เข็มอุทำ ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวมะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงมลฤดี  ชัยชมภู ครู  โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยนัทพงษ์  โคตะมำ ครู  โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
6. นำยฉัตรชัย  พัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงแก้วใจ  รำชบุญเรือง ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำยกฤษฎำ  แก่นท้ำว ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวณัฐฏณิชำ  ค ำต่ ำ ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 

10. ว่ำที่ ร.ต.สมประสงค์ บุญวงศ์  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำงสุวณี ชะนะไล  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงสำวอลิศรำ พิมพ์จ ำปำ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.4. กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ

แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ   

จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 

ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี  

3.4.1.1 การประกวดเพลงคุณธรรม   ม.1 -3   (ทีม  5 คน) 
3.4.1.2 การประกวดเพลงคุณธรรม   ม.4 -6   (ทีม  5 คน) 

1. นำยไพรัตน์  แดนขนบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปริญญำ  แก้วหำญ ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
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3. นำงสำวธัญญำรักษ์  ศรีไสย์ ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวนภำพร   อักษร ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวนภัสวรรณ  ชำดำ ครู  โรงเรียนเทศบำล 3 ยุวบูรณ์บ ำรุง กรรมกำร 
6. นำงไตรรัตน์ โชติพงษ์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงสำวเนืองนิตย์ สีสะเทือน  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำงสำวจำรุพรรณ ศรีบุญ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    
3.4.2.1   การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.1 - 3  (ประเภททีม  5 คน) 
3.4.2.2   การประกวดโครงงานคุณธรรม  ม.4 – 6  (ประเภททีม  5 คน) 

1. นำยไพรัตน์  แดนขนบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. ว่ำที่ร้อยตรีนนทกำล   ไมตรีสวัสดิ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยประทีป  คนเพียร ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยสุทธิศักดิ์ พรมดวงศรี ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5 นำงสำวศิรินทร์ญำ   คงแก้ว ครู โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำ กรรมกำร 
6. นำยสถำพร  นำมไกรสร ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 

 พระกฤษณะ   เพำะพรหม ญำณธ
โร   

วัดศรีบุญเรือง กรรมกำร 

7. นำยทองพำส บุดดำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

3.4.3.1  กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์ส้ัน  ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  5 คน) 
3.4.3.2  กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์ส้ัน  ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  5 คน) 

1. นำยจิตกำร  หนูจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพำนพร้ำว ประธำนกรรมกำร 
2. นำยค ำนึง    เลื่อนแก้ว ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวจุฑำมำศ  ผิวบำง ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
4. นำยรัชศักดิ์  ปรีดำวัฒนศักดิ์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 

5. นำยธนำกร จันดำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

3.4.4.1 การประกวดละครคุณธรรม        ม.1 – ม.6   (ประเภททีม  15 – 20 คน) 
3.4.5.1 การประกวดละครประวัติศาสตร์  ม.1 – ม.6   (ประเภททีม  15 – 20 คน) 

1. นำยชำตรี  จันทน์ต้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเดื่อวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอังคณำ  สุวรรณไตร ครู โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงปรำณี  มูลสำร ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำวนิภำพร  อักษร ครู โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวสุดำภรณ์  ฝ่ำยแสนยอ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสำวอมรรัตน์ สินไชย  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7. นำยไฉน นำมรำช  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวกรรณิกำร์ ระวิโรจน์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.4.6.1  การประกวดการเล่านิทานคุณธรรม  ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.4.6.2  การประกวดการเล่านิทานคุณธรรม  ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยชำตรี  จันทน์ต้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเดื่อวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกฤษณำ    เครือเพียกุล ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวล ำเพย  ผิวอ่อน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวอริศำ  โสภำรักษ์ ครู โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงรัชนี กุลสิทธำวิเวท ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

3.4.7.1  การประกวดมารยาทไทย  ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  2 คน) 
3.4.7.2  การประกวดมารยาทไทย  ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  2 คน) 

1. นำยชำตรี  จันทน์ต้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเดื่อวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกชพรรณ  มหิศนันท์ ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเอ่ียมกมล    อุณำพรหม ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำวมะลิจันทร์  อรรถพร ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวสำยฝน   กำลเนตร  ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวภัทร์ฐิตำ  แท่งทอง ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยศรำยุทธ  คุระนันท์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงนิรมล  สินโพธ์ิ  ครู โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
9. นำงสำวปิยะดำ  อุประ ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 

10. นำยอนุกูล   ขอนอำบ ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
11. นำงสำวณัฏฐวี   ศรีอุปัชฌำย์ ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
12. นำงสำวศันสนีย์  แซงบุญเรือง ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
13. นำงอนันต์ ศรีโคตร  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงวิมลจันทร์ ปำนขำว ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.4.8.1 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ   ม.1 – ม.6  (ประเภททีม  10 คน) 
1 นำยชนำวุธ  ประทุมชำติ ผอ. ร.ร.พระธำตุบังพวนวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. พระมหำ ดร. ธรำบุญ  จิรธีโว   วัดหลวงพ่อด ำวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพิสมร  วรรณศรี ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยกุญชร  น ำสงค์ ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงจิรภัทร์   อิตถำฤทธ์ิ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำยพิษณุ    สำระจันทร์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.5 กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ   
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
 

3.5.1.1 การแข่งขันแอโรบิก  ม.1 – ม.6   (ประเภททีม  10 คน) 
1. นำยนุชำ  อินทรสูต ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หินโงมพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมำน  มำแก้ว ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยจิรทีปต์  บุตตะรำช ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยชนินทร์  หำธร ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำยสมคิด  ศรีประดิษฐ์ ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวศิริญญำ สุวัฒ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงประเสริฐศรี ตัณฑรัตน์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.5.1.การแข่งขันคีตะมวยไทย  ม.1 – ม.6   (ประเภททีม  7 - 10 คน) 
3.5.1.1 การแข่งขัน ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)ม.1 – ม.3   (ประเภททีม  10 คน) 
3.5.1.1 การแข่งขัน ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)ม.4 – ม.6   (ประเภททีม  10 คน) 

1. นำยนุชำ  อินทรสูต ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หินโงมพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุกัญญำ  นันทะมีชัย ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวินัย  ค ำอ้อ ครู โรงเรียนฝำงวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยชนินทร์  หำธร ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำยวัชระ   แสงหำร ครู  โรงเรียนหลวงพ่อด ำ กรรมกำร 

6. นำงกำญจนำ  สว่ำงวงค์ ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงอลิษำ  พันธ์ิสง่ำ ครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
8. นำยก่อวิทย์  วัฒฑันติ ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
9. นำยนิคม เคหฐำน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำยสมสุข ศรีเมือง  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำยภูมิอิสรำ ตรีชิต  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12. นำยเอกพงษ์ ดวงมำลำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

