
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา               

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ลงวันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
.................................................... 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันทกัษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่ ๘-๙ กันยายน   ๒๕๖๐   

ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     ๑.๑  นายค าจันทร์  รัตนอุปการ           ผู้อ านวยการ สพม. ๒๑ ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นายณรงค์  สรุาลยั รองผู้อ านวยการ สพม. ๒๑ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายศภุกฤต  ไกรสกลุ รองผู้อ านวยการ สพม. ๒๑ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นายประยรู  ยวนยี   ประธานสหวิทยาพิสัยสรเดช รองประธานกรรมการ 
     ๑.๕  นายทวีศักดิ์  มาลา ประธานสหวิทยาเขตเบญจพิทย ์ รองประธานกรรมการ 
     ๑.๖  นายพิทักษ์  ตุ้มมี ผู้อ านวยการโรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
     ๑.๗  นายนิพนธ์  ป้องโกเซ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเซมิพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.๘  นายรังสรรค์  จันทจร ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.๙  นายอาทิต  กันธินาม ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาหนงัพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๑.๑๐   นายล าเพย  พิเคราะห์แนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.๑๑   นายศุภกิต  ถิ่นทอง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม  กรรมการ 
     ๑.๑๒  นายประจักษ์  ประจมิทิศ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ 
     ๑.๑๓  นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 27 ฯ         กรรมการ 
     ๑.๑๔ ดร.แวววรรณ วรรณชัยวตัร ผู้อ านวยการโรงเรยีนบัณฑิตน้อย กรรมการ 
     ๑.๑๕  นางนริศรา  นลิแสงศรี     ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลรัตนบัณฑิต กรรมการ 
     ๑.๑๖  นางชนานันท์  สุคันธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
     ๑.๑๗  นางสาวทิพวรรณ  ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
     ๑.๑๘  นางพรทิพา  นันตสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
     ๑.๑๙  นายสมพงศ์  นารีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรยีนร่มธรรมานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๒๐  นางปาริฉัตร เทียนทิพย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑.๒๑  นายวิทยา  อินกง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  สนับสนุนช่วยเหลือ ตดัสินใจแก้ปญัหา และให้ค าปรึกษาในการด าเนนิงาน    
                ให้บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย  
 ๒.๑  นายประนอม  เคหฐาน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายณัฐพงษ์  ภูชมศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวยุพิณ  ผิวขาว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        กรรมการ            
 ๒.๔  นางสาวกญัญา  ตาลชัยภมู ิ  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๒.๕  นายสุริชัย  โคดเมือง             ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  กรรมการ 
    ๒.๖  นางพิมลจันทร์  กิตตริัตนบตุร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  กรรมการ 
     ๒.๗  นางเพ็ญนิภา  บัวคอม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  กรรมการ 
     ๒.๘  นายนภกาญจน์  ผดุงศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
 ๒.๙  นายประสาสน์ วงษ์ประจันต์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
 ๒.๑๐  นายไพวัลย์ แพงแสน           นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๒.๑๑  นายประสงค์ พัดลม           นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย            กรรมการ 
     ๒.๑๒  นายพงษ์ศักร์  เหมวงศ์          นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๒.๑๓  นายชาญวิชญ์  ธรรมรตันน์ิธิ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๒.๑๔  นางสาวลดัดาวรรณ  แก้วม่วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการและเลขานุการ 



