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เอกสารแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ที่  304  / 2560  ลงวันที่   5กันยายน 2560 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ประธานกรรมการ 
1.2 นายสมชัย  อุมะวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายทวี  ทะนอก  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสมจิต  ราชิวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร ประธานเครือข่าย สมป.มุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
1.5 นายเลียง  ผางพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
1.6 นายส่งเสริม  เมืองฮาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  รองประธานกรรมการ 
1.7 นายชาตรี  ประดุจชนม์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ 
1.8 นายสุพจน์  พละพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์   รองประธานกรรมการ 
1.9 นายสุรชัย ติยะโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน   กรรมการ 
1.10 นายพัฒนะเทพ  จันทรสาขา ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา          กรรมการ 
1.11 นายวิมาลทอง  ยืนยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   กรรมการ 
1.12 นายจีรชัย  วังคะฮาต  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา    กรรมการ 
1.13 นายฉลอง  บุตรกาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม             กรรมการ 
1.14 นายสุทธิพงษ์  ใจตรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา            กรรมการ 
1.15 นายภักดี  สมคะเณย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา    กรรมการ 
1.16 นายสุรพงษ์  รัตนวงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์   กรรมการ 
1.17 นายคนิม  เบญมาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร   กรรมการ 
1.18 ว่าที่ พ.ต.บุญเทศก์ บุษมงคล   ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
1.19 นายอดิศร คันธโรรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์   กรรมการ 
1.20 นายพรสวัสดิ์  สุวรรณศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ           กรรมการ 
1.21 นายธนิต  ทองอาจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   กรรมการ 
1.22 นายอ านาจ  บุญเติม  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา    กรรมการ 
1.23 นายวิชาญ  เกษเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์   กรรมการ 
1.24 นายบุญเลี่ยม  บุญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม   กรรมการ 
1.25 นายเกสร  สินพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  กรรมการ 
1.26 นายบุญชอบ  อุสาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม   กรรมการ 
1.27 นายธวัช  สุขบัต ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าบกวิทยาคาร   กรรมการ 
1.28 นายวิชัย  ช่างถม  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์   กรรมการ 
1.29 นายเนรมิต  กฤตาคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ 
1.30 นายราชัน  อาจวิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.31 นายวิษณุกร  จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.32 นายสายัน  ปองไป  ผู้อ านวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.33 นายสากล  รักชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.34 นายทรงวุฒิ  โยวบุตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.35 นายสมพงษ์  รุ่งฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.36 นายชนินทร์  วงษ์ค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.37 ว่าที่ ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.38 นายประสาน  สุค าภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.39 นายประกาศ  อ่อนตาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
1.40 นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์    รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.41 นางพัทธนันท์  แก้ววิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.42 นายราเมศร์  อินทร์ติยะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.43 นางวนิดา  ชูค าสัตย์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.44 นายพรชัย  ทวีโคตร   ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.45 นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.46 นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.47 นางสาวประภาพร  เวชากามา  ครูโรงเรียนมุกดาหาร                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.48 นางรัชนี  ชุไชย ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   

1. ประชุมวางแผน  ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินการแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดมุกดาหาร ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. คณะกรรมการปฏิคม 

3.1 นายสมจิต   ราชิวงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
3.2 นายทรงวุฒิ  โยวบุตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3.3 นายสมพงษ์  รุ่งฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
3.4 นายชนินทร์  วงษ์ค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
3.5 นายประกาศ  อ่อนตาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  กรรมการ 
3.6 นางเรวดี  นันทิกะ  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.7 นายวีรชน  เกิดทองค า  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.8 นายสุภชัย  ชาววัง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.9 นางสุวรรณา  รัตนศรี  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.10 นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.11 นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
3.12 นางขวัญใจ   ศรีประสงค์     ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.13 นางนิภาพร  ไชยเพชร        ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
 1. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะครูผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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3.   คณะกรรมการสถานที่จัดการแข่งขัน 
3.1 นายสมจิต   ราชิวงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

 3.2 นายส่งเสริม  เมืองฮาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
3.3 นายชาตรี  ประดุจชนม์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ 
3.4 นายชนินทร์  วงษ์ค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร          กรรมการ 
3.5 นายสุภชัย  ชาววัง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.6 นายนพดล  ขันแข็ง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.7 นางชบา  ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.8 นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.9 นายสิงหะ  เดชฤทธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.10 นายวีระชน  เกิดทองค า  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3.11 นายพรชัย  ทวีโคตร  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
3.12 นางขวัญใจ  ศรีประสงค์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
3.13 นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3.14 นายสุพรม  ปัททุม  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3.15นายสมพงษ์  รุ่งฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ  
3.16นายประกาศ  อ่อนตาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.17นางพัทธนันท์  แก้ววิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.18 นายภูมิเดช   โนนพิลา  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
มีหน้าที่ 
 1.  จัดเตรียมสถานที่ ห้องแก้วกินรีส าหรับพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 2.  จัดท าป้ายหน้าเวที 

 
4.   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  

4.1 นายพัฒนะเทพ  จันทรสาขา  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการ 
4.2 นายอ านาจ  บุญเติม  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  รองประธานกรรมการ 
4.3 นายสมพงษ์  รุ่งฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
4.4 นางพัทธนันท์  แก้ววิเศษ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
4.5 นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  กรรมการ 
4.6 นายสิงหะ  เดชฤทธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ  
4.7นายวาริน  ซุยอุ้ย  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
มีหน้าที่ 
 1.  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบรายการและสถานที่ในการแข่งขัน 
 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
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5. คณะกรรมการการเงิน 
5.1 นายเลียง  ผางพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
5.2 นายสุพจน์  พละพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ รองประธานกรรมการ 
5.3  นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
5.5  นางผกามาศ  ช่างถม  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
5.6  นายสุพรม  ปัททุม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  กรรมการ 
5.7  นางสมประสงค์  อ่อนแสง ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
5.8 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์  อุทัยสาร์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
5.9 นางสุจิตรา  แสนโคตร  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
5.10 นางขวัญใจ  ศรีประสงค์   ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
5.11 นายสุภชัย  ชาววัง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
5.12 นางอรวรรณ  ดอนชัย  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 

      5.13 นายเนรมิต  กฤตาคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ 
5.14 นายสายัน  ปองไป  ผู้อ านวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
 1.  เบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน 
 2.  สรุปรายงานและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

 
6.  คณะกรรมการประเมินผลการจัดการแข่งขัน 

6.1 นายธนิต  ทองอาจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
6.2 นายบุญเลี่ยม  บุญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
6.3 นายวิชาญ  เกษเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาสรรค์  กรรมการ 
6.4 นายธวัช  สุขบัติ   ผู้อ านวยการโรงเรียนค าบกวิทยาคาร กรรมการ 
6.5นายราชัน  อาจวิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
6.6นายสากล  รักชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
6.7 นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

1.  จัดท าแบบประเมินผล 
2.  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม  
3.  สรุปแฟ้มงานและน าเสนอผู้บริหาร  
4. รายงานผลการแข่งขันแก่ระดับภาค 
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คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายพัฒนะเทพ   จันทรสาขา      ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นายฉลอง  บุตรกาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางกนกนุช        เขียวเขิน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา รองประธานกรรมการ 
4. นายพิเชษฐ์        เจือจันทร์       รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
5. นายเรืองฤทธิ์    เรืองศาสตร์      ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
6. นางกอแก้ว       สีสมบา  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
7. นางสาวนลพรรณ บับพาน  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
8. นางสาวบุญยาพร ทองดี  ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์     กรรมการ 
9. นางนฤมล   จันเต็ม   ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ  
10. นางนาฏยา   นัยจิต   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  กรรมการ 
11. นางลัดดา  สิริพัฒน์   ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
12. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ 
13. นางสาวสุภาพร   วรรณพัฒน์  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางศิริลักษณ์   สายเชื้อ  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
15. นางสถาพร   ชาวนา   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
16. นางไพบูลย์    เหมือนสีเลา  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
17. นางวาสนา    สุวรรณไตรย์  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคม  กรรมการ 
18. นางใจทิพย์    สุยะรา   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
19. นางจารุวรรณ  ใจศิริ   ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
20. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ  ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
21. นายสุรชัย  พรหมเสนา  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ 
22. นางสาวศิริณี  สานุศิษย์  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ 
23. นางเบญจพร  พิกุลศรี   ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา   กรรมการ 
24. นางสาวจีรพร  ไชยบัน  ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์  กรรมการ 
25. นางอนุรีย์  อุ่นทะยา   ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
26. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ 
27. นางค าพา  สลางสิงห์   ครูโรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 
28. นายปรีชา  จันหา   ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลา กรรมการ 
29. นางกันต์ชนก  ฆารธง   ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการ 
30. นางยุวชนปากหวาน   ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
31. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
32. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางชญานันท์  โพธิ์ค า   ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางสาวมลวดี  ชนรินทร ์  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
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2) คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 
1. นายพัฒนะเทพ   จันทรสาขา    ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางกนกนุช      เขียวเขิน       รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
4. นายเรืองฤทธิ์   เรืองศาสตร์  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ  
5. นางวาสนา   ศรีลาศักดิ์            ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3) คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

1. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นายเรืองฤทธิ์    เรืองศาสตร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา    รองประธานกรรมการ  
3. นางชญานันท์    โพธิ์ค า   ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา    กรรมการ 
4. นายเกียรติด ารงคฺ หันประดิษฐ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนดอนตาลวิทยา     กรรมการ 
5. นายสุรเดช      เดชซัง            นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนดอนตาลวิทยา     กรรมการ 
6. นางสาวมลวดี  ชนรินทร ์  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสุทธิดา  สัมฤทธิ์         นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าทีน่ าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
4.1) คณะกรรมการ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA  ระดับชั้น ม. 1 – 3 

1. นางอนุรีย์  อุ่นทะยา  ครูโรงเรียนชัญญาวิทยานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ  
3. นางจีรพร  ไชยบัน   ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์  กรรมการ 
4. นายสรายุทธ  ศรีภา  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร   กรรมการ 
5. นางวรรณภา   วัดข้าวหลาม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 
 

   4.2) คณะกรรมการ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA   ระดับชั้น ม. 4 - 6 
1. นางพิชาพร   พรหมกสิกร  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2.  นางพูนศรี   อินทร์ภูวา  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางนฤมล      จันเต็ม  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวชไมทอง จิตรจักร  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ 
5. นางจารุวรรณ  ใจศิริ  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
6.นางสาวพรทิภา  มากมูลดี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ   
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   4.4) คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย       ระดับช้ัน ม. 1 – 3 
1. นางศุภลักษณ์   จันทรสาขา  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2. นายนันทวัฒน์  เสนาช่วย   ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์  กรรมการ 
3. นางชุกันดา  เดชแพง  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  กรรมการ 
4. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
4.5) คณะกรรมการ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย   ระดับช้ัน ม. 4 – 6 