3.5.2.1  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1 – ม.3   (ประเภททีม  2  คน) 
3.5.2.2  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4 – ม.6   (ประเภททีม  2  คน) 

1. นำยนุชำ  อินทรสูต ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.หินโงมพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิชัย    ทองสีสุกใส ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคมกฤษ  สังข์วงศ์ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยชัยพงษ์  กองสมบัติ ครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
5. นำยทวีศักดิ์  มณีรัตน์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
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6. นำงสำววิไลวัลย์  พรหมมำ ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยณัฐดนัย  กนกแก้ว ครู โรงเรียนหลวงพ่อด ำ กรรมกำร 
8. นำยจำตุรงค์  สิงข์ดำ ครู โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยจันทร์ดี  แสนวัง ครู โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 

10. นำยตรีเนตร์  ชัยสมทิพย์ ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
11. นำยสรไกร พรูแล่นดี  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำยนเรศ ค ำทวี  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13 นำงภำณิดำ ศรีเชียงสำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3.6 กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค /ระดับชำติ  จัด
ประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  

3.6.1.1 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”   ม. 1 –ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.1.2. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม. 4 –ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.2.1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี    ม. 1 –ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.2.2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี    ม. 4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยวีรยุทธ    ชำนัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวขวัญใจ  ผิวอ่อน ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคมสัน  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำน กรรมกำร 
4. นำยประยูร    ใจปำนแก่น ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 
5. นำยปริญญำ  ประณิธำน ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำยอรรถพล  สำระวงศ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยไกรรวี  สุวรรณชัยรบ ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงอรัญญำ  สำริกำ ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
9. นำงสำวนิลเนตร  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนน  ำสวย กรรมกำร 

10. นำยเจษฏำ  อังสน่ัน ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
11. นำยไมตรี   เย็นวัฒนำ ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
12. นำยยิ่งยศ  โพธินักขำ ครู  โรงเรียนเทศบำล 3 ยุวบูณณ์บ ำรุง กรรมกำร 
13 นำยสุชิน โพธิวิทย์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3  3.6.3.1  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม. 1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.3.2  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม. 4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.4.1  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ม. 1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.4.2  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  ม. 4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยวีรยุทธ    ชำนัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวขวัญใจ  ผิวอ่อน ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคมสัน  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำน กรรมกำร 
4. นำยประยูร    ใจปำนแก่น ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 



17 

 

5. นำยไมตรี  เย็นวัฒนำ   ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำยอรรถพล  สำระวงศ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงอรัญญำ  สำริกำ ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงสำวนิลเนตร  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนน  ำสวย กรรมกำร 
9. นำยอนุชำ  บำงขันธ์ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 

10. นำยเจษฏำ  อังสน่ัน ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
11. นำยยิ่งยศ  โพธินักขำ ครู  โรงเรียนเทศบำล 3 ยุวบูณณ์บ ำรุง กรรมกำร 
12 นำยสุชิน โพธิวิทย์  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

   3.6.5  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  2 คน) 
1. นำยรุ่งโรจน์  ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวขวัญใจ  ผิวอ่อน ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคมสัน  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำยประยูร    ใจปำนแก่น ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 
5. นำยไมตรี  เย็นวัฒนำ   ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำยอรรถพล  สำระวงศ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงอรัญญำ  สำริกำ ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำยไมตรี  เย็นวัฒนำ   ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
9. นำยเจษฏำ  อังสน่ัน ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 

10. นำงสำวนิลเนตร  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
11. นำยสุชิน โพธิวิทย์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำยนิโรธ น่ิมวิวัฒน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

13 นำยสุทธิศักดิ์ บัวจำน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.6.6.1  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น    ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.6.2  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น    ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยรุ่งโรจน์  ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวขวัญใจ  ผิวอ่อน ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคมสัน  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำยประยูร    ใจปำนแก่น ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 
5. นำยปริญญำ  ประณิธำน ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำยอรรถพล  สำระวงศ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงอรัญญำ  สำริกำ ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำยไมตรี  เย็นวัฒนำ   ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
9. นำยเจษฏำ  อังสน่ัน ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 

10. นำงสำวนิลเนตร  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
11. นำยสุชิน โพธิวิทย์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำยนิโรธ น่ิมวิวัฒน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. นำยสุทธิศักดิ์ บัวจำน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.6.7.1 การแข่งขันประติมากรรม   ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  3 คน) 
3.6.7.2 การแข่งขันประติมากรรม   ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยรุ่งโรจน์  ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวขวัญใจ  ผิวอ่อน ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยคมสัน  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำยประยูร    ใจปำนแก่น ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 
5. นำยปริญญำ  ประณิธำน ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำยอรรถพล  สำระวงศ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงอรัญญำ  สำริกำ ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำยเจษฏำ  อังสน่ัน ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวนิลเนตร  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 

10. นำยสุชิน โพธิวิทย์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำยนิโรธ น่ิมวิวัฒน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำยสุทธิศักดิ์ บัวจำน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.6.8. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวซออู้      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวซออู้      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง      ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.1.2  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง      ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.9.2  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ    ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.8.9.2  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ    ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.5.10.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย     ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.5.10.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย     ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.8.5.10.2 การแข่งขัน;เครื่องสายวงเล็ก     ม.2 – ม.6  (ประเภททีม 8-9 คน) 
3.6.8.5.10.2 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1 – ม.6 (ประเภททีม 15 คน) 
3.6.8.5.10.2 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องสคู่  ม.1 – ม.6  (ประเภททีม  12  คน) 
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3.6.8.5.10.2 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1 – ม.6  (ประเภททีมไม่เกิน 21 คน) 
1 นำยวีระศักดิ์  มำตรนอก ผูอ้ ำนวยกำร โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสีตะตรำ  คันธี ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3 นำยประมวล  วงษำเวียง ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยไกรยุทธ  พั วสุข ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยวรวุฒิ ใจดี ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.6.10.1. การแข่งขันวงดนตรีสตริง    ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  3 - 6 คน) 
3.6.10.2. การแข่งขันวงดนตรีสตริง    ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  3 - 6 คน) 
1 นำยวีระศักดิ์  มำตรนอก ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนหนองนำงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2 นำยกัลย์นพงษ์  ขุรำษี ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3 นำยไกรยุทธ  พรั วสุข ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
4 นำยกำนต์  จอดนอก ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยสิทธิโชค  สรรค์นิกร ครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
6. นำงสำวกัลยำณี   ฉัตรศรี  ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยภักดี  วงษำเนำว์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.6.11.11.1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม  ก    ม.1 – ม.6  (ประเภททีมไม่เกิน  40 คน) 
3.6.12.12.1.1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย     ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.12.12.1.2.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย    ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.12.12.2.1.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง   ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.12.12.2.2.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง   ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.13.13.1.1  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ชาย   ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.13.13.1.2.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ชาย   ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.13.13.2.1.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  หญิง   ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.13.13.2.2   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  หญิง   ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.14.14.1.1  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล   ชาย   ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.3.14.14.1.2.  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล   ชาย   ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
3.3.14.14.2.1  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล   หญิง   ม.1 – ม.3 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.14.14.2.2  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล   หญิง   ม.4 – ม.6 (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.15.1.1.  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ชาย   ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.15.1.2.  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ชาย   ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.3.15.15.2.1.  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   หญิง   ม.1 – ม.3  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.15.15.2.2.  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   หญิง   ม.4 – ม.6  (ประเภทเดี่ยว) 
3.6.16.  การประกวดวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม (wind  Ensemble)   ม.1 – ม.6  
          (ประเภททีม  5 - 10 คน) 
3.6.17.1.  การประกวดขับขานประสานเสียง  ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  25 – 40 คน) 
3.6.17.2.  การประกวดขับขานประสานเสียง  ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  25 – 40 คน) 