~ 2 ~ 
 

 
 มีหน้าที ่   ๑. จัดระเบียบวางแผนด าเนนิการและประชาสมัพันธ์ข่าวสารข้อมลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดการแข่งขัน 
       ๒. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขนั  ป้ายสถานที่การแข่งขัน   ป้ายติดประกาศผลการแข่งขัน 
       ๓. ออกแบบซุ้มไวนิล   ออกแบบเกียรติบัตร 
       ๔. ด าเนินงานพิธีเปิด 
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
    ๓.๑  นายวิทยา  ศรีวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย  ประธานกรรมการ 
     ๓.๒  นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุล  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รองประธานกรรมการ 
   ๓.๓  นางวิไลศักดิ์  ชาธิรัตน์          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
   ๓.๔  นางไพบูลย์  เสมอสมัย     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
   ๓.๕  นางสาวสุภาวดี  ผาตะเนตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
  ๓.๖  นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
    ๓.๗  นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วมว่ง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๘ นางสาวรุ่งอรณุ  เพ็ยกุลกิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๙ นางสาวยุพิณ  ผิวขาว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายทวิชัย  ผาน้ าค า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๑๑ นายสงัด  ดงพงศ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๑๒ นายเทวากร ต่างโอฐ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายปราโมทย์ ไสทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๑๔ นายพิชิต  สิงหศรฺ ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๑๕ นางกุลา  สาระบตุร              แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๑๖ นางสรุีรัตน์  โพธิ์แก้ว แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๑๗ นางสาวศรีจันทร์  โพธนิักขา แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๑๘ นางส าลี  กองทรัพย์ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
    ๓.๑๙ นางสาวสุภานสั  ยาเจริญ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๒๐ นางประมวล  มีฤทธ์ิ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
 ๓.๒๑  นางชอบ  สุสุข แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๒๒  นายประสาสน์ วงษ์ประจันต ์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๒๓ นายไพวัลย์ แพงแสน            นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
     ๓.๒๔  นายประสงค์ พัดลม              นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
 ๓.๒๕  นายพงษ์ศักร์  เหมวงศ์          นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๓.๒๖ นางอรัญญา  บริจาค             ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       กรรมการและเลขานุการ   
     มีหน้าที ่  ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีหอประชุม และบริเวณใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้พร้อม 
      ๒.  อ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีให้กับคณะด าเนินการจัดการแข่งขัน 
      ๓.  แตกแต่งสถานทีห่อประชุม   ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิด 
 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   ประกอบด้วย  
     ๔.๑  นายอรุณ  ทองแสน รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย                    ประธานกรรมการ 
     ๔.๒  นางวรรณรัตน์  อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         รองประธานกรรมการ 
     ๔.๓  นางลักษณา  ทองแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
    ๔.๔  นางภญิญาพัชญ์  ชัยกิจธนพัฒน์   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                               กรรมการ 
    ๔.๕  นางพิมลจันทร์  กิตตริัตนบตุร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
   ๔.๖  นางสดุารตัน์  อริยะศริิวงศ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
     ๔.๗  นางสาวปยิดา  สุวรรณจิต ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
     ๔.๘  นางสาวภารดี  ศรีสมบูรณ ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
 ๔.๙  นางสาวทิพยส์ุดา  ชัยมลุ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
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     ๔.๑๐ นางกุลา  สาระบตุร              แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๔.๑๑ นางสรุีรัตน์  โพธิ์แก้ว แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๔.๑๒ นางสาวศรีจันทร์  โพธินักขา แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๔.๑๐ นางส าลี  กองทรัพย์ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
    ๔.๑๑ นางสาวสุภานสั  ยาเจริญ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๔.๑๒ นางประมวล  มีฤทธ์ิ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
 ๔.๑๓  นางชอบ  สุสุข แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
 ๔.๑๔ นางสมศรี  โคตะบุญม ี    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่  ๑.  ให้การต้อนรับ  ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะผูบ้ริหารโรงเรยีน และแขกผู้มาร่วมงานและอื่นๆ  
                      ตามความเหมาะสม 
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย  
     ๕.๑  นายไพศาล  ชุมพล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย                    ประธานกรรมการ 
     ๕.๒  นางวรรณรัตน์  อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         รองประธานกรรมการ 
     ๕.๓  นางลักษณา  ทองแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
    ๕.๔  นางภญิญาพัชญ์  ชัยกิจธนพัฒน์   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                               กรรมการ 
    ๕.๕  นางพิมลจันทร์  กิตตริัตนบตุร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
    ๕.๖  นางพิมลจันทร์  กิตตริัตนบตุร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
   ๕.๗  นางสดุารตัน์  อริยะศริิวงศ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
 ๕.๘ นางสมศรี  โคตะบญุม ี    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที่   ๑.  รวบรวมหลักฐานการจัดซื้อจดัจ้างหรือหลักฐานการจา่ยเงินงบประมาณทั้งหมดน าส่งสพม.21  
     ๒.  สรุป รายรับ – จ่าย ในการด าเนินงานน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการหลังเสรจ็กิจกรรม 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นายวิทยา  ศรีวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย  ประธานกรรมการ 
     ๖.๒ นายประดิษฐ์  สุวรรณวงษ์     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                    รองประธานกรรมการ 
    ๖.๓ นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                    กรรมการ 
    ๖.๔ นายธนากร  ไชยแสง นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
    ๖.๕ นายรัฐภมูิ  มากอง นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
  ๖.๖ นายชาติวัตร  บุตรศร ี นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
     ๖.๗ นายวรพล  ธรรมโม นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๘ นายพชร  ภิรมณ์กุล       นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๙ นายวรุฒ  กันยุวา นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๐  นายธันวา  จั่นวิชิต นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๑  นายทวีชัย  พรมผล นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๒  นายณัฎฐชัย  วังสองช้ัน นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๓  นายกิตติศักดิ์  ทีทองแดง นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๔ นายอนุชาติ  ดวงพิมพ์ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๕  นายปฎมิา  มีศร ี นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๖  นายปิยะวัฒน์  ธรรมเทศ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๗  นายภานเุดช  กองแก้ว นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย กรรมการ 
 ๖.๑๘ นายวิศรุต  ธรรมนัต ิ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพสิัย           กรรมการ 
     ๖.๑๙   นายสมใจ  อินทร์จักร ์ ยามโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๖.๒๐ นายสมภาร  โพธินักขา ยามโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ  
     ๖.๒๑ นายพิสัย  ศรวิชัย ยามโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ  
 ๖.๒๒  นายสมร  มาลา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าท่ี    ๑. จัดระบบจราจร บรเิวณประตูเข้า – ออก โรงเรียน 
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      ๒. จัดระบบจราจรในบริเวณโรงเรียนและประสานงานสถานท่ีบรเิวณจอดรถภายนอกที่เป็นสถานท่ี 
          จอดรถ รับ – ส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
       ๓.  ดูแลความสงบเรยีบร้อย ภายในโรงเรยีน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาต่างๆ 
       ๔.  ประสานงานขอความอนุเคราะห์ เจา้หน้าท่ีต ารวจ สภ.โพนพิสัย 
 