1. นางนาฏยา     นัยจิต   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน             ประธานกรรมการ 
2. นางฉวีวรรณ   ค าผาสุข  ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา   กรรมการ 
3. นายไพรวรรณ  บุษบงค์   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
4. นางศิริลักษณ์   สายเชื้อ  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.5) คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ    ระดับชั้น ม. 1 – 3 

1. นางอารยา     อุ่นอารีกุล  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2. นางค าพา  สลางสิงห์  ครูโรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางศรัญญา   ค าจวนจันทร์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
4. นางกันต์ชนก  ฆารธง     ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ  

 
   4.6) คณะกรรมการ กิจกรรม ท่องอาขยานท านองเสนาะ   ระดับชั้น ม. 4 – 6 

1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
2. นายทิวากร  บุญใหญ่  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
3. นางลัดดา  สิริพัฒน์   ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
4. นางจริยา  ธงวิชัย   ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.7) คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั้น ม. 1 – 3 

1. นางประภาพร  กิ่งมะลิ  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางวิพารัก  แก้วมะ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  กรรมการ 
3. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.8) คณะกรรมการ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ     ระดับชั้น ม. 4 – 6 

1. นางสาวมารศรี เมืองโคตร  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
2. นางปฏิพร  จิตรามาตย์  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  กรรมการ 
3. นางสาวนลพรรณ  บับพาน  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวสาวิณีแก้วฝาย  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
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   4.9) คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ( กาพย์ยานี 11)    ระดับชั้น ม. 1 – 3 
1.นางยุภาวรรณใสดี   ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายบัญญัติรัชอินทร์  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นายณัฐวัฒน์   ธงวชิัย  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ 
4.นางประไพพิศอ่อนตาม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.10) คณะกรรมการ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  (อินทรวิเชียรฉันท์)  ระดับชั้น ม. 4 – 6 

1. นางสถาพร  ชาวนา   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
3. นางกอแก้ว  สีสมบา  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
4. นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะ  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นางวิภาวี  อินลี   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.11) คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม. 1 – 3 

1. นางนิ่มนวล  รอบรู้   ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์ดนัยโคตรภักดี  ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
3. นางสุดารัตน์วังคะฮาต  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวพิมพ์พร พิรักษา  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ 
5. นายบุรโชติจันเต็ม   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 

 

   4.12)คณะกรรมการ กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับชั้น ม. 4 – 6 
1. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณรังษี ครูโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกานต์พิชชาสุริเตอร์ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
3.นางสาวสาคร   ทองดี  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางวิภารัตน์สินพูน  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
5. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการและเลขานุการ  

 

   4.13)  คณะกรรมการกิจกรรมการต่อค าศัพท์ภาษาไทย     ระดับชั้น ม. 1 – 3  
1. นางสาวอุไรรัตน์   ทองมหา  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  ประธานกรรมการ 
2. นายชัชวาล วุฒิพรหม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
3. นางยุวชน  ปากหวาน  ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4. นางจิรวัฒน์     ค ามุงคุณ  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 

 

   4.14) คณะกรรมการกิจกรรมการต่อค าศัพท์ภาษาไทย     ระดับชั้น ม. 4 – 6 
1. นางกันยารัตน์สุวรรณไตรย์  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนีย์   ช่องวารินทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
3. นางสาวชนิดา  แสนสุภา  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ   
4. นางสาวชิษณุชา ชัยทุม  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
5. นางอรัญญา     ช่วยวัฒนะ  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
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   4.15)  คณะกรรมการกิจกรรมการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้และประเภทออทิสติก ระดับช้ัน ม.1–3 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายพัฒธนะ  ผิวข า   ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
3. นางใจทิพย์    สุยะรา  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
4 . นายสุรชัย  พรหมเสนา  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.16) คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1–3และ ม.4-6 

1. นางดวงนภา   ผางพันธ์  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
2. นางจิรวัฒน์  ค ามุงคุณ  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
3. นายปรีชาจันหา   ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ  
4. นายวันชนะ  ติยะบุตร  ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวศิริณี  สานุศิษย์  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ  
6. นางประภาพรรณ  พ่ัวแพง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายจีรชัย    วังคะฮาต              ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา       ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  พละพร                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์             รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชาญ  เกษเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ 
4. นายราชัน อาจวิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการ 
5.นางสุดารัตน์    ไตรยวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางรัตนา  สุค าภา                   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
7. นายบุญดี  โงชาฤทธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
8. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย       ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา                       กรรมการ 
9. นายประเด็จ    ชมพุด               ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
10. นางสาวกันตนา ชมจุมจัง ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
11. นางสาวปานใจ  ไชยชาต ิ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
12. นายพิชิต   อดทน  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
13. นางสาวศรัณน์ลักษณ์ เลิศมะเลา  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
14. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
15.นางผกามาศ  ช่างถม               ครูโรงเรียนดงหลวงวทิยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
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2) คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 
1. นายจีรชัย    วังคะฮาต                 ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา         ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  พละพร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์               รองประธานกรรมการ 
3. นายราชัน อาจวิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางผกามาศ  ช่างถม                   ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3)คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

1. นางผกามาศ  ช่างถม   ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกันตนา ชมจุมจัง  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวปานใจ ไชยชาติ  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
4)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
   4.1)กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

1. นางทิตย์บังอร ใจบุญ  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร              ประธานกรรมการ 
2. นายเล็ก จินดามณีมาศ  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรศักดิ์  คนตรง  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์  คนเพียร  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ  
5. นางสาวจุฑารัตน์ จงกนกพล  ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์  กรรมการ  
6. นางมชุณี อินบุญนะ   ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
7. นางสุมลทา  ผิวข า   ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
8. นางสาวฉันทนา นามวงษา             ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

 
   4.2)กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 

1.นายผดุง  ชุมแวงวาปี   ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ซาผู  ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริพร สุวรรณไตรย์  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร              กรรมการ 
4.นางสาวจุฑาทิพย์ คนเพียร  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
5. นายภาณุวัฒน์ อักษรศักดิ์  ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมกา 
6. นายอนุชา  บุรัตน์   ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์  กรรมการ 
7. นายณรงค์ศักดิ์ อุปัญ  ครูโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์  กรรมการ 
8. นายจิระ โภคสวัสดิ์   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์       ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   4.3)กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

1. นายราชัน อาจวิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธน ู วรรณเสริฐ  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา           รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวทานตะวัน  สีดา  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
4. นายกรกฎ กล้าพร้อม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
5. นางนริศา  ทองทั่ว   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม      กรรมการ 
6. นายอุดร ไชยโคตร   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์            กรรมการเลขานุการ 
7. นายสันติ จันทร์ศรี   ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   4.4)กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

1. นายราชัน อาจวิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ   วิเศษโวหาร  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชนี  ประวะกุล  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
4. นางสาวสังเวียน แผนสุพัด  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
5. นางทรัพย์ทวี พูลผล  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ   
6. นางประภาศรี  พรทอง  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                กรรมการและเลขานุการ    
7. นางนิลวรรณ  ก าปะโคน  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   4.5)กิจกรรมการแข่งขัน สร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

1. นายสิงหะเดชฤทธิ์   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2.นางรัตนา     สุค าภา  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ    
3. นายวิพจน์ แสนสุข    ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมการ                          
4.นายจักรพงษ์ ตาลศรี  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
5. นายวัชรา สุดาวงศ ์   ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
6. นายธรรมพล  เชื้อคนแข็ง  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ 
7. นายเวียงสวรรค์ ปัตลา  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
8. นายศราวุฒิ คล่องดี   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
9. นายประเด็จ    ชมพุด  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   4.6)กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 

1. นายวิชาญ  เกษเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
1. นายมีชัย  เกตจุนา   ครูโรงเรียนค าบกวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวพจนวิสุทธิ์ พุฒทอง  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
3. นายนัฐชัย  ทองจันทร์  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  กรรมการ 
5. นางสาวสถาพร พรหมเสนา  ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวธิดาพร  บับพาน     ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
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7. นางวรรณิศา แสนคาน  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ 
8. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล กินะรี  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางมนรัตน์ สุพร    ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
11.นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์ ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
12. นางสายสมร อาจวิชัย  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
13. นายบุญดี  โงชาฤทธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร            กรรมการและเลขานุการ 
14. นางมณีวรรณ  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   4.7)กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 

1. นายสุพจน์  พละพร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์     ประธานกรรมการ 
2. นายกมล  รูปดี   ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์             รองประธานกรรมการ 
3.ว่าที่ร้อยตรีมานิต บัวใหญ่  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ 
4. นายไชวัฒน์ เข็มกลาง  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
5 นางสาวบุญญาภรณ์  พรพรหม         ครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
6. นายอนันต์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
7. นายปัญญา สวัสดี   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
8. นางประยงค์ สินพูน   ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายสุรศักดิ์  บุญศรี   ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์  กรรมการ 
10. นางสาวณัฐนิชา หนูพันธ์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
10. นางงามตา  กฤตาคม    ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด  ครูโรงเรียนมุกดาหาร             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 4.8)กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 

1. นางปิยะวรรณ  นาริต  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรรัก พันโกฏิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร     รองประธานกรรมการ     
3. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม      ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
4. นางสาวนันทิยา  พรมทา  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายตวงสิทธิ์  อุทธศรี  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
6. นายค าจันทร์ สุขเสมอ  ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ  กรรมการ 
7. นายศาศวัต  คุณชื่น   ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร              กรรมการ 
8. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
9. นางสาวนริศรา แสนสุข  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจิราภรณ์  จงราช  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายพิชิต   อดทน                    ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.9)กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 
1. นายไพรวรรณ ผิวข า  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเมธินี  อังคณา  ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางสาวยมณี  ดวงรุ่ง            ครูโรงเรียนโชคชัยวทิยา                      กรรมการ 
4. นางสาวชลธชิา ดีดวงพันธ์            ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ  
5. นางเบญจมาศ จันปุ่ม  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
6. นายทิวทิวา  ใจตรง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
7. นางสาวสุพัตรา เพียราช  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
8.  นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ          
9. นายเศรษฐา สลางสิงห์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์               กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวกิ่งไผ่ พรมบาง               ครูโรงเรียนมุกดาหาร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางสาวปานใจ  ไชยชาติ  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
  