1. นำยไพศำล  พิลำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
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2. นำยอัชฌำ  จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศุภชัย  โคตรชมภ ู ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวจินตนำ  โฉมมงคล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวมุกดำ  อันภักดี ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยกำนต์  จอดนอก ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวขนินทร  ชัชวำลย์ ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
8. นำยสมพล    อำษำพล ครู  โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
9. นำยนันทภพ บุพศิริ  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.6.18.1  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน    ม.1 – ม.3    (ประเภททีม  8 – 10 คน) 
3.6.18.2  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน    ม.4 – ม.6    (ประเภททีม  8 – 10 คน) 
3.6.19.1  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน    ม.1 – ม.3    (ประเภททีม  6 – 12 คน) 
3.6.19.2  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน    ม.4 – ม.6    (ประเภททีม  6 – 12 คน) 
3.6.20.1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์       ม.1 – ม.3  (ประเภททีมไม่เกนิ 12 คน) 
3.6.20.2  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์      ม.4 – ม.6  (ประเภททีมไม่เกนิ 12 คน) 
3.6.21.1  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.1 – ม.3  (ประเภททีมไม่เกนิ 16 คน) 
3.6.21.2  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.4 – ม.6  (ประเภททีมไม่เกนิ 16 คน) 

1. นำยไพศำล  พิลำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุดำพร  ผลำจันทร์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์ ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
4. นำงสุมิยำภรณ์  พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงอุไรวรรณ  รำชกิจ ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์14 กรรมกำร 
6. นำงสำวมัตติกำ  ริยะนิจ ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงสำวยลดำ ลือชัย ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.6.22  การแข่งขันการแสดงตลก      ม.1 – ม.6  (ประเภททีม  3 – 5 คน) 
3.6.23  การแข่งขันมายากล             ม.1 – ม.6  (ประเภททีม  2  คน) 
1 นำยเกรียงศักดิ์  เทพำขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 14 ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสีตะตรำ  คันธี ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำยประมวล  วงษำเวียง ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยไกรยุทธ  พั วสุข ครู  โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวอทิตติยำ  เกตลำด ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
6. นำยภูมิอิสรำ  ตรีชิต ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำยนิโรธ น่ิมวิวัฒน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.7. กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ  
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จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
3.7.1.1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่ ม.1 – ม.3 (ประเภททีม 3 คน เวลา  4  ชั่วโมง) 
3.7.1.2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่ ม.4 – ม.6 (ประเภททีม 3 คน เวลา  3  ช่ัวโมง) 
3.7.2.1. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.1 – ม.3  (ประเภททีม 3 คน เวลา  3  ช่ัวโมง) 
3.7.2.2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.4 – ม.6  (ประเภททีม 3 คน เวลา  3  ช่ัวโมง) 

1. นำยวิษณุ  อ่ึงตระกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังม่วงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธัญญำมิตร  มูลสำร ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยธีรยุทธ    ตุ้มมี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำยส ำรวย วิเศษเรียน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. นำยวิทยำ จอมทอง  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

7. นำงนงเยำว์ ศรีแก้ว ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.7.3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
3.7.3.3.2.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทยีนแพ ม. 1 – 3  (ไม่เกิน 6 คน เวลา 3  ชั่วโมง) 
3.7.3.3.3.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  บายศรีสู่ขวัญ   ม. 4 – 6            (ไม่เกิน  6 คน เวลา  3  ช่ัวโมง) 

1. นำยพลำยชุมพล  เหลืองำม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิษณุ  รักษำพล ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวิหำร    จันทฤทธ์ิ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงแสงจันทร์  คันธภูมิ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงจีรนันท์  ละคร ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
6.. นำงละอองฝน  กองแก้ว ครู  หนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำยธีรยุทธ    ตุ้มมี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. นำยส ำรวย วิเศษเรียน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำยวิทยำ จอมทอง  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นำงนงเยำว์ ศรีแก้ว ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.7.4.1   การแข่งขันโครงงานอาชีพ   ม.1 – 3   (ประเภททีม  3 คน ) 
3.7.4.2   การแข่งขันโครงงานอาชีพ   ม.4 – 6   (ประเภททีม  3 คน ) 

1. นำงมณีรัตน์  แสนวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพำนพร้ำว ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศริญญำ  ทหำรนะ ครู  โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอรุณศรี  ยศอ่อน ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยอภิชำต  แพนลิ นฟ้ำ ครู  โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยสมบัติ  พุดนอก ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงสุกัลยำ  ชัยวงศ์ศิริ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยเชำวรัตน์ ศรีชมภู  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.7.5.2  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้     ม.1 – 3  (ประเภททีม  3 คน  เวลา 2 ช่ัวโมง) 
3.7.5.3  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว              ม.4 – 6  (ประเภททีม  3 คน  เวลา 2 ช่ัวโมง) 

1. นำยพลำยชุมพล  เหลืองำม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสมบูรณ์    เหลืองอิงคสุต ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอริสำ  โสภำรักษ์ ครู โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
4. นำยปัญญำ  โคตะวินนท์ ครู โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงลัดดำ  ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงสำวรัตติกำล  ปรำบพำล ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
7. นำยธัญญมิตร  มูลสำร ครู โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำยวันชัย โสภำพร  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.7.6.1  การแข่งขันแปรรูปอาหาร   ม.1 – 3    (ประเภททีม  3 คน)  
3.7.6.2  การแข่งขันแปรรูปอาหาร   ม.4 – 6    (ประเภททีม  3 คน)  
3.7.7.1. การแข่งขันการท าอาหาร  น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ม.1 – 3 (ประเภททีม  3 คน เวลา 3  ชั่วโมง) 
3.7.7.2. การแข่งขันการท าอาหาร  น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ม.4 – 6 (ประเภททีม  3 คน เวลา 3  ชั่วโมง) 