๗.  เจ้าหน้าทีฝ่่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร ์     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        หัวหน้า 
     ๗.๒  นางสาวพรพรรณ  อินทจักร์         เจ้าหน้าท่ีงานพยาบาล เจ้าหน้าท่ี 
 มีหน้าที่   ๑. ประสานงานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล 
      ๒.  ใหค้วามช่วยด้านการปฐมพยาบาล คร-ูนักเรียนท่ีร่วมแข่งขัน 
 
๘. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทกึภาพ  ประกอบด้วย  
 ๘.๑  นายธนภณ  อุ่นวิเศษ           ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         ประธานกรรมการ 
     ๘.๒  นายเจษฎา  กายคะตา นักเรียน กรรมการ 
    ๘.๓  นายเกริกพล  จันทร์ดาบุญ นักเรียน กรรมการ 
     ๘.๔  นายศุภกฤต  ไชยศาสตร์ นักเรียน กรรมการ 
     ๘.๕  นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ นักเรียน กรรมการ 
     ๘.๖  นายณัฐพล  ไชยยังกุล นักเรียน กรรมการ 
 ๘.๗  นายศิริพล  วงษ์มหา         เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        กรรมการ 
     ๘.๙ นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการและเลขานุการ   
     มีหน้าที่  ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  จัดหาอปุกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่าง  ให้ความสะดวกเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน 
      ๒. จัดหาเครื่องเสียงตามสถานที่จัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมให้มคีวามพร้อม 
      ๓. บันทึกภาพนิ่ง  บันทึกภาพเคลื่อนไหว  ในระหวา่งจัดกิจกรรม  
      ๔. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกห้องโสตทัศนศึกษาในแตล่ะกิจกรรม 
 