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.นายชาตรี       ประดุจชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ 
2.นายสุรพงษ์  รัตนวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์   กรรมการ 
3.นายบุญเลี่ยม  บุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
4.นายวิษณุกร  จันทรา ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
5.นายวิชัย  ช่างถม ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
6.นายประกาศ     อ่อนตาม รองผูอ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   กรรมการ 
7.นายชลาวุธ   สามาอาพัฒน์    รองผูอ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   กรรมการ 
8.นายสุรศักดิ์      มีศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ                        
9.นางเบญจรัตน์  สุค าภา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ 
10.นายสมคิด    รูปเหมาะ             ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ                            
11.นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์     ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร      กรรมการ                                                                               
12.นายอนุทิน    พยุงวงษ์         ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ 
13.นายธีระวุฒิ   จันทะพันธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ                                  
14.นายบารเมษฐ์   สิมพร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ                                                                   
15.นางสาววัชรีพร   เชื้อกุณะ     ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   กรรมการ                                                               
16.นางสาวดวงนารี   อินปาว  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ                                                               
17.นายสุพรม          ปัททุม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ            
18.นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม     ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 

1.นายบุญเลี่ยม  บุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2.นายประสาน      สุค าภา รองผูอ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3.นายราเมศร์      อินทร์ติยะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
4.นายพิเชษฐ์       เจือจันทร์ รองผูอ านวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
5.นางสาวดวงดารา  เจริญวงศ์      รองผูอ านวยการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3) คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

1.นายชาตรี       ประดุจชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2.นายประกาศ    อ่อนตาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ 
3.นายสุพรม       ปัททุม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
4.นางสาวอารีรัตน์    มัฐผา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
5.นางสาวทัศนีย์    โคตรพรม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

 
4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
4.1) กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

1.นายสุพรม  ปัททุม  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประธานกรรมการ                                    
2.นางวิภาวินทร์  รุ่งฤทธิ์  ครโูรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา   รองประธานกรรมการ                                          
3.นางสาวเมธาวดี  ใหมค า   ครโูรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ                                                       
4.นางวไลลักษณ์  กุลวงศ์  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร   กรรมการ                                                                   
5.นายวีระชาติ   ศรีลาศักดิ์ ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา    กรรมการ                                                  
6.นางสาวระเบียบ  ภาคภูมิ   ครโูรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์   กรรมการ                                                 
7.นางสาวอุลัยพร  สิงห์ขัน  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   กรรมการ                                                   
8.นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน     กรรมการ                                           
9.นางสาวอิสราภรณ์  ผิวข า  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 

4.2) กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

1.นายบุญเลี่ยม  บุญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.นายณัฐกร เทพรังศิริกุล ครโูรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ                      
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3.นางสาวสุวา   จ ารูญ   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ                                                         
4.นางสุดารัตน์   ศรพรหม  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา    กรรมการ 
5.นางสาวสิริลักษณ์ ทองมหา  ครโูรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์   กรรมการ               
6.นางสังวาล   กลางประพันธ์ ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค ์    กรรมการ                               
7.นายต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล ครโูรงเรียนนวมินทรชูทิศ อีสาน                กรรมการ                                     
8.นายนเรศ   ศรีทนษา ครโูรงเรียนดงมอนวิทยาคม   กรรมการ                
9.นางเปรมฤดี  บุญศรี   ครโูรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   กรรมการ                                
10.นางดวงรักษ์ บรรจง    ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร   กรรมการ                        
11.นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร          กรรมการและเลขานุการ                                
12.นายเอกชัย   ชัยหมื่น  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.3) กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม.ต้น 

1.นายวิชัย  ช่างถม   ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
2.นางนพรัตน์  สิงห์นวล  ครโูรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ                                                                                    
3.นางอุไรวรรณ   ไชยช่วย ครโูรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา    กรรมการ                                                          
4.นางสาวญาใจ ใจสุข  ครโูรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์   กรรมการ                                  
5.นางสาวประภัสสร  สีหะมงคล ครโูรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา   กรรมการ                                  
6.นายบารเมษฐ์  สิมพร  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.4) กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม.ปลาย                                        
1.นายราเมศร์  อินทร์ติยะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร    ประธานกรรมการ 
2.นางสาวอัจฉริยา  ปาระพิมพ์ ครโูรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ                     
3.นางวรรณภา  วังคะฮาต ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ                   
4.นางสาวเพ็ญนิภา แววศรี  ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา                             กรรมการ                               
5.นางสาวนันทิดา  พรมศร   ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา    กรรมการ                     
6.นางสาวทัศติมา  เนตรคุณ  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.5) กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.ต้น 

1.นางอมร   ไตรยวงค์ ครโูรงเรียนมุกดาหาร    ประธานกรรมการ                                                                                                                    
2.นางวิไลลักษณ์  เกษรบัว  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา    รองประธานกรรมการ                           
3.นางสาวบุษบา   สาขะสิงห์ ครโูรงเรียนอุดมวิทย์                                   กรรมการ                          
4.นาวสาวไอลดา   วงคจ์ันทะ ครโูรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์   กรรมการ                               
5.นางแสงมณี   อยู่พุก  ครโูรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาลวัดค าสายทอง)   กรรมการ                            
6.นายเอกรินทร์   ไชยแสง ครโูรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์                      กรรมการ                                    
7.นางพิไลพร   แสนสุข  ครโูรงเรียนนวมินทรชูทิศ อีสาน                     กรรมการ                                 
8.นางเบญจรัตน์  สุค าภา  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 
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4.6) กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.ปลาย                                   
1.นายวิษณุกร  จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา   ประธานกรรมการ               
2.นางสาวมินตรา   ค าปาน   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   รองประธานกรรมการ               
3.นางชนาภา  ประสาททอง  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม   กรรมการ              
4.นางสาวทิพย์สุคนธ์  วาณิชย์รุ่งเรือง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ                             
5.นางสาวจรัญญา  ไชยพันธ์ ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา    กรรมการ                    
6.นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณมาโจ  ครโูรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม   กรรมการ                    
7.นางสาวกัญญาพัชร ค าชนะ ครโูรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์   กรรมการ                                                    
8.นายเอกรินทร์  ไชยแสง  ครโูรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์   กรรมการ                     
9.นางสาวอารีรัตน์  มัฐผา  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.7) กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ม.ต้น 

1.นายพิเชษฐ์  เจือจันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนตาล   ประธานกรรมการ                  
2.นางวธัญญา  วาปี  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   รองประธานกรรมการ                  
3.นางสาวพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ                                 
4.นายนภัสรพี   จันทนะมุนินทร์ ครโูรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ                              
5.นางสาวจรัญญา  ไชยพันธ์ ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา    กรรมการ 
6.นางสาวเพ็ญนิภา แววศรี  ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา    กรรมการ 
7.นายเชิงชาญ  ลุนชิตร   ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา    กรรมการ                               
8.นางสาววิยกร   เหลือผล  ครโูรงเรียนอุดมวิทย์    กรรมการ 
9.นางภควดี  บุญพอ  ครโูรงเรียนนวมินทรชูทิศ อีสาน      กรรมการ                             
10.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร       กรรมการและเลขานุการ 

4.8) กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ม.ปลาย                                              
1.นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลี    ครโูรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา   ประธานกรรมการ                                                                                                                                      
2.นางสาวยุภาพร  ใจกล้า  ครโูรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์   รองประธานกรรมการ                            
3.นางสาวเกษร   ไชยเพ็ชร  ครโูรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ                                                        
4.นางสาวกฤษติญา  โชคสวัสดิ์นุกูล ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ                                   
5.นางจุฑามาส  ทวีบุตร  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา    กรรมการ                             
6.นางพัชราภรณ์   อิทธิวิศิษฎ์ ครโูรงเรียนนวมินทรชูทิศ อีสาน                กรรมการ                                       
7.นายธีระวุฒิ   จันทะพันธ์ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.9) กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.ต้น 

1.นายสุรเชษฐ์  ย ายวน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์   ประธานกรรมการ                             
2.นางสุภาพร ทาระขจัด  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   รองประธานกรรมการ                            
3.นายธนรัชต์ แสนสุข  ครโูรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ                            
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4.นางมาลัยพร  ค ามุงคุณ    ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา                 กรรมการ 
5.นางวราภรณ์  แสงเจริญ  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
6.นางสาวทัศติมา   เนตรคุณ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.10) กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.ปลาย 

1.นายสากล  รักชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร          ประธานกรรมการ                             
2.นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา ครโูรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ                            
2.นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์ ครโูรงเรียนนาโสกวิทยาคาร   กรรมการ                                                                                                                                          
3.นางวาชิณี   สุทธิโสภณ ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   กรรมการ                                      
4.นางสาวนิภาพร   เนตรวงศ์  ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา    กรรมการ                                        
5.นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.11) กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3 มิติ (3D ) ปล่อยอิสระม.ต้น 

1.นางสมถวิล   ทวีโคตร  ครโูรงเรียนมุกดาหาร    ประธานกรรมการ                                                                                           
2.นายไพศาล   วงค์กระโซ่ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา   รองประธานกรรมการ                                      
3.นางสาวอมรกานต์  ตาระบัตร ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา    กรรมการ 
4.นายณัฐวัชร์   กลางประพันธ์ ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ                               
5.นายนวิัฒน์  วรสาร  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.12) กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.ต้น                                                   
1.นายประสิทธิ์   กุลชาติ  ครโูรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา    ประธานกรรมการ               
2.นางวัชราภรณ์  เมตุลา  ครโูรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ              
3.นางอรไท  ม่อมพะเนาว์ ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ                                      
4.นางสาวอมรกานต์  ตาระบัตร ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา    กรรมการ                                           
5.นายสมคิด  รปูเหมาะ  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 

4.13) กิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย   

1.นายประสิทธิ์   กุลชาติ  ครโูรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา        ประธานกรรมการ 
2.นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก   ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา                     รองประธานกรรมการ              
3.นางมุธิดา สาธุชาติ  ครโูรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ 
4.นายสุจิน  ไทยวงค์  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร   กรรมการ                                 
5.นายวุฒิชัย ปูคะธรรม   ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

4.14) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
1. นางภควดี อาจวิชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติรัตน์ พันพรหม ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นางอมร  บรรจง  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ  
4. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
5. นายประวิทย์ บุทธิจักร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4.15) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนอุดมวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นางจารุณี    ฤทธิวงศ์  ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีนครชายซาเสน ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายธเนตร ทุ่งมน  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
4.16)การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์ ครูโรงเรียนอุดมวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นางนันทกา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา  รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย ซาเสน ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายธเนตร ทุ่งมน  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

4.17) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. นางภควดี อาจวิชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยาวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
4. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

4.18) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นางภควดี อาจวิชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยาวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
4. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง ครูโรงเรียนหว่านใหญ่วิทยา กรรมการ 
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 
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4.19)การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
1. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นางวาสิตา ไชยเพ็ชร  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางร่มพร    บุญสุข  ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการ  
4. นางสาวกรรณิการ์  พันพ่ัว ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยา  กรรมการ 
5. นางภควดี อาจวิชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