1. นำยวิษณุ  อ่ึงตระกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังม่วงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงบุญเน่ือง  สูตรสุคนธ์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงชญำนิศ    มงคุณแก้ว ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงจีระวรรณ  จันทรพรม ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงนวลปรำง  มะโยธี ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวธิดำภรณ์  ละม้ำยศรี ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงก่ิงแก้ว  พิทักษ์วำปี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงปัญจนำ  ปำนิเสน ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
9. นำงอภิญญำ วำนิช  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำงน  ำทิพย์ แสนบัว  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
3.7.8.1. การแข่งขันท าอาหารคาวอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  ม.1 – 3 (ประเภททีม  3 คน) 
3.7.8.2. การแข่งขันท าอาหารคาวอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  ม.4 – 6 (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยวิษณุ  อ่ึงตระกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังม่วงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงบุญเน่ือง  สูตรสุคนธ์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงชญำนิศ    มงคุณแก้ว ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงวริฏฐำ  ภูษิตวิทย์ ครู โรงเรียนกวนวันวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงอุษณีย์  ดีแป้น ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงนวลปรำง   มะโยธี ครู  โรงเรียน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
7. นำงฤทัย  ศรีภูมิ ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงน  ำทิพย์ แสนบัว  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.9.1  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้    ม.1 – ม.3 (ประเภททีม  3 คน  เวลา  3  ชั่วโมง) 
3.7.9.2  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้    ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  3 คน  เวลา  3  ชั่วโมง) 

1. นำงสำวพวงแก้ว  สกุลทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย ประธำนกรรมกำร 
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2. นำงบุญเน่ือง  สูตรสุคนธ์ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงชญำนิศ    มงคุณแก้ว ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงจีระวรรณ  จันทรพรม ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงนวลปรำง  มะโยธี ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวธิดำภรณ์  ละม้ำยศรี ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงก่ิงแก้ว  พิทักษ์วำปี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงปัญจนำ  ปำนิเสน ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
10 นำงปัทมำ โพธิวิทย์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
3.7.10.2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D  Animation) ม.1 – 3 
 (ประเภททีม  2 คน เวลา  5  ช่ัวโมง) 

1. นำยเฉลียว  สรสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิทยำ  บุตรโยธี ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงศรุตยำ  รัตนติสร้อย ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยศิลำ  อรรถประจง ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวบุณฑริกำ  ค ำใบ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงชมัยพร    ถิ่นส ำรำญ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
 

  

3.7.10.3.1การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1–3 
     (ประเภททีม  2 คน 3  ชั่วโมง) 
3.7.10.3.2การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4–6  
     (ประเภททีม  2 คน 3  ชั่วโมง) 

1. นำยเฉลียว  สรสิทธ์ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรัชศักดิ์  ปรีดำวัฒนศักดิ์ ครู  โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเตชสิทธ์  คล่องชัยนันต์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำววิลัยลักษณ์  ค ำวงษำ ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวอมรรัตน์  กะกุลพิมพ์ ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสำวชมภูนุช  โสภำพรม ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวชวัลลักษณ์  โคตะพำจันทร์ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
8. นำงเนตรชนก  ปำระศรี ครู  โรงเรียนกวนวันวิทยำ กรรมกำร 
9. นำยสุวิทย์  ดวงดี ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำยทศพร  นำกำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
3.7.10.4.1  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  2 คน เวลา  5  ชั่วโมง ) 
3.7.10.4.2  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  2 คน เวลา  5  ชั่วโมง) 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเอกภักดิ์  ฉ่ ำมณี ครู  โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอนุชำ   บุญแสนแผน ครู โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
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4. นำงสำวล ำพึง  นำมพรม ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวธิดำวรรณ  กุลโฮง ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงสำวชนิดำ   พรรษรังสี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.7.10.5 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ( E-book )  ม.1 – ม.3  
       (ประเภททีม  2 คน เวลา 3  ชั่วโมง) 
3.7.10.5 การแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท Text  Editor ม.1 –3  
      (ประเภททีม  2 คน เวลา 3  ชั่วโมง) 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจิรภัทร  ค ำภำจันทร์ ครู โรงเรียนฝำงพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเตชสิทธ์ิ  คล่องชัยนันต์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวพัชญ์ชิสำ  

อภิกุลวรำศิษฐ์ 
ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 

5. นำงสำวชวัลลักษณ์  โคตะพำจันทร์ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
6. นำงวิมลรัตน์  สุตเดช ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
7. นำงสำวชมพูนุช  โสภำพรม ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงจิรภัทร  ค ำภำจันทร์ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
9. นำงสำวชนิดำ  พรรษรังสี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.10.8.1 การแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท Web  Editor ม.1 –3 
     (ประเภททีม  2 คน เวลา 3  ช่ัวโมง) 
3.7.10.8.2 การแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท Web  Editor ม.4 –6 
     (ประเภททีม  2 คน เวลา 3  ช่ัวโมง) 
3.7.10.9  การแข่งขันการสร้าง  Web  Applications  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2 คน เวลา  5  ช่ัวโมง) 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนิตยำ  ปำนมีศรี ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุดำรัตน์  พรหมแสง ครู  โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวรินรดำ   ธัญญำรักษ์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยสัญญำ  ลิธรรมมำ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงสำวศิรประภำ  อ่อนฉลวย ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวปำรมี  บุญชู นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
3.7.10.10 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 
  (ประเภททีม  2 คน เวลา 3  ชั่วโมง ) 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุดำรัตน์  พรหมแสง ครู  โรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงนิตยำ  ปำนมีศรี ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวรินรดำ   ธัญญำลัรักษ์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยสัญญำ  ลิธรรมมำ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
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6. นำยนพพร  ศรีทองอินทร์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวปำรมี  บุญชู นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.7.10.13.1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์   ม.1 – ม.3 (ประเภททีม  3 คน) 
3.7.10.13.2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์   ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยวีรยุทธ  ชำนัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรัชศักดิ์  ปรีดำวัฒนศักดิ์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
3. นำยวิทยำ  บุตรโยธี ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวเนตรชนก  ปำระศรี ครู  โรงเรียนกวนวันวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงวิมลรัตน์  สุตเดช ครู  โรงเรียนถ่อนวิทยำ กรรมกำร 
6. นำงสำวชวัลลักษณ์  โคตะพำ

จันทร์ 
ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 

7. นำยสุวิทย์  ดวงดี ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำยธนวัฒน์   สุวรรณเหลำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    
3.7.10.12  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2 คน เวลา  5  ช่ัวโมง ) 