๙.  คณะกรรมการ  รายงานผลการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายวิทยา  อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        ประธานกรรมการ 
    ๙.๒  นางมาฆวรรณ  ค าพูล          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   รองประธานกรรมการ 
    ๙.๓  นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
     ๙.๔  นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
     ๙.๕  นางสาวศิริรัตน์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๙.๖  นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๗  นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๘  นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๙  นางสาวศิริรัตน์  ก้านก่ิงค า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๑๐  นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
 ๙.๑๑  นายคณิณ  ศรีสมุทร นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
     ๙.๑๒  นายชัยรัตน์  ประภัศรางค์ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
     ๙.๑๓  นางสาวจตุพร  ภานุรัตน์ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๑๔  นางสาวประวีณา  ระวังกิ่ง นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๑๕  นางสาวนิตยา  ศรีจันแดง นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๑๖  นายอภิสิทธิ์  จันทะโม นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๑๗  นางสาวคริษฐา  โพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๑๘  นายปฎิภาณ  ศิริวิชา นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๑๙  นางสาวธัญภัค  สุพร นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
  ๙.๒๐  นายอภิวัฒน์  ผาบสิมมา นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
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 ๙.๒๑  นางสาวสุพัตรา  หล้าคอม นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 ๙.๒๒  นายพงษ์พิษณุ  สุวรรณไตรย์   นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
     ๙.๒๓  นางสาวมัณทนา  ศรีสุจันทร์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่   ๑.  จัดท าแบบรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท 
               ๒.  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตดัสินกิจกรรมการประเภทต่างๆ เพื่อรับผลการตดัสิน 
                       แจ้งผ่านประชาสัมพันธ์  
      ๓.  กรอกคะแนนการแข่งขัน   สรุปรายงานการแข่งขันทั้งหมด   
      ๔.  จัดท าสรุปการแข่งขันเป็นรายงานเพื่อเสนอ สพม. ๒๑  
 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  นายวิทยา  อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        ประธานกรรมการ 
    ๑๐.๒  นางมาฆวรรณ  ค าพูล          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   รองประธานกรรมการ 
    ๑๐.๓  นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
     ๑๐.๔  นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
     ๑๐.๕  นางสาวศิริรัตน์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๑๐.๖  นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๗  นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๘  นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๙  นางสาวศิริรัตน์  ก้านก่ิงค า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๑๐   นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๑๑ นางสาวมัณทนา  ศรีสุจันทร์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่ ๑.  จัดท าสูจิบัตร ออกแบบเอกสารลงทะเบียน และจดัท าเกียรติบตัรให้กับนักเรียน ครูผูฝ้ึกสอน 
    ๒.  จัดท าทะเบียนคุมเกียรติบัตรและจัดมอบ ให้กับนักเรียน และกรรมการผูต้ัดสิน ที่ไดร้ับรางวัลทุกประเภท 
    ๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
    ๔.  สรุปผลการด าเนินการแข่งขัน และรายงานต่อ สพม. 21 
 
๑๑.   คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
        ๑.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
              คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 
           ๑.  นายพิทักษ์  ตุ้มมี ผู้อ านวยการโรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายประพันธ์  โคนุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกุดบงพทิยาคาร รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายนราวุธ  เหมะธุลิน     รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกุดบงพทิยาคาร รองประธานกรรมการ 
          ๑.  การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย  (ม.ต้น-ปลาย) 
          ๒.  การอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  (ม.ต้น-ปลาย) 
      คณะกรรมการตัดสิน 
      ๑. นางสาวภคพร  ขาดา            ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวฤทัยรตัน์  วงษาพัฒน์     ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
     ๓. นางสุภารัตน์  จันทะวัน             ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางสาวอิศรานันต์  ฐานะส ุ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี       ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายสรุศักดิ์  สิงห์ทิศ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๗. นางยุพิน  ศรีเรือง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๘. นางพรสวสัดิ์  สุมาพรหม ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๙. นายจตรุงค์  สอดเสน  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓.  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ   (ม.ต้น-ปลาย) 
 ๔.  การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  (ม.ตน้-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวรศัวี  เพ็งค าปั้ง ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓. นายนิติภูมิ  พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นายวิษณุ  ทองหล่อ      ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๖. นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวศริิวิมล  มลูผลึก ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางดวงแข  นามแสง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๙. นางสาวสมุิตรา โคตรปัญญา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๐. นางสาวปรียาอร  สาริสี            ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๕.  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย   (ม.ต้น-ปลาย) 
         ๖.  แต่งบทร้อยกรอง 
      ๖.๑  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กาพย์ยานี ๑๑  (ม.ตน้) 
      ๖.๒  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  อินทร์วิเชียรฉันท์ (ม.ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นายธนวัฒน์  พรมเมือง ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
 ๓. นางสาวทิพย์สคุนธ์  สมรูป ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๔. นางสาวญาสุมินทร์  อุปฮาด ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๕. นางสาวพรนิภา  ปัญหาไชย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมและเลขานุการ 
 
๗.  ต่อค าศัพท์ภาษาไทย  (ม.ต้น-ปลาย) 

     คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. นายณพิชญกิตติ์  ทัศคร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางกฤตยาณี  สีสลวย ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
     ๓. นางสาวมะลิษา  สลีาโล ้ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๔. นางกัลยา  ทุ่งลา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.  นางสาวเกษราภรณ์  ปัญยาง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมและเลขานุการ 
 