4.20) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

1. นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตร ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นางจารุณี    ฤทธิวงศ์  ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษบดินทร  อินทสงค์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
4. นางสาวกรรณิการ์  พันพ่ัว ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยา  กรรมการ  
5. นายธนบัตร กองแก้ว  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 

4.21) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

1. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์ ครูโรงเรียนโพธิไทรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางนวิยา สีดาห้าว  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์  รองประธานกรรมการ 
3. นายจีรศักดิ์ ทัศคร  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 
4.22) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

1. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์ ครูโรงเรียนโพธิไทรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางนวิยา สีดาห้าว  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์  รองประธานกรรมการ 
3. นายจีรศักดิ์ ทัศคร  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
5. นายธนบัตร กองแก้ว  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

 

4.23) การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 

1. นายอดิศักดิ์ หาญจริง  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นางนันทกา สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรชัย แสนเสิก  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
4. นางร่มพรบุญสุข  ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการ 
5. นายถนัดกิจ ค าปัน  ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 
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4.24) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นายอดิศักดิ์ หาญจริง  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย แสนเสิก  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธนา    วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการ 
4. ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการ  
5. นายถนัดกิจ ค าปัน  ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 

 
4.25) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

1. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตร ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิชญ์    สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
4. นายอภิชาต ธรรมสวาสดิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
5. นายวัฒนา  ศรีสวัสดิ ์  ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

 

4.26) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

1. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิราณี กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายอภิชาต ธรรมสวาสดิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
4. นายพิชญ์    สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
5. นายวัฒนา  ศรีสวัสดิ ์  ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

 

4.27) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

1. นางวาสิตา ไชยเพ็ชร  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิราณี กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการ 
4. นายยุทธนา    วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการ 
5. นายสิริวัฒน์ นาโสก  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

 

4.28) การแข่งขันการการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทุกประเภท ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

1. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์ ครูโรงเรียนโพธิไทรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางนวิยา สีดาห้าว  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์  รองประธานกรรมการ 
3. นายจีรศักดิ์ ทัศคร  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
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กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

4.29) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายศรีเพชร  แพงศรี  ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา  กรรมการ 
4. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
5. นายมนัส พันโกฎิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 
 

4.30) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  กรรมการ 
4. นายประยุทธ  สุภาคาร ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา  กรรมการ 
5. นายมนัส พันโกฎิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 
 

4.31) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายมนัส พันโกฎิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายศรีเพชร  แพงศรี  ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา  กรรมการ 
4. นายไชยา สุวะไกร  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

4.32) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายมนัส พันโกฎิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายประยุทธ  สุภาคาร ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา  กรรมการ 
4. นายไชยา สุวะไกร  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 
 

4.33) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษบดินทร  อินทสงค์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
4. นายศรีเพชร  แพงศรี  ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา  กรรมการ 
5. นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 
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4.34) การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายมนัส พันโกฎิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายประยุทธ  สุภาคาร ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา  กรรมการ 
4. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
5. นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 

4.35) การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายมนัส พันโกฎิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
4. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
5. นายศรีเพชร  แพงศรี  ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

4.36) การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 

1. นายคมกริช ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ  
2. นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษบดินทร  อินทสงค์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
4. นายไชยา สุวะไกร  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นายประยุทธ  สุภาคาร ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายเล ียงผางพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชอบอุสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายธว ัชช ัยสิงห ์ขัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นว ิทยาคม กรรมการ 
4. นายสมพงษ์รุง่ฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
5. นายจ ันทีบรรจง รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการ 
6. นายสมนึกอ ่อนแสง ครูโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการและเลขาน ุการ 
7. นางสุมาล ัยผิวข า ครูโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการและผู้ช ่วยเลขาน ุการ 
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มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
2) คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 

1. นายเล ียงผางพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายอนนรุ่งเสียงล้ า รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นางชบา      ศรีวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
4. นางสมประสงค์อ ่อนแสง ครูโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการและเลขาน ุการ 

 
มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3) คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

1. นายสมนึกอ ่อนแสง ครโูรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายสถาพรอ ่อนโนนเขวา ครโูรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวลัดดาวัลย ์ บุตรนาม ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
4. นางสาวใหม่  ทุมลี  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นางสุมาล ัยผิวข า  ครโูรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการและเลขาน ุการ 

 
มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

4.1) คณะกรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรมประเภททีมระดับชั้นม.1–3 
1. นายจันทีบรรจง รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายขวัญชัย  แสนขาว ครโูรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคารรองประธานกรรมการ 
3. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 

 4. นางยุพิน  ยืนยั่ง ครโูรงเรียนผึ่งแดดวิทยา กรรมการ 
 5. นางพรมณีพันธ ์สว ัสดิ์ ครโูรงเรียนอ ุดมวิทย์ กรรมการ 

6. นางสาวพยอม  เชิดชู ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขาน ุการ 
 

4.2) คณะกรรมการการแข่งขันเพลงคุณธรรมประเภททีมระดับชั้นม.4–6 
1.   นายจันทีบรรจง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายว ิช ิตสุวรรณไตรย ์ ครูโรงเรียนหนองสูงสาม ัคค ีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายทนงค์  พลราชม  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวสุปาณี  เรียงรัตน์ ครโูรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
5. นายศาสตรา  นาโศก  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
6. นายประสบบุรัตน์  ครโูรงเรียนค าบกว ิทยาคาร  กรรมการและเลขาน ุการ 
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4.3) คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานค ุณธรรมประเภททีมระดับชั้นม.1–3 
1. นายธว ัชช ัยส ิงห์ขัน รองผู้อ านวยโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสุกัญญา  ว่องไว โรงเรียนผาเทิบวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายอภิกร  สมร ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ 
4. นายพีระมิตร  อาจวิชัย ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวทิพากร  การสรรพ์ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชว ิทยาลัยมุกดาหาร กรรมการ 
6. นางสาวลภัสรดา  เสียงล้ า ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขาน ุการ 

 
4.4) คณะกรรมการการแข่งขันโครงงานค ุณธรรมประเภททีมระดับชั้นม. 4–6 

1. นายธวัชชัยส ิงห์ขัน รองผู้อ านวยโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสมรจรลี ครโูรงเรียนดอนตาลว ิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปรีญาภรณ์นาทุม ครโูรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
4. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร ครโูรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
5. นางสาวปรียานุช  จวง

จันทร์ 
ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 

6. นางสาวใหม่  ทุมลี ครูโรงเรียนค าสร้อยพ ิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

4.5) คณะกรรมการการแข่งขันภาพยนตร์สั้นประเภททีมระดับช ั้นม. 1–3 
4.6)  1. นายอนนรุ่งเสียงล้ า รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีว ิทยาคาร ประธานกรรมการ 

2. นายหัฐจักร  ผิวขาว ครโูรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายว ัชระ  กินเรศ ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
4. นายภรดร  อาษาศรี ครโูรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ 
5. นายราชันย์  แวงวรรณ ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน กรรมการ 
6. นายไชยร ักษ์ทองขันธ์ ครโูรงเรียนมุกดาว ิทยาน ุกูล กรรมการและเลขาน ุการ 

4.6) คณะกรรมการการแข่งขันภาพยนตร์สั้นประเภททีมระดับช ั้นม.4–6 
4.7)  1. นายอนนรุ่ง เสียงล้ า รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีว ิทยาคาร ประธานกรรมการ 

2. นายภูมิเดช โนนพิลา ครโูรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธนา

บุตร 

ส ิงหาบุตร ครโูรงเรียนผึ่งแดดว ิทยาคาร กรรมการ 
4. นายภูศิษฎ์พงษ์  โจนลายดา           ครโูรงเรียนโชคชัยวิทยา                     กรรมการ 
5
. 
นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชว ิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 

6
. 

นายแทนไท  สุวรรณไตรย์ ครโูรงเรียนค าชะอีว ิทยาคาร กรรมการเลขาน ุการ 
4.7) คณะกรรมการการแข่งขันละครค ุณธรรมประเภทท ีมระดับชั้นม. 1–6 
4.8)  

 
1. นายบุญชอบอ ุสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีพ ิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย สุค าภา ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน รองประธานกรรมการ 
3. นางศณิตาภรณ์  คนไว ครโูรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
4. นายนิเทศ  ศรีโจมรัก ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ 
5. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย ครโูรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรรมการ 
6. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง ครโูรงเรียนผาเทิบวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขาน ุการ 
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4.8)คณะกรรมการการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ประเภทท ีมระดับชั้นม. 1–6 
 1. นายบุญชอบอ ุสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีพ ิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย สุค าภา ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน รองประธานกรรมการ 
3. นางศณิตาภรณ์  คนไว ครโูรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
4. นายนิเทศ  ศรีโจมรัก ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ 
5. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย ครโูรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรรมการ 
6. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง ครโูรงเรียนผาเทิบวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขาน ุการ 

 
4.9)คณะกรรมการการแข่งขันเล่าน ิทานค ุณธรรมประเภทเดี่ยวระด ับชั้นม. 1–3 

1. นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอภินันท์  สุวรรณไตรย์ ครโูรงเรียนค าชะอีพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมะลิสด  ศรีสุวะ ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
4. นางวราพร  บุระมุข ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
5. นางนิตยา  จิบทอง ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการ 
6. นายเชวงศักด์ิบรรจง ครโูรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการ 
7. นางรัชนีช ุไชย์ ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขาน ุการ 

    
4.10)คณะกรรมการการแข่งขันเล่าน ิทานค ุณธรรมประเภทเดี่ยวระด ับชั้นม.4–6 

1. นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสุวรรณา  รัตนศรี ครโูรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นายภ ิรมณ์คนซื่อ ครโูรงเรียนหนองสูงสาม ัคค ีวทยา กรรมการ 
4. นายพุฒิพงศ์  แร่ทอง ครโูรงเรียนดงเย็นวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวสันต์  อนันทวรรณ ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ 
6. นางสุชาดา  วังวงค์ ครโูรงเรียนร่มเกล้าวิทยาสรรค์ กรรมการ 
7. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์ ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขาน ุการ 

 
4.11) คณะกรรมการการแข่งขันมารยาทไทยประเภทท ีมระดับชั้นม. 1–3 

1. นายจันทีบรรจง รองผู้อานวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคารประธานกรรมการ 
2. นางวาทวี ังคะฮาต ครโูรงเรียนหนองสูงสาม ัคค ีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสวรรค์ทองอาจว ิช ัย ครโูรงเรียนร่มเกล้าพ ิทยาสรรค์ กรรมการ 
4. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม ครโูรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ กรรมการ 
5. นายศาสตรานาโสก ครโูรงเรียนดอนตาลว ิทยา กรรมการ 
6. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย ครโูรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ 
7. นางสุมาล ัยผิวข า ครโูรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคาร กรรมการและเลขาน ุการ 
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4.12) คณะกรรมการการแข่งขันมารยาทไทยประเภทท ีมระดับชั้นม. 4–6 