1. นำยวีรยุทธ  ชำนัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศิลำ  อรรถประจง ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนฤมล  นมัสโก ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงจิรภัทร  ค ำภำจันทร์ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยเอกภักดิ์   ฉ่ ำมณี ครู โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ กรรมกำร 
6. นำยนพพร  ศรีทองอินทร์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำยธนวัฒน์   สุวรรณเหลำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
การแข่งขันหุ่นยนต ์
3.7.11.1.1 การแข่งขันหุ่นยนต์อตัโนมัติ    ม.1 – ม.3  (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.1.2 การแข่งขันหุ่นยนต์อตัโนมัติ    ม.4 – ม.6  (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.2.1 การแข่งขันหุ่นยนตก์ึ่งอัตโนมัติ ม.1 – ม.3  (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.2.2 การแข่งขันหุ่นยนตก์ึ่งอัตโนมัติ ม.4 – ม.6  (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.3.1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ   ม.1 – ม.3   (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.3.2 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ   ม.4 – ม.6   (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.4.1 โครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1 – ม.3 (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 
3.7.11.4.2 โครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4 – ม.6 (ประเภททีมนักเรียนไม่เกนิ  3 คน  ครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน) 

1. นำยวีรยุทธ  ชำนัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังคมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอนุชำ  บุญแสนแผน ครู โรงเรียนหินโงมพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธนกฤต  ช่วยแสง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยณัฐพล  กันพล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 

5. นำยวิทยำ  บุตรโยธี ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
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6. นำงสำวนวลอนงค์  สมพร ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 

7. นำยวิทยำ จอมทอง  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.8 กิจกรรมประกวด / แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ  
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
 
3.8.1.1.1.1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  (Impromptu  Speech)  ภาษาอังกฤษ  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.1.1.1.2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (Impromptu  Speech)   ภาษาอังกฤษ ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยสุทัศน์  จิประพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเกตุแก้ว    หนูจันทร์ ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศักดิ์ดำ  ส่องสิริ ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวชิติมำ  ชำมนตรี ครู  โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวบรรณสรณ์  แย้มเกษร ครู โรงเรียน เทศบำล 3 ยุวบูรณ์บ ำรุง กรรมกำร 
6. นำงสำววรัญญำ  เครือแก้ว ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
7. Mr.Mark  Antony Mayormita ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. Mr. James Charlesworth ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
9. นำยเอกวิทย์  อมตฉำยำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำงสำวชินมนำ อินทรักษำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำยเกษม วำนิช  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.8.2.2.1.1 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.2 การแข่งขัน(Story Telling)  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยสุทัศน์  จิประพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววันดี  เกศำนุช ครู  โรงเรียนฝำงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสัจจำ  พรหมเสน่ห์ ครู โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยณุป์   เฉียบแหลม ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงพรทิพำ  อ่ำงแก้ว ครู  โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำยไพศำล  ปำกอุตสำห์ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวสิรินดำ  ปำนบุญ ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
8. นำงสำวอรอุมำ  กุลำศรี ครู  โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
9. นำงสำวชิติมำ  ชำมนตรี ครู  โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม กรรมกำร 

10. นำงสำวสินีนำฏ  อ่อนเถื่อน ครู โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
11 Mr. Eric  Edward  Wadnal ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
12. Mr.  Colin ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
13. นำงสำวอมรรัตน์  ขีดโนนโจด ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ กรรมกำร 
14. นำงสำวอัจฉรำ ทองโพช  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



27 

 

15. นำงสำววรำภรณ์ วงศ์ไชยำ  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
3.8.2.2.2 การแข่งขันMulti skills  competition  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.2 การแข่งขันMulti skills  competition  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยสุทัศน์  จิประพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุวรรณำ  พลทะอินทร์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอำริยำ  กองธรรม ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
4. Mrs. Michelle  Mayormita ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. Ms. Aubrey  Gedeon ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำงสำวพนิดำ หนูเพลำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำยวัชระ ปะติโก  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.8.3.3.1.การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ  ม.1 – ม.3 (ประเภททีม  5  คน) 
3.8.3.3.1.การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  5  คน) 

1. นำยสุทัศน์  จิประพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพรทิพำ    อ่ำงแก้ว ครู  โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสมเจตน์  คุณควำมดี  ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำ กรรมกำร 
4.. นำงรัตติมำ  เจริญสุข ครู โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวอรอุมำ  กุลำศรี ครู  โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
6. Mr. Billy  Srichan ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำงเกษแก้ว หนูภักดี  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำยณัฐวัติ พงษ์เผ่ำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.8.1.1.1.1 การแข่งขันเขียนเรียงความ  ภาษาจีน  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.1.1.1.2 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  ภาษาจีน  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.1.1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ  ภาษาจีน  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ  ภาษาจีน  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.3.3.1.การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  5  คน) 
3.8.4.4.1  การแข่งขันการน าเสนอโครงงานภาษาจีน  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2  คน) 

1. นำยสุทัศน์  จิประพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววรำวรรณ   จันทรประเทศ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวบรรณสรณ์  แย้มเกสร ครู โรงเรียนเทศบำล 3 ยุวบูณร์บ ำรุง กรรมกำร 
4. นำงสำววรัญญำ  เครือแก้ว ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงสำวกนกวรรณ  วงศ์สิรยำนนท์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
6. Liwei ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
7.   กรรมกำร 
8. นำงสุพรรณี  ดีเลิศ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
9. นำยสุริยำ ห้ำวหำญ  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำงสำวอำรียำ สำชนะ  ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.8.1.1.2.1 การแข่งขันเขียนรียงความ  ภาษาญี่ปุ่น  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.1.1.2.2 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  ภาษาญี่ปุ่น  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.2.1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ  ภาษาญี่ปุ่น  ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.2.2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ  ภาษาญี่ปุ่น  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.3.3.2. การแข่งขันละครส้ันภาษาญี่ปุ่น  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  5  คน) 
3.8.4.4.2  การแข่งขันการน าเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2  คน) 

1. นำยสุทัศน์  จิประพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยไพศำล  ปำกอุตสำห์ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวิมลรัตน์  สิพิมสอ ครู โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยรัชพงศ์   พิลำคุณ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
5. Miss Saito Yuko ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. Mr. Tomonori   Yamagishi ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงสำววรำวรรณ  จันทรประเทศ ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
8. นำงจำรุภำ  สำสนสิทธ์ิ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
9. นำงสำวอรวรรณ  พุทธโคตร ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. นำงสำววรรณภำ คล่องดี  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นำงสำวปำริตำ ชำมนตรี   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงสำวปรียำภรณ์ อันทะรักษ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.8.1.1.3  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  ภาษาฝรั่งเศส  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.3  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ  ภาษาฝรั่งเศส  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.3.3.3  การแข่งขันการน าเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2  คน) 

1. นำยอำทิตย์  สอนกุลภักดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรพิน  พุบูวง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงพรทิพำ  อ่ำงแก้ว ครู  โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร กรรมกำร 
4.. นำยสมเจตน์  คุณควำมดี  ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำงสำวณัชชวกร  ชัยหงษำ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงสำววิมลวรรณ ลักษณะสำย  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.8.1.1.4  การแข่งขันเขียนเรียงความ  ภาษาเกาหลี  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.4  การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  ภาษาเกาหลี  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.3.3.4  การแข่งขันละครส้ัน       ภาษาเกาหลี  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  5  คน) 
3.8.3.4.4  การแข่งขันการน าเสนอโครงงานภาษาเกาหลี   ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2  คน) 

1. นำยอำทิตย์  สอนกุลภักดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเอกชัย  สุขขวด ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศักดิ์ดำ  ส่องสิริ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวสุวรรณำ  พลทะอินทร์ ครู โรงเรียนสังคมวิทยำคำร กรรมกำร 
5. นำงสำวฮำยอง  พำร์ค ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
6. นำงณิฎำ หิรัญวัฒนะตระกูล  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.8.1.1.4  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  ภาษาเยอรมัน  ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.4  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ  ภาษาเยอรมันม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.3.3.4  การแข่งขันละครส้ัน       ภาษาเยอรมันม.4 – ม.6 (ประเภททีม  5  คน) 
3.8.3.4.4  การแข่งขันการน าเสนอโครงงานภาษาเยอรมัน  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2  คน) 

1. นำยอำทิตย์  สอนกุลภักดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำริยำ  กองธรรม ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3.   กรรมกำร 
4. นำงสำววันดี  เกศำนุช ครู  โรงเรียนฝำงวิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวสัจจำ  พรหมเสน่ห์ ครู โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยตุลย์พร  นำครทรรพ ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
7. นำงสำวสุชำดำ  ศรีทอง ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำงไพรินทร์   สีลำค ำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.8.1.1.4  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1 – ม.3   (ประเภทเดี่ยว) 
3.8.2.2.4  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4 – ม.6   (ประเภทเดี่ยว) 

1. นำยอำทิตย์  สอนกุลภักดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุพรรณี  ดีเลิศ ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวกำญจนำ   จุปะมะตัง ครู  โรงเรียนเดื่อวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำงสำวอำริยำ  กองธรรม ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
5. นำงธำรำรัตน์   ดีหนัก ครู  โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
6. Mrs.Michelle  Mayormita ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. Ms. Aubrey ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. นำงนันทรัตน์ เข็มอุทำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงมะลิ พ่อค้ำช้ำง ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.9 กิจกรรมประกวด / แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ   
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
 
 
3.9.1.3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  การจัดค่ายพักแรม  ม.1 – ม.3 (ประเภททีม  8 คน) 
3.9.1.4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ม.4 – ม.6 (ประเภททีม  2 คน) 

1. นำยล ำพูน  นิรมล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนิวัฒน์  ด้วงเคน ครู  โรงเรียนหินโงมพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนิภำพร  บุตระมะ ครู  โรงเรียนหินโงมพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยรฐนนท์  สุวรพันธ์ ครู  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 14 กรรมกำร 
5. นำยสัญญำ  ลิธรรมมำ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
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6. นำยสมบูรณ์  หินอ ำคำ ครู  โรงเรียนพำนพร้ำว กรรมกำร 
7. นำยเจริญ รอดมำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำยวิทยำ จอมทอง ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.9.2 การแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน   ม.1 – ม.6  (ประเภททีม  7 – 10 คน) 

1. นำยล ำพูน  นิรมล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปิยะลักษณ์  อินหล่ม ครู  โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงภัสรำ  กั งโสม ครู โรงเรียนน  ำสวย กรรมกำร 
4. นำงอำมร  ค ำเสมอ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวสุชำดำ ค ำพระวัน ครู โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสำวจินตนำ  โฉมมงคล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงเครือวรรณ  โพธ์ิพนำ ครู  โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร กรรมกำร 
8. นำยเจษฏำ ขำมรัตน์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
3.9.4.1.1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  3 คน) 
3.9.4.1.2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำงผกำพันธ์  ผำเจริญ รองผู้อ ำนวยโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 14 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอำมร    ค ำเสมอ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวพัชรินทร์  ชัยแสง ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำววำรุณี  มิหิม ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงรัชนก    สุบิน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงวัฒนำรมย์  พรหมมำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงสำววัชรำภรณ์  คนยืน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวธิดำวรรณ  ไกรจุมพล ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.9.4.1.1  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน   ม.1 – ม.3  (ประเภททีม  3 คน) 
3.9.4.1.2  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน   ม.4 – ม.6  (ประเภททีม  3 คน) 

1. นำยวิจำรณ์  รำชป้องขันธ์ รองผู้อ ำนวยโรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศรีไพร  สังฆะคุณ ครู โรงเรียนพำนพร้ำว รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวยุภำพร  ยอดคีรี ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำววำรุณี  มิหิม ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวเพ็ญพักตร์ คณะมะ ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงศุภรัตน์  อำมำตสมบัติ โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสมเพ็ชร  โลจันทร์ต๊ะ ครู โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงพุทธชำด  ตุ้มมี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงพิกุล  กรมวังก้อน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3.93. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)ม.1 – ม.3(ประเภททีมไม่เกิน 5 คน) 
3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)ม.4 – ม.6(ประเภททีมไม่เกิน 5 คน) 

1. นำยวิจำรณ์  รำชป้องขันธ์ รองผู้อ ำนวยโรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศรีไพร  สังฆะคุณ ครู โรงเรียนพำนพร้ำว รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวยุพำพร  ยอดคีรี ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำววำรุณี  มิหิม ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวเพ็ญพักตร์ คณะมะ ครู  โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสมเพ็ชร  โลจันทร์ต๊ะ ครู โรงเรียนหนองนำงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำงสำวจินตนำ  โฉมมงคล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำวณัฐริยำ วงศ์โยธำ  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.10 กิจกรรมประกวด / แข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ  
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
3.10.1.1  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยว โปงลาง)  ม.1 - 3           
3.10.1.2  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยว โปงลาง)  ม.4 - 6           
3.10.2.1  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวโหวด)     ม.1 – 3 
3.10.2.2  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวโหวด)     ม.4 – 6 
3.10.3.1  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวพิณ)        ม.1 – 3 
3.10.3.2  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวพิณ)        ม.4 – 6 
3.10.4.1  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวแคน)       ม.1 – 3 
3.10.5.1  กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1 – 6 
1. นำยสุรศักดิ์  รักขพันธ์  ณ  