 
4.13) คณะกรรมการการแข่งขันสวดมนต์แปลประเภททีมระดับช ั้นม.1–6 

1. นางอรุณี  สายคง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นายช ุตภิาสยืนยั่ง ครโูรงเรียนผึ่งแดดว ิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายสถาพร อ่อนโนนเขวา ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
4. นางอภ ัญญาหารส ูงเนิน ครโูรงเรียนหนองสูงสาม ัคค ีวทยา กรรมการ 

5. นางสาวปริศนา  สุขเกษม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 

6. นางจิราภรณ์  จันทบาล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์ กรรมการ 

7. นางรณางค์  ลานขามป้อม ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายคนิมเบญมาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ผึ่งแดดวิทยาคาร       ประธานกรรมการ 
2. นายภักดี    สมคะเณย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายสายัน   ปองไป   ผู้อ านวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์    รองประธานกรรมการ 
4. นายวีระชน   เกิดทองค า      ครู โรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
5. นายพรชัย    วังคะฮาต  ครู โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ  
6. นายเดชา     คเณศโยธิน  ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ  
7. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์  ครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการ  
8. นายลิขติ   หาคุ้มคลัง  ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ  
9. นายชาญชัย  อ่อนหวาน      ครู โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการ  
10. ว่าที่ ร.ต.เทพพิทักษ์   สุพร   ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ  
11. นายศราวุธ  พงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน        กรรมการ 
12. นายรณกร กาญจนวรางกูร   ครู โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์   กรรมการ 
13. นายสุพรชัย   สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนค าชะอีพิทยาคม  กรรมการ  
14. นายวารศิลป์   เรืองแสน  ครู โรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 

1. นายจันทีบรรจง รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอ ีว ิทยาคารประธานกรรมการ 
2. นางดวงแขประดุจชนม์ ครโูรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงษ์ ครโูรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
4. นางทศันีย์ฤทธิ์น้ าค า ครโูรงเรียนหนองแวงว ิทยาคม กรรมการ 
5. นางกานต์ชนก  ภูอาลัย ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม กรรมการ 
6. นางกาญจนา ณ หนองคาย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและเลขาน ุการ 
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15. นายกิตติกร   พันธ์สุวรรณ์    ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ 
16. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกโรงเรียน   กรรมการ 
17. ครู  บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกโรงเรียน  กรรมการ 
18. นางวาสนา  บ ารุงสวัสดิ์       ครู โรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
19. นางสาวพัชรลดา   พรมวัง     ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร            กรรมการ 
20. นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
21. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  อุทัยสาร์  ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายพณัชกร  โคตรบรม         ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางธวัชชัย  ปัททุม  ครู โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายประวิทย์  ไชยเสนา  ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
2)คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 

1.  นายคนิมเบญมาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ผึ่งแดดวิทยาคาร           ประธานกรรมการ 
2. นายภักดี    สมคะเนย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา       รองประธานกรรมการ 
3. นายสายัน   ปองไป   ผู้อ านวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์    รองประธานกรรมการ 
4. นายพรชัย    วังคะฮาต  ครู โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร       กรรมการ  
5. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์  ครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร      กรรมการ  
6. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  อุทัยสาร์  ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร                กรรมการ 
7. นางธวัชชัย  ปัททุม   ครู โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์      กรรมการ 
8. นายศราวุธ  พงษ์ศิลป์  ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน             กรรมการและเลขานุการ 
9. นายพณัชกร  โคตรบรม     ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3)คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

1. นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร    ประธานกรรมการ   
2. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  อุทัยสาร์  ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร          รองประธานกรรมการ   
3. นายกิตตินันท์   ดวงรุ่ง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ 
4. นางสาวฐิติรัตน์   พันธ์พรม ครู โรงเรียน ผึ่งแดดวิทยาคาร                 กรรมการ 
5. นายประวิทย์   ไชยเสนา  ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายพณัชกร  โคตรบรม          ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ 
7. นายเจษบดินทร   อินทสงค์      ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
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4)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
4.1)  กิจกรรมแอโรบิค ระดับ ม.1 – ม.6 

1. นายคนิมเบญมาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร       ประธานกรรมการ 
2. นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายศราวุธ  พงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน        กรรมการ 
4. นายวารศิลป์   เรืองแสน  ครู โรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 
5. นายนพรัตน์   ผิวสุวรรณ  ครู โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ  
6. นายกิตติชัย  กินานิกร  ครู โรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
7. นายประวิทย์   ไชยเสนา  ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางนภามาศ  แสนโคตร ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา           กรรมการ 
9. นางพิณทิพย์  ค าจันทร์  ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์  กรรมการ 
10. นางธวัชชัย  ปัททุม  ครู โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ 
11. นายพณัชกร   โคตรบรม ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายกิตตินันท์   ดวงรุ่ง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.2)  กิจกรรมคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 – ม.6 
1. นายภักดี    สมคะเณย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยวัฒน์  ใจตรง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายเดชา     คเณศโยธิน  ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
4. นายลิขิต   หาคุ้มคลัง  ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ  
5. นายสมาน   ฤทธิ์น้ าค า    ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  กรรมการ  
6. นายสุเทพ  หล้าละคร  ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
7. นายชาญชัย    อ่อนหวาน ครู โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายพินิจ  หอมสมบัติ  ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.3) ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย)  ระดับ ม.1 – ม.3 
1. นายภักดี    สมคะเณย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยวัฒน์  ใจตรง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระชน   เกิดทองค า      ครู โรงเรียนมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
4. นายชัยธวชั   กมลรัตน์         ครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการ  
5. นายพรชัย    ขันธ์ศรี  ครู โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ  
6. นายณัชฐวัชร   กลางประพันธ์  ครู โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายรณกร  กาญจนวรางกูร     ครู โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
8. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนิสา  คนหาญ  ครู โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.4) พื้นฐานด้านกีฬา (มวย)  ระดับ ม.4 – ม.6 
1. นายภักดี    สมคะเนย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายพรชัย    วังคะฮาต  ครู โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุดกาน  กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา           กรรมการ 
4. นายบุญรัตน์  แสงฤทธิ์  ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
5. นายวัชรินทร์   พรมพฤกษ์ ครู โรงเรียนผาเทิบวิทยา         กรรมการ 
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6. นายวรวุฒิ  บุญน้อย   ครู โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์          กรรมการและเลขานุการ 
7. นายพสุวัฒน์   เพียรคราด         ครู โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
4.5) ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ ม.1 – ม.3 

1. นายสายัน   ปองไป  ผู้อ านวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์   ประธานกรรมการ 
2. นายรัตนกุล   ไตรย์วงศ์        ครู โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางกลีบจันทร์  นนท์ขุนทด   ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน        กรรมการ 
4. นายสดศาสตร์  กลางประพันธ์  ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
5. นายยอดเสน่ห์   สิงห์ทอง ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
6. นายกิตตินันท์   ดวงรุ่ง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ 
7. นายวีระฑูรย์    จ าปา     ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
8. นายโอฬาร   ใจศิริ  ครู โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
9. นายพณัชกร  โคตรบรม          ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร    กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนิสา  คนหาญ ครู โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา            กรรมการ  
11. นายสุดกาน  กลางประพันธ์   ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา           กรรมการ  
12. นายวรวุฒิ  บุญน้อย   ครู โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์          กรรมการ 
13. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์ ครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
14. นายประวิทย์   ไชยเสนา ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวรุ้งกาญจน์  แสงจรัสวงษ์  ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

4.6) ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ ม.4 – ม.6 
1. นายสายัน   ปองไป  ผู้อ านวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์   ประธานกรรมการ 
2. นายสุบิน  ไทยวงค์  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา          รองประธานกรรมการ 
3. นายศราวุธ  พงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน        กรรมการ 
4. นายสุรชัย  ค าพิลา     ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  อุทัยสาร์ ครู โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร           กรรมการ 
6. นายสุพรชัย   สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนค าชะอีพิทยาคม  กรรมการ  
7. นายรณกร  กาญจนวรางกูร    ครู โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์   กรรมการ 
8. นางธวัชชัย  ปัททุม  ครู โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.ราชัน   เดชค าภู ครู โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางนภามาศ  แสนโคตร ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา           กรรมการ 
11. นายวารศิลป์   เรืองแสน ครู โรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 
12. นายธนชัย   ใจตรง  นักศึกษาฯ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา        กรรมการ  
13. ว่าที่ ร.ต.เทพพิทักษ์   สุพร    ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
14. นายกิตติกร   พันธ์สุวรรณ์     ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 
15. นายวิทวัส    หินเมืองเก่า      ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ 1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันที่ต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 

2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
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 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายเนรมิต  กฤตาคม               ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา      ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศร  คันธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์         รองประธานกรรมการ  
3. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง   ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รองประธานกรรมการ 
4. นายอ านาจ  บุญเติม   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  รองประธานกรรมการ 
5. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
6. นายพินิจ  ภูนาโคก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
7. นายสมพงษ์  รุ่งฤทธิ์                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
8. นายชัยวัฒน์  ใจตรง                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รองประธานกรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ทุกโรงเรียน กรรมการ 
10. นางดรุณี  โชติช่วง                  ครู โรงเรียนมุกดาหาร      กรรมการ 
11. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์     ครู โรงเรียนมุกดาหาร      กรรมการ 
12. นายวิไล  ไชยพันธ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร                                กรรมการ 
13. นายนันทฉัตร  นันทศิริ            ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา             กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุจิตรา  แสนโคตร   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต          ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
17. นายนพดล  ขันแข็ง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน    
2)  คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 

1. นายเนรมิต  กฤตาคม              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา       ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รองประธานกรรมการ 

          3. นายอดิศร คันธโรรส               ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์         รองประธานกรรมการ  
          4. นายอ านาจ  บุญเติม  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  กรรมการ 
 5. นายนันทฉัตร  นันทศิริ            ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา           กรรมการ   
 6. นายชัยวัฒน์  ใจตรง                รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
 7. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง    รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 8. นายพินิจ  ภูนาโคก              รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 
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3)คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง    รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นายพินิจ  ภูนาโคก              รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
 3. นายไพวรรณ์  บุษบงค์   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา    กรรมการ 
 4. นางวัจนา  ยอดอินทร์   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสุจิตรา  แสนโคตร   ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางรัชนีกร  สวัสดิวงศ์ชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกิจกรรมทัศนศิลป์ 
 4.1)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์     ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
   4. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย            ครูโรงเรียนมุกดาหาร                                 กรรมการ 
5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
     6. นายมานะชัย วงษ์ประชา ครูโรงเรียนจุฬาภรณฯ  มุกดาหาร กรรมการ 
7. นายชัชชัย  อาจวิชัย               ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.2)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางหัทยา  วงค์แสนค า  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม       กรรมการ 
 4. นางสุจิตรา  แสนโคตร             ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์. กรรมการ 
     6. นางสาวดรุณี ธรรมรักษา ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการ 
   7. นายวิราวุธ  ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.3)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
และนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์     ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
   4. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย            ครูโรงเรียนมุกดาหาร                                กรรมการ 
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5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
     6. นายมานะชัย วงษ์ประชา ครูโรงเรียนจุฬาภรณฯ  มุกดาหาร กรรมการ 
7. นายชัชชัย  อาจวิชัย                ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.4) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางหัทยา  วงค์แสนค า  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม       กรรมการ 
 4. นางสุจิตรา  แสนโคตร             ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์. กรรมการ 
     6. นางสาวดรุณี ธรรมรักษา ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการ 
   7. นายวิราวุธ  ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
4.5) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการ  แข่งขันกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางหัทยา  วงค์แสนค า  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม       กรรมการ 
 4. นางสุจิตรา  แสนโคตร             ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์. กรรมการ 
     6. นางสาวดรุณี ธรรมรักษา ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการ 
   7. นายวิราวุธ  ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 4.6) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการ  แข่งขันกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์     ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
   4. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย            ครูโรงเรียนมุกดาหาร                                กรรมการ 
5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
     6. นายมานะชัย วงษ์ประชา ครูโรงเรียนจุฬาภรณฯ  มุกดาหาร กรรมการ 
7. นายชัชชัย  อาจวิชัย                ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.7)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์     ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
   4. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย            ครูโรงเรียนมุกดาหาร                                กรรมการ 
5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
     6. นายมานะชัย วงษ์ประชา ครูโรงเรียนจุฬาภรณฯ  มุกดาหาร กรรมการ 
7. นายชัชชัย  อาจวิชัย                ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.8) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. ว่าที่ร.ต.ส าเริง  จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา                       รองประธานกรรมการ 
 3. นางหัทยา  วงค์แสนค า  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม       กรรมการ 
 4. นางสุจิตรา  แสนโคตร             ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
5. นายนพดล   สายจันทร์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์. กรรมการ 
     6. นางสาวดรุณี ธรรมรักษา ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม กรรมการ 
   7. นายวิราวุธ  ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ 
     8. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจุฑารัตน์  พละสุ ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.9)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมภาพปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายพินิจ  ภูนาโคก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางดรุณี  โชติช่วง                 ครูโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
 3. นายนันทฉัตร  นันทศิริ            ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   รองประธานกรรมการ 
 4. นายวิไล  ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                         รองประธานกรรมการ        
 5. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง        ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการ 

6. นายสุรชัย  วังทะพันธ์             ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
7. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต        ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                  กรรมการ 

 8. นายใจเพชร  จันทร์สาขา ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ   
 9. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์           ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ   
10. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
    11. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.10)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายพินิจ  ภูนาโคก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางดรุณี  โชติช่วง                 ครูโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
 3. นายนันทฉัตร  นันทศิริ            ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   รองประธานกรรมการ 
 4. นายวิไล  ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                         รองประธานกรรมการ        
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 5. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง        ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการ 
 6. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต        ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                  กรรมการ 
 7. นายใจเพชร  จันทร์สาขา ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ   
 8. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย  ครโูรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.11)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายพินิจ  ภูนาโคก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางดรุณี  โชติช่วง                 ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนันทฉัตร  นันทศิริ            ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                    รองประธานกรรมการ 
 4. นายวิไล  ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                          รองประธานกรรมการ        
 5. นายสุรชัย  วังทะพันธ์             ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ 
 6. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต        ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   กรรมการ 
 7. นายใจเพชร  จันทร์สาขา ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ  
 8. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์           ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ   
9. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
     10. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย             ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.12) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. นายพินิจ  ภูนาโคก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางดรุณี  โชติช่วง                  ครูโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
 3. นายนันทฉัตร  นันทศิริ             ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   รองประธานกรรมการ 
 4. นายวิไล  ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                         รองประธานกรรมการ        
 5. นายสุรชัย  วังทะพันธ์              ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
 6. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต        ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                  กรรมการ 
 7. นายใจเพชร  จันทร์สาขา ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ  
 8. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์            ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ   
 9. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
     10. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย           ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.13) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมประติมากรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. นายพินิจ  ภูนาโคก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางดรุณี  โชติช่วง                 ครูโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
 3. นายนันทฉัตร  นันทศิริ            ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   รองประธานกรรมการ 
 4. นายวิไล  ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                         รองประธานกรรมการ        
 5. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง        ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการ 
 6. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต        ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   กรรมการ 
 7. นายใจเพชร  จันทร์สาขา ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ   
 8. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กิจกรรมดนตรี และการขับร้องบรรเลง 
 4.14) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.15) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครโูรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.17)  คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.18) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
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5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.19) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก 
ผสมขิม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.20) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีไทย วงเครื่องปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.21) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีไทย วงเครื่องปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.22) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีไทย วงอังกะลุง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.23)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงสากลชาย - หญิง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายชัยวัฒน์  ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคา ประธานกรรมการ           
 2. นายนพดล  ขันแข็ง              ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณไตรย์    ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                             กรรมการ 
 5. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 6 นางสาวกัลยาณี  พรมดี  พนักงานราชการโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.24) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงสากลชาย - หญิง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายชัยวัฒน์  ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคา ประธานกรรมการ           
 2. นายนพดล  ขันแข็ง              ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณไตรย์    ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                             กรรมการ 
 5. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 6 นางสาวกัลยาณี  พรมดี  พนักงานราชการโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.25) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย -หญิง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายชัยวัฒน์  ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคา ประธานกรรมการ           
 2. นายนพดล  ขันแข็ง              ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณไตรย์    ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                             กรรมการ 
 5. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 6 นางสาวกัลยาณี  พรมดี  พนักงานราชการโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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 4.26)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย- หญิง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายชัยวัฒน์  ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคา ประธานกรรมการ           
 2. นายนพดล  ขันแข็ง              ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณไตรย์    ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                             กรรมการ 
 5. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 6 นางสาวกัลยาณี  พรมดี  พนักงานราชการโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.27) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับขานประสานเสียง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายชัยวัฒน์  ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคา ประธานกรรมการ           
 2. นายนพดล  ขันแข็ง              ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณไตรย์    ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                             กรรมการ 
 5. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 6 นางสาวกัลยาณี  พรมดี  พนักงานราชการโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.28) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับขานประสานเสียง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายชัยวัฒน์  ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคา ประธานกรรมการ           
 2. นายนพดล  ขันแข็ง              ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณไตรย์    ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                             กรรมการ 
 5. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 6 นางสาวกัลยาณี  พรมดี  พนักงานราชการโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.29)คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย - หญิง  
และนักเรียนพิเศษเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายอ านาจ  บุญเติม    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทนวิทยา               ประธานกรรมการ             
 2. นางบุญจันทร์ทาระ               ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร                      กรรมการ 
 3. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม   ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม                    กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาวดี  บุญถูก  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา                    กรรมการ 
 5. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 6. นายบูรณะ  วังคะฮาต ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม         กรรมการ 
 7. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 8. นายนพดล  นนท์ขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน                 กรรมการและเลขานุการ 
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4.30) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย – หญิง 
และนักเรียนพิเศษเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายอ านาจ  บุญเติม    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทนวิทยา               ประธานกรรมการ             
 2. นางบุญจันทร์ทาระ               ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร                      กรรมการ 
 3. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม   ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม                    กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาวดี  บุญถูก  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา                    กรรมการ 
 5. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 6. นายบูรณะ  วังคะฮาต ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม         กรรมการ 
 7. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 8. นายนพดล  นนท์ขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.31) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย – หญิง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายอ านาจ  บุญเติม    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทนวิทยา               ประธานกรรมการ             
 2. นางบุญจันทร์ทาระ               ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร                      กรรมการ 
 3. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม   ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม                    กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาวดี  บุญถูก  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา                    กรรมการ 
 5. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 6. นายบูรณะ  วังคะฮาต ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม         กรรมการ 
 7. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 8. นายนพดล  นนท์ขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.32) คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย – หญิง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายอ านาจ  บุญเติม    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทนวิทยา               ประธานกรรมการ             
 2. นางบุญจันทร์ทาระ               ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร                      กรรมการ 
 3. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม   ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม                    กรรมการ 
 4. นางสาวสุภาวดี  บุญถูก  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา                    กรรมการ 
 5. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 6. นายบูรณะ  วังคะฮาต ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม         กรรมการ 
 7. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 8. นายนพดล  นนท์ขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.33)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีวงดนตรีสตริง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายจ ารัก  สุวรรณไตรย์           ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์            รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย          ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
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 5. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 6. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
   7. นายบูรณะ  วังคะฮาต   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.34)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีวงดนตรีสตริง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  
 1. นายจ ารัก  สุวรรณไตรย์           ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์            รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย          ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 5. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 6. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
  7. นายบูรณะ  วังคะฮาต   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.35)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรี วงเครื่องลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายจ ารัก  สุวรรณไตรย์           ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์            รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย          ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 5. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 6. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 7. นายบูรณะ  วังคะฮาต   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.36)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรี วงเครื่องลม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายจ ารัก  สุวรรณไตรย์           ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์            รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย          ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 5. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 6. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 7. นายบูรณะ  วังคะฮาต   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.37)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายจ ารัก  สุวรรณไตรย์           ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์            รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย          ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
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 5. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 6. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 7. นายบูรณะ  วังคะฮาต   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
 
4.38)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายจ ารัก  สุวรรณไตรย์           ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร   ประธานกรรมการ 
 2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง  ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์            รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย          ครูโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายด ารงค์  พิษเศษ                ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มุกดาหาร กรรมการ 
 5. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ 
 6. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ  พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร               กรรมการ 
 7. นายบูรณะ  วังคะฮาต   ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กิจกรรมนาฏศิลป์ฟ้อนร า และการแสดง 
 4.39) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายณัฏฐฑกฤต  ไชยจินดา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                                 กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 6. นางกอบกาญจน์ ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ  
 7. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
      8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสเีงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ  
 
 4.40) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 5. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
 6. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                      กรรมการ 
 7. นางแววดาว  ยืนยง                ครูโรงเรียนโพธิ์วิทยา กรรมการ 
8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ 
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 4.41) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  1 1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายณัฏฐฑกฤต  ไชยจินดา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                                 กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 6. นางกอบกาญจน์  ค าพันธ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ  
 7. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
     8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ  
 