หนองคำย 
ผู้อ ำนวยโรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสีตะตรำ  คันธี ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3 นำยนิคม  ชมโลก ครู  โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
4. นำงสำวอทิตติยำ  เกตลำด ครู  โรงเรียนสังคมวิทยำ กรรมกำร 
5. นำยวินัย  ค ำอ้อ ครู โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำยธิติ  บุดดีค ำ ครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
7. นำยนัฐธิกร  สุวัฒนะ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำยนันทภพ  บุพศิริ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.11 กิจกรรมประกวด / แข่งขันเรียนร่วม   
 มีหน้าที่  เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประกวดหรือแข่งขันทั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม จัดท ำ
แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบให้คะแนน จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินที่สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมระดับภำค / ระดับชำติ   
จัดประกวดหรือแข่งขัน สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรเลขำนุกำร ให้แล้วเสร็จตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี  
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3.11.1. การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.1 – 3 (เดี่ยว  / ครู 1 คน) 
3.11.2. กิจกรรมการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.4 – 6 (ทีม 3 คน ครู 2 คน) 

1. นำยสุรศักดิ์  รักขพันธ์  ณ  
หนองคำย 

ผู้อ ำนวยโรงเรียนหลวงพ่อด ำวิทยำ ประธำนกรรมกำร 

2. นำงอำมร    ค ำเสมอ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวกุสุมำ  โคตรชมภู ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
4. นำงสำววำรุณี  มิหิม ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงสำวสกุนตลำ โลหะปำน  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงวรัทยำ มำร์เมท  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3.11.3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 – 3 (เดี่ยว  /ครู 1 คน) 
3.11.4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.1 – 3 (เดี่ยว  /ครู 1 คน) 

1. นำยวิษณุ  อึ งตระกูล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังม่วงพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยคมสัน  นำสมโภชน์ ครู โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

  3. นำงสำวขวัญใจ  ผิวอ่อน ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยปริญญำ  ประณิธำน ครู  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย กรรมกำร 
5. นำยอรรถพล  สำระวงศ์ ครู  โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงอรัญญำ  สำลิกำ ครู โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ กรรมกำร 
7. นำยยิ่งยศ  โพธินักขำ ครู  โรงเรียนเทศบำล 3 ยุวบูณณ์บ ำรุง กรรมกำร 
8. นำยสุชิน โพธิวิทย์  ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.5. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
   ( ม.1 – 3 (เดี่ยว  /ครู 1 คน) 
3.11.6. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้    
  (ม.1 – 3 (เดี่ยว  /ครู 1 คน) 
3.11.7. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย       
 (ม.4 – 6 (เดี่ยว  /ครู 1 คน) 

1. นำยไพศำล  พิลำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2 นำยคมสัน    เวียงค ำ ครู  โรงเรียนน  ำสวยวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวอัชฌำ  จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร กรรมกำร 
4. นำยศุภชัย  โคตรชมพู ครู  โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยสีตะตรำ  คันธี ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงสำวมุกดำ  อันภักดี ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยกำนต์  จอดนอก ครู โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม กรรมกำร 
8. นำงสำวกุสุมำ  โคตรชมภู ครู  โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ กรรมกำร 
9. นำยนันทภพ  บุพศิริ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.11.8. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint   
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้   ไม่ก าหนดช่วงชั้น (ทีม 2 คน  /ครู 2 คน) 
1. นำยประสิทธ์ิ  หำญอำษำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชมพูนุช  โสภำพรม ครู  โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม กรรมกำร 
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3. นำงจิรภัทร  ค ำภำจันทร์ ครู  โรงเรียนฝำงพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสำวชนิดำ  พรรษรังสี ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมสถำนที่พิธีกำร  ณ ห้องโสต 2  โรงเรียนท่ำบ่อ ให้เรียบรอ้ยสวยงำม 
     2. จัดเตรียมสถำนที่จัดแต่งเวที และติดตั งป้ำย ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน และแผนผังกำรจัดกิจกรรมให้
สะดวกต่อกำรติดต่อประสำนงำน 
            3. จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนของประธำนจัดกำรแข่งขัน 
            4. จัดท ำหนังสือเชิญผู้มีเกียรติมำร่วมงำน 
        5. ประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกกับฝ่ำยต่ำงๆ ในพิธีกำรเปิดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ประกอบด้วย                         

1. นำยสมพงษ์      โสภิณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงทองวัน       เบ้ำสิงหส์วย ครู โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยนิคม          เคหะฐำน ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำงพิชญำนี       สรรพศิลป์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำงสำวธนิกำนต์  ศรีต้นวงศ์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำยพิษณุ          สำระจันทร์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำยสุชิน           โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำงปัทมำ         โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. ว่ำที่ ร.ต.สมประสงค์ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
9. นำงไพจิตร        สุขเกษม ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 

10. นำงจำตุพร        เลพล ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
11. นำงสำวอุบล      ชูรตัน์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
12. นำยสุริยำ         ห้ำวหำญ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
13. นำงเพ็ญสิริ        บุญยืน ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14 นำงสำวสุวิมล     โพธ์ิศิริ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15 นำงสำวอรนุช     เวฬุวณำรัก ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

16 นำงกนกอร        ทิพยโสต ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  จัดเตรียมการแข่งขัน 
 มีหน้าที่1. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขัน ครูที่ปรึกษำ และกรรมกำรผู้ตัดสินกรรมกำรทุกประเภท 
  2. ตรวจสอบรำยชื่อคุณสมบัติของนักเรียนครูที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรตัดสิน 
  3. จัดเตรียมสถำนที่ให้พร้อม  เพียงพอ  และเหมำะสม เพื่อใช้ในกำรประกวด/แข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ  
                     4.จัดท ำป้ำยแผนผังแสดงสถำนที่ที่ใช้ในกำรประกวด/แข่งขัน 
  5. ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมประเภทต่ำงๆ เพื่อรับผลกำรตัดสินแจ้ง
ประชำสัมพันธ์ ส่งผลกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียน สถิติ ติดตำมประเมินผล และจัดท ำเกียรติบัตร 
ประกอบด้วย 
 

1. นำยสมพงษ์    โสภิณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงทองวัน     เบ้ำสิงหส์วย ครู โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
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3. นำยนิคม        เคหะฐำน ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำงสำวสุวิมล  โพธ์ิศิริ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำงพิชญำนี    สรรพศิลป ์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำงสำวธนิกำนต์ ศรีต้นวงศ์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำยพิษณุ       สำระจันทร์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำยสุชิน        โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. นำงปัทมำ       โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
9. นำยสุริยำ       ห้ำวหำญ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 

10. นำงเพ็ญสิริ     บุญยืน ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. ว่ำที่ ร.ต.สมประสงค์ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงไพจิตร      สุขเกษม ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. นำงสำวอุบล    ชูรัตน์ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. นำงกนกอร      ทิพยโสต ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร   
  มีหน้าที่ 1. จัดระบบจรำจร บริเวณประตูเข้ำ – ออก โรงเรียนทั งสองด้ำน 
     2. จัดระบบจรำจรในบริเวณโรงเรียนและประสำนงำนสถำนที่บริเวณจอดรถภำยนอกที่เป็นสถำนที่จอดรถ  

รับ-ส่ง นักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขัน 
    3. ดูแลควำมสงบเรียบร้อย ภำยในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำต่ำงๆ 
    4.ประสำนงำนขอควำมอนุเครำะห์ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรักษำควำมปลอดภัยและต ำรวจจรำจร 
        5. จัดเตรียมสถำนที่น่ังพักผ่อน สถำนที่ให้บริกำรหรือเอื ออ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ ตลอดจนดูแลควำมสะอำด    
          เรยีบร้อยหลังสิ นสุดกิจกรรม   
ประกอบด้วย 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธีรยุทธ ตุ้มมี ครู โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเทพฤทธ์ิ สุดจริง ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำยสรไกร พรูแล่นเร็ว ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำยสมสุข ศรีเมือง ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นักศึกษำวิชำทหำร นักเรียน โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำยนิคม   เคหะฐำน ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
7.คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง ประชาสัมพันธ์และบนัทกึภาพ 
  มีหน้าที่  1.จัดเตรียมติดตั งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  จัดหำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ให้ควำมสะดวกเก่ียวกับกิจกรรมกำรแข่งขัน 
      2. จัดหำเครื่องเสียงตำมสถำนที่จัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมให้มีควำมพร้อม 
      3. บันทึกภำพในระหว่ำงจัดกิจกรรม  
      4. สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกห้องโสตทัศนศึกษำในแต่ละกิจกรรม 
                     5. จัดระเบียบวำงแผนด ำเนินกำรและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรข้อมูลต่ำง  ๆที่เก่ียวกับกำรจัดกำรแข่งขัน 

ประกอบด้วย 

1. นำยรุ่งโรจน์     ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุวิทย์       ดวงดี ครูโรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 



35 

 

3. นำงสำวสุวิมล   โพธ์ิศิร ิ ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำยธรรมนูญ    ผ่ำนส ำแดง ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำยธนำกร      สีขำว ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำยค ำหมำน    พลบูรณ์ ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำงสำวอรนุช   เวฬุวณำรัก ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. นำยนพพร      ศรีทองอินทร์ ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำยธนำกร      จันดำ ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับบริการอาหารและน้ าดื่ม   
  มีหน้าที่   1.ประสำนจัดเตรียม จัดหำน  ำดื่ม อำหำรกลำงวัน ให้กับคณะกรรมกำรให้เพียงพอ 
     2. ให้กำรต้อนรับคณะผู้บริหำร ผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
     3. ดูแลรับผิดชอบในเรื่องปฏิคมทั งหมดตำมควำมเหมำะสมหรือที่ได้รับมอบหมำย 
ประกอบด้วย 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนงเยำว์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวจุฑำรัตน์   พรมมำ ครูโรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำงสำววิสุณี    ร้อยแก้ว อัตรำจ้ำง โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำงสำวชบ ำไพร   ค ำพวง อัตรำจ้ำง โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำงสำวสุรีย์ฉำย ซ ำบุญมี อัตรำจ้ำง โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำงสำวรัชฎำ เหล่ำฆ้อง อัตรำจ้ำง โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ติดตามประเมินผล และจดัท าเกียรติบัตร   
   มีหน้าที่  1. จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรแข่งขันกิจกรรมทุกประเภทรวบรวมสถิติและผลกำรแข่งขัน 
    2.  ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมประเภทต่ำงๆ เพื่อรับผลกำรตัดสินแจ้งฝ่ำย     
              ประชำสัมพันธ์  
               3. จัดท ำเกียรติบัตรประเภทต่ำงส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประกวด /แข่งขัน ทุกกิจกรรม  คณะกรรมกำร  
              ตัดสินคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งที่ 67  ครูผู้ควบคุมหรือ  
              ผู้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเพ็ญสิริ  บุญยืน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวสุวิมล   โพธ์ิศิร ิ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำงสำววิมลวรรณ  ลักษณะสำย ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำงสำวปำรมี  บุญชู นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำงสำวนิภำพร  สุริกัลป์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำงสำววนิดำ   จันทร์ก ำเนิด นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. นำงสำววิชุดำ   ไชยสำร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
9. นำงสำววิภำดำ   ค ำผำย ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 

10. นำงกนกอร  ทิพยโสต ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำงสำวอุบล   ชูรัตน์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12. นำงสำวเจนจิรำ   แสงนำ อัตรำจ้ำง  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 10.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล   

  มีหน้าที ่ 1. ประสำนงำนขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล 
     2. ให้กำรปฐมพยำบำล ครู-นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน 
       ประกอบด้วย 

1. นำยรุ่งโรจน์   ตัณฑรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนันทรัตน์  เข็มอุทำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นักเรียนโรงเรียนท่ำบ่อ  กรรมกำร 
4. นำงสำวศิริญญำ   สุวัฒ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   
 11. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ   
   มีหน้าที ่ 1. รวบรวมหลักฐำนกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ 
      2. สรุป รำยรับ – จ่ำย ในกำรด ำเนินงำนน ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหลังเสร็จกิจกรรม 
     ประกอบด้วย 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนำฎยำ  จันทร์ธำนี ครู โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงศิริลักษณ์  พจนสุนทร ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำงสุภลักษณ์   ผิวนวล ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำงไพรินทร์   สีลำค ำ ครู โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงชฏำวัลย์   กำญจน์แก้ว อัตรำจ้ำง โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
12. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล ระเบียบ กฎ กติกำ ของงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งที่  67 ปีกำรศึกษำ 2560  จัดท ำ
เป็นเอกสำรมอบให้ทุกโรงเรียนก่อนจัดกำรแข่งขันเพื่อเตรียมกำรเข้ำแข่งขัน  จัดท ำสูจิบัตรกำรแข่งขัน  ค ำสั่งคณะกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้บริหำร และประชุมกรรมกำรตัดสิน กำรประกวดและกำรแข่งขัน จัดท ำสูจิบัตร 
ออกแบบเอกสำรลงทะเบียน เอกสำรประกอบกำรแข่งขัน  ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลต่ำง ๆ หลังสิ นสุดกิจกรรม เพื่อรำยงำนตำมล ำดับ  
ประกอบด้วย 

1. นำยไพฑูรย์  เชื อเมือง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำบ่อ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเพ็ญสิริ  บุญยืน ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงศิริพร  แพงมำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
4. นำงจำตุพร  เลพล ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
5. นำงสำวภัทรำ  เทพมงคล ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
6. นำงสำววิมลวรรณ  ลักษณะสำย ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
7. นำงสำวเจนจิรำ  แสงน ำ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำร 
8. นำงไพจิตร  สุขเกษม ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงกนกอร  ทิพยโสต ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นำงสำวอุบล   ชูรัตน์ ครู  โรงเรียนท่ำบ่อ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 

................................................. 