 4.42)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 5. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
 6. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                      กรรมการ 
 7. นางแววดาว  ยืนยง                ครูโรงเรียนโพธิ์วิทยา กรรมการ 
          8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.43)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายณัฏฐฑกฤต  ไชยจินดา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                                 กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 6. นางกอบกาญจน์  ค าพันธ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ  
 7. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ  
 
 4.44) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 5. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
 6. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                      กรรมการ 
 7. นางแววดาว  ยืนยง                ครูโรงเรียนโพธิ์วิทยา กรรมการ 
8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ 
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 4.45) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายณัฏฐฑกฤต  ไชยจินดา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                                 กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 6. นางกอบกาญจน์  ค าพันธ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ  
 7. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
     8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ   
 
 4.46) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
     2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 5. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
 6. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                      กรรมการ 
 7. นางแววดาว  ยืนยง                ครูโรงเรียนโพธิ์วิทยา กรรมการ 
     8. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.47) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงตลก และการแสดงมายากล (ทีมรวม) 
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                      กรรมการ 
 5. นายณัฏฐฑกฤต  ไชยจินดา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                                 กรรมการ 
 6. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
 7. นางแววดาว  ยืนยง                ครูโรงเรียนโพธิ์วิทยา กรรมการ 
 8. นางกอบกาญจน์  ค าพันธ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
 9. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
10. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ  
 
 4.48) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแสดงมายากล (ทีมรวม)  
  1. นายอดิศร  คัรธโรรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์       ประธานกรรมการ             
 2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร                     รองประธานกรรมการ 
 3. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์ ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวสุพิชญา  นาคเสน ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร                      กรรมการ 
 5. นายณัฏฐฑกฤต  ไชยจินดา ครูโรงเรียนอุดมวิทย์                                 กรรมการ 
 6. นางสาวอรุณี  แสนสุข พนักงานราชการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์    กรรมการ 
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 7. นางแววดาว  ยืนยง                ครูโรงเรียนโพธิ์วิทยา กรรมการ 
 8. นางกอบกาญจน์  ค าพันธ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
 9. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์        ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ  
10. นางสาวทิพย์จีรา  ภูสีเงิน         พนักงานราชการโรงเรียนมุกดาหาร                กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการด าเนินการและตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
 4.49) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมเดี่ยวโปงลาง/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวพิณ/เดี่ยวแคน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.50) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเดี่ยวโปงลาง/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวพิณ/เดี่ยวแคน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 4.51)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการบรรเลงวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ทีมรวม)  
 1. นายสุทธิพงษ์  ใจตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชรษฐวุฒิ  บุตรดีวงค ์ ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  จันทพันธุ์ พนักงานราชการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ 
     4. นายขงเขต  ท้าวสบาย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ กรรมการ 
5. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น           ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 6. นายปริวรรต ไวสู้ศึก      ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
 7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล ครโูรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.นายสมจิต  ราชิวงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2.นายธวัช  สุขบัติ   ผู้อ านวยการโรงเรียนค าบกวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
3.นายทรงวุฒิ โยวบุตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ   
4.นางนภัทร สุวรรณโชติ   ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ 
5.นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรี   ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ 
6.นายวีระพล อินลี    ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ 
7.นางสาววัชรีพร ธนพุทธวิโรจน์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการ 
8.นางสาวนัฏยา ปัททุม   ครูโรงเรียนมุกดาหาร     กรรมการ 
9. นายกิตติพิชญ์  ศรีเนตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
10.นายสุภชัย ชาววัง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการและเลขานุการ 
11.นางสาววัชรารัตน์  อิทธิรัตน์  ครโูรงเรียนมุกดาหาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
 
2)คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 
 1.นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2.นายสุภชัย  ชาววัง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
 3.นางจิตราวันท์  ยืนยง   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   กรรมการ 
 4.นางชญานิษฐ์  เนืองนอง  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกุล  กรรมการ 
 5.นางนัฉรียา  ฤทธิวงศ์   ครูโรงเรียนผึงแดดวิทยาคาร  กรรมการเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 

3)คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
1.นางโศภิษฐ์ ไมยละ  ครูโรงเรียนมุกดาหาร    ประธานกรรมการ 

 2.นางนลินี ไวว่อง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
 3.นางสาววัชรีพร ธนพุทธวิโรจน์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวธีรนันท์  เสนาช่วย ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
 5.นางสาวนัฏยา  ปัททุม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.นายเจนวิชญ์ รามางกูร   ครูโรงเรียนมุกดาหาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7.นายกิตติพิชญ์  ศรีเนตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
4)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

4.1) กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1. นางบงกช  สุทธิประภา  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ 
 2. นายธณัฐพล  ตรีเดช  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. Miss Claudia Joy de Long ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 4. นางสุกัญญา  กัลยาณ์  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
 5. นางอุลิยา  ศรีบุรมย์  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
 6. นางสาวแพรวเพชร  ขันบรรจง ครโูรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
 7. นางสาวธีรนันท์  เสนาช่วย ครโูรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
 

4.2) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นายสุวิวัชร  สมมาตย์   ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ 
 2. นายธณัฐพล  ตรีเดช   ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3. นางประภัสสร  ศรีพันดอน  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
 4. นายวีระศักดิ์  คงจันทร์   ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
 5. นางสาวอ านวยพร  เมืองโคตร  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
 6. Mr. Gary Robert Gray  ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 7. นางโศภิษฐ์  ไมยละ   ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.3) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1.นายธวัช  สุขบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าบกวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 2. นางอุษา  หอมสุดใจ  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
 4. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยว  ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน  กรรมการ 
 5. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 

6. นางสาวรัตน์ศิยา  จูมแพง ครโูรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการ 
 7. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์  ครโูรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 8. Mr. Alexio Tawona Zure ครโูรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
 9. นางนภัทร  สุวรรณโชต ิ ครโูรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
  

4.4) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางจิตราวันท์  ยืนยง   ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. นางณัฐสินาถ  วังคะฮาต  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
 3. นางพัชราภา  บุรัตน์   ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
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 4. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
 5. นางละไม  พันธุ์จ้อย   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
 6. Miss Elizabeth  Stalfort  ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 7. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์  ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.5) การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1. นางสุเทวี  กลางประพันธ์  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 2. นางวรรณภา  ไชยราช  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวอภิญญา  สิมสาร  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
 4. นางสาวกิตติธร  พุทธวรรณ  ครโูรงเรียนผาเทิบวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาวพิลากร  วังคะฮาต  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
 6. Mr. Hachem  Ramki   ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 7. นางสาวนัฎยา  ปัททุม   ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.6) การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นายชูชัย  อาจวิชัย   ครโูรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์   ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค ์ รองประธานกรรมการ 
 3. นายกมล  แก่นจันทร์   ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวสมหทัย  พรหมทัตโต  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
 5. นางสาวมยุรา  เมืองฮาม  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการ 
 6. Mr. Calum James Bennie Stokes ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 7. นายกิตติพิชญ์  ศรีเนตร  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

4.7) การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1. นายชานนท์  เยี่ยงสกุลไพศาล  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 2. นางนลินี  ไวว่อง   ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 3. Miss Milgres  Dela Crus Lustre ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
 4. Mr. Juan Molina Vega  ครโูรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 5.นางสาวพัชรา  หงส์สมดี  ครโูรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
 6. นางสาวจีรานันท์  พุทธิจักร  ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.8) การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสมาน  แก่นงาม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวง ประธานกรรมการ 

1. นางนลินี  ไวว่อง   ครูโรงเรียนมุกดาหาร  รองประธานกรรมการ 
 2. นายสมบัติ  พละศักดิ์   ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
 3. Miss Milgres  Dela Crus Lustre ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ  
 4. Mr. Juan Molina Vega  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 5. นางสาวพัชรา  หงส์สมดี  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
 6. ส.อ.สุภาภรณ์  จุลสมบัติ  ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
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 4.9) การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวภัชรากร  คล่องดี  ครโูรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
 3. Mr. Jiang Ziqiang   ครโูรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 4. Miss Chen Jingyu   ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการ 
 5. Miss Peng Peipei   ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ 
 6. Miss Liu Menghua   ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 7. นางสาวมุกธิดา  จันทพันธ์  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.10) การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสาวปรียาฉัตร  ไชยสุข  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุชาวดี  สุวรรณกาฬา  ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ 
 3. Miss Zeng Ting    ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 4. Miss Zhang Fan   ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน กรรมการ 
 5. Miss Peng Peipei   ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 6. Mr. Jiang Ziqiang   ครโูรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 7. นางสาวช่อชบา  อุดค า   ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
 

4.11) การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. Mr. Fujioka  Kohei   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  รองประธานกรรมการ 
 3. น.ส.บุษบัน  รอดรังส ี   ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร กรรมการ 
 4. Mr. Igari  Asuka     ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
          5. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
 

4.12) การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 2. Mr. Fujioka  Kohei   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
 3. น.ส.บุษบัน  รอดรังส ี   ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร กรรมการ 
 4. Mr. Igari  Asuka     ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 5. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.13) การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีนระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสาวช่อชบา  อุดค า   ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวภัชรากร  คล่องดี  ครโูรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
 3. Miss Zhang Fan   ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน กรรมการ 
 4. Miss Peng Peipei   ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 5. Miss Lui Menghua   ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 6. Mr. Jiang Ziqiang   ครโูรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 7. นางสาวแพรวเพชร  แก้วศรีนวม นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการและเลขานุการ 
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4.14) การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสาวชุติมา  ชัยนา   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
 3. Mr. Igari  Asuka     ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
 4. Mr. Fujioka  Kohei   ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
 5. น.ส.บุษบัน  รอดรังส ี   ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร กรรมการ 
 6. นางสาวณฐพร  เรืองธรรม  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.15) การแข่งขันละครสั้นภาษาจีนระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสาวปรียาฉัตร  ไชยสุข  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวช่อชบา  อุดค า   ครโูรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
 3. Miss Zeng Ting    ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 4. Mr. Jiang Ziqiang   ครโูรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการ 
 5. Miss Peng Peipei   ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 6. Miss Zhang Fan   ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน กรรมการ 
 7. นางสาวมุกธิดา  จันทพันธ์  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.16) การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่นระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์ ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
 3. Mr. Fujioka  Kohei  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
 4. Mr. Igari  Asuka    ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 5. น.ส.บุษบัน  รอดรังส ี  ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  กรรมการ 
 6. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 
 

4.17) การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีนระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางสาวจามจุรี  ทีเก่ง  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุชาวดี  สุวรรณกาฬา ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3. Miss Chen Jingyu  ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
 4. Miss Peng Peipei  ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
 5. Miss Zhang Fan  ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน  กรรมการ 
 6. Miss Lui Menghua  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
 7. นางสาวมุกธิดา  จันทพันธ์ ครโูรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

4.18) การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่นระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์ ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
 3. Mr. Fujioka  Kohei  ครโูรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
  4. Mr. Igari  Asuka    ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ 
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  5. น.ส.บุษบัน  รอดรังสี  ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  กรรมการ 
  6. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ 
 

4.19) การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี ครูโรงเรียนมุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัย  จันทลาง  ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
 3. นายวาทศิลป์  อินจงล้าน ครโูรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  กรรมการ 
 4. นายวิชิติ  บุรัตน ์  ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
 5. Mr. Jens Felix Ruether ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
 6. นางบรรจบ โนนพิลา ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการและเลขานุการ 
  

4.20) การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายชัย  จันทลาง   ครโูรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
 3. นายวาทศิลป์  อินจงล้าน  ครโูรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการ 
 4. นายวิชิติ  บุรัตน ์   ครโูรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการ 
 5. Mr. Jens Felix Ruether  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
 6. นางบรรจบ โนนพิลา  ครูโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 นายวิมาลทอง  ยืนยง    ผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์    ประธานกรรมการ 
1.2 นายอดิศร  คันธโรรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายเกษร  สินพูน    ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
1.4 นายนิรันตร์  สุยะรา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
1.5 นายวิเศษ  ชาวระนอง   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
1.6 นายสนิท  กลางประพันธ์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์    กรรมการ 
1.7 นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   กรรมการ 
1.8 นางสาวอรวรรณ  ดอนชัย    ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์    กรรมการและเลขานุการ 
1.9 นางสาวชนิกา  อาจวิชัย     ครูผู้ช่วยโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
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2)คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 
2.1 นายวิมาลทอง  ยืนยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2.2 นายอดิศร  คันธโรรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์     รองประธานกรรมการ 
2.3 นายเกษร สินพูน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ 
2.4 นายนิรันตร์  สุยะรา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการ 
2.5 นายสนิท  กลางประพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์   กรรมการ 
2.6 นายวิเศษ  ชาวระนอง     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3)คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

3.1 นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวอรวรรณ  ดอนชัย       ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
3.3 นางสาวชนิกา  อาจวิชัย         ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
 
4)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
    4.1) คณะกรรมการการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 – ม. 3 และ คณะกรรมการการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์ 
    เพื่อให้บริการ ม. 4 – ม. 6 

1. นายอดิศร  คันธโรรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทธี  เรืองศรี  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ  
4. นายฤทธิชัย  วังวงค์  ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์  กรรมการ 
5. นายชัย  จันทุลาง  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
6. นายไพวรรณ์บุษบงค์  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4.2) คณะกรรมการหนังสือเล่มเล็ก ม. 1 – ม. 3 
1. นายเกษร  สินพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ 
2. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
3. นางประภาพรรณ  พั่วแพง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
4. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ  ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ   
6. 5.6 นางสาวสิริลักษณ์  ทองมหา พนักงานราชการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ 
7. 5.7 นางขวัญใจ  อุทัยสาร์  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
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4.3) คณะกรรมการหนังสือเล่มเล็ก  ม. 4 – ม. 6 
1. นายเกษร  สินพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ 
2. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
3. นางประภาพรรณ  พั่วแพง  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
4. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ  ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ   
6. นางสาวสิริลักษณ์  ทองมหา พนักงานราชการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ 
7. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 

 
4.4) คณะกรรมการการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 – ม.3 และ ม. 4 – ม. 6 
1. นายสนิท  กลางประพันธ์  โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นางนิ่มนวล  รอบรู้  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรฑูรย์ ไวว่อง  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร กรรมการ 
4. นางสายใจ  พลมณี  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายณรงค์  นาริต  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

 
4.5) คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)ม.1–ม.3 และ ม.4-ม.6 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์    ประธานกรรมการ 
2. นางมาริสา  อินลี   ครูโรงเรียนมุกดาหาร   รองประธานกรรมการ 
3. นางภาณิชา  โพธิ์เมือง  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวอนัญญา  บุญสูง  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
5. นางสาวชนิกา  อาจวิชัย    ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐชาภัทร  ทองแปลง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนมุกดาหาร  กรรมการ 
7. นางกรวิภา  คุณชื่น  ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 

 
4.6) คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 – ม. 6 
1. นายนิรันตร์  สุยะรา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ 
2. นายศาศวัต  คุณชื่น  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
3. นายประกิต  สาธุชาติ  ครูโรงเรียนรงเรียนดงมอนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายวารินทร์  ซุยอุ้ย  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
5. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 

 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
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คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1) คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายส่งเสริม  เมืองฮาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายพรสวัสดิ์  สุวรรณศร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ  รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ พ.ต.บุญเทศก์ บุษมงคล   ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ 
4. นางพัทธนันท์  แก้ววิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
5. นางวรรณวิมล  นาโสก   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการ 
6. นางวนิดา   ชูค าสัตย์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
7. นายพรชัย  ทวีโคตร  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
8. นางสาวณธภัค   ไชยสินภทัร ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการ 
9. นายอรรฆเดช   อาจวิชัย  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
10. นายวชิาญ   วาปี   ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
11. นางนิภาพร   ไชยเพชร  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
12. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล    กรรมการ 
13. นายสิริวัฒน์   นาโสก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
14. นายธเนตร  ทุ่งมน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ 
15. นางขวัญใจ   ศรีประสงค์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวธัญญรัตน์  แสนค า  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวสภุาวดี  สวุรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  1. อ านวยความสะดวกและประสานงานให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1. ตรวจสอบและรับรองผลการแข่งขัน   
 
2)คณะกรรมการตรวจสอบผลการแข่งขัน 

1. นายส่งเสริม  เมืองฮาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
2. นายพรสวัสดิ์  สุวรรณศร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพัทธนันท์  แก้ววิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล            กรรมการ 
4. ว่าที่พ.ต.บุญเทศก์  บุษมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
5. นายพรชัย  ทวีโคตร  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่   1. พิจารณา ตรวจสอบผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรมก่อนประกาศผล  
  2. วินิจฉัย ตัดสิน ผลการแข่งขัน กรณีกิจกรรมมีปัญหาในการแข่งขัน 

 
3)คณะกรรมกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 

1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   ประธานกรรมการ 
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการ 
3. นางสาวเมธินี   แสนโคตร ครูธุรการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ น าผลการแข่งขันแต่ละรายการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
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4)คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
4.1) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 1. นายพรสวัสดิ์  สุวรรณศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ประธานกรรมการ 
 2. นายภูศิษฎ์พงษ์  โจนลายตา ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
 3. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
 4. นายธวัชชัย   มันอาสา  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร กรรมการ 
 5. นายรณชัย   มีระหงส์  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
 6. นายพรชัย  ทวีโคตร  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 
4.2) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

1. นางวรรณวิมล  นาโสก  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ  ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
3. นายสัญลักษณ์  ปริยัติพงษ์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
4. นายประยุทธ  นาคมุนี  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
5. นายสนิท  กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
 6. นางสาวขนิษฐา   ปิตฝ่าย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร กรรมการ 

 
4.3) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ว่าที่พ.ต.บุญเทศก์  บุษมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  จูมแพง  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางสาวชุติมา   พ่อชมพู ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
4. นางดารุณี  รัตนวิชัย  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
5. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

4.4) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ว่าที่พ.ต.บุญเทศก์  บุษมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  จูมแพง  ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางสาวชุติมา   พ่อชมพู ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
4. นางดารุณี  รัตนวิชัย  ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา   กรรมการ 
5. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
4.5) การแข่งขันโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

1. นายฉลอง   บุตรกาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี  สุขรี  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
3. นางสีสวาสดิ์  แสนมาโนช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน  กรรมการ 
4. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  กรรมการ 
5. นางสุกัญญา  ว่องไว  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
6. นายชัยยนต์  สิงห์บุญ  ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการ 
7. นางจารุณี  ฤทธิ์วงค์  ครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ  กรรมการและเลขานุการ 
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4.6) การแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
 1. นายสุรพงษ์   รัตนวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ ประธานกรรมการ 
 2. นายโกศล  คนขยัน  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวสิวลี   ภูผาลัย  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
 5. นายอุทิศ   พันนุมา  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
 6. นายเพิ่มพงศ์   นาชัยเวียง ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
 7. นายธีรพงศ์  แสนยศ  ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 
 8. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 
4.7) การแข่งขันจัดสวนแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 1. นายสุรพงษ์   รัตนวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ ประธานกรรมการ 
 2. นายโกศล  คนขยัน  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวสิวลี   ภูผาลัย  ครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวเบญจมาศ  แจ่มทุ่ง ครูโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  กรรมการ 
 5. นายสมพร   เจริญเขต  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
 6. นายอุทิศ   พันนุมา  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการ 
 7. นายเพิ่มพงศ์   นาชัยเวียง ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
 8. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 
4.8) การแข่งขันแปรรูปอาหารชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

   1. นายส่งเสริม   เมืองฮาม ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
   2. นางอังคณา  อุปัญญ์  ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  กรรมการ 
   3. นายประไมตรี  สลางสิงห์ ครูโรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 
   4. นางกองทรัพย์    ผิวงาม ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
   5. นายวุฒิไกร  จันทร  ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 
4.9) การแข่งขันท าอาหาร (น้ าพริก  ผักสด เครื่องเคียง) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

     1. นางมยุรี  กินลา  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   ประธานกรรมการ 
     2. นางอรุณี  วังคะฮาต  ครูโรงเรียนค าชะอีพิทยาคม  กรรมการ 
     3. นางอาลัย  จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
4. นางจรีพร  วงษ์ค า  ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  กรรมการ 
     5. นางสุวารี  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนค าบกวิทยาคาร  กรรมการ 
     6. นางนิภาพร  ไชยเพชร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 
4.10) การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

1. นางรัตนา  สมคะเณย์  ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมาลี   จันทร์หาร ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  กรรมการ  
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3. นางทิพย์ศิริ    นันทศิริ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
  4. นางอัจจิตา  ทองธรรมชาติ ครูโรงเรียนมุกดาหาร   กรรมการ 

   5. นางสาวพรรณิภา   ศรีทอง ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
4.11) การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 1. นายเกสร   สินพูน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ  
2. นางธนิดา   ทรงเดชภูริโชต ิ  ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา   กรรมการ 
 3. นางปัญจมา  คล่องดี   ครูโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  กรรมการ 
 4. นางลลดา  อินทร์สด   ครูโรงเรียนอุดมวิทย์   กรรมการ 
5. นางสุพร   ทองอาจ   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน  กรรมการ 
 6. นางสาวธัญญรัตน์  แสนค า  ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. ออกข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันท่ีต้องใช้ข้อสอบและแบบทดสอบ 
 2.ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3. ควบคุม  ดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   4. สรุปรายงานผลการแข่งขันให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด 
 