  ๒.    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
     ๑.  นายประจักษ์  ประจิมทิศ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ 
           ๒.  นายสมแพง  อินอาน รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ รองประธานกรรมการ 
     ๓.  นางลักษณาศริิ  ค าภูแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ รองประธานกรรมการ 
   ๔.  นายสุธินันท์  ภักดีวุฒ ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ รองประธานกรรมการ 
   ๕.  นายสาคร  ศรีเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ รองประธานกรรมการ 
 ๑. การแข่งขนัอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นางสาวพเยาว์  โอภาส ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   ประธานกรรมการ  
      ๒. นายพลกฤษณ์  รอดถาวร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓. นางสาวพัชรี  สอนโก่ย ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ  
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  ๔. นางสาวณิชตา  อังกุรอัชฌา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๕. นายเชษฐการ  ไชยค าหาญ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวธัญญารตัน์  สานันต์  ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นายสมควร  มั่งม ี ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางเทวี  นางาม ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
    ๑๐. นางสาวเบญจมาศ  บริบูรณ์มังษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ฯ กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวอัญฐิกา  คณูแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ฯ กรรมการ 
    ๑๒. นางจิตรามาศ  ค าดีบญุ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๒. การแข่งขนัโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง ๒ ประเภท    (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางนพคุณ  สุวจันทร ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวศศิธร  ผาใต ้ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นายอุดม  วิเศษวิลัย ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
      ๔. นางสาวบัณฑิตา  กลา้วิเศษ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายรัฐนันท์  สกลุสารทอง  ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ  
  ๕. นางสาวเพญ็นภา  ทองแสน    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นายณัฐพล    หวานเหย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๗. นางสาวประภสัรา  ดงจารย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

          ๓. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP  (ม.ต้น-ปลาย) 
   คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางสาวอภิญญา  มะธผุา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ  
  ๒.  นายอนันต์  นาใจทน ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายไวยโ์ชค  พลศร ี ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวประกาย  เครือเนตร ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นางวิรัชยา  บุตรสาร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๖.  นางสาวจรญัญา  สีมาพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ฯ กรรมการ 
  ๗. นางพิมลรตัน์  สรา้งช้าง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานกุาร 
  ๘.  นางสาวเสาวณี ทินรตัน ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙.  นางสาวฉัตรียา  ปัจจวงษ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

๔. การแข่งขนัคิดเลขเร็ว  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางสาวสภุาวดี  ผาตะเนตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสภุาพร  โคตรวิทย ์ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นายเฉลิม  ลิชัยมลุ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๔. นายวีรยุทธ์  ศรมีูล ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ  
  ๕. นางสุชานาฎ  ค าพินันท์ ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายอมรเทพ  ฮามวงศ ์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ  



~ 8 ~ 
 

  ๗. นางสาวกฤษณา   จันปาน ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางสาวอนุสรา  ภิรมย ์ ครูโรงเรียนรม่ธรรมานสุรณ ์ กรรมการ 
      ๙. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
      ๑๐. นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 

         ๕. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-math  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายวิทยา  อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวเหมือนไหม  ชัยสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นายอิทธิพล  หันมา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางดาหวัน  มูลเมือง ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายวิชานันท์  ฝ้ายขาว ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ   
  ๖. นางสาวมัชฌมิา  สมสีไสย ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางนีรนุช  มะยุระยอด ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
      ๘. นายอานนท์  ชมมาสุข ครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑติ กรรมการ 
  ๙. นางสาวมณัทนา  ศรสีุจันทร ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๐. นายพัฒนาการ  ศรเสนา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         ๖. การแข่งขันซูโดก ุ (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายเทวากร  ตา่งโอฐ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอรพณิ  ค ายา ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางเกษมณี  สะอาด ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายกิตติชัย  บุตรโคตร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
      ๖. นางสาวกิตติยา  เพ็งเวลุน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ฯ กรรมการ 
  ๗. นางสุดารัตน์  อริยะศิริวงศ ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
       คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 
      ๑.  นายสมพงศ์  นารีบุตร       ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มธรรมานสุรณ ์ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางดอกไม้  พรหมกูล       รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ ์ รองประธานกรรมการ 
        ๑.  การแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   (ม.ต้น) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางไพบูลย์  เสมอสมัย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววาสนา  วงศ์ประจิตร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ   
  ๓. นางโสภาพร  แก้วฝ่าย  ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางสาวจรีนันท์  หัดค าหมื่น ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
      ๕. นางชลธิชา  นามวงษ์ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวกมลรตัน์  ฟองระย้า ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
      ๗. นางสาวอาทิตยา  ปัตโต ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
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  ๘. นางสาวบรรจง  พลลม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ฯ กรรมการ 
              ๙. นางจินตนา  โนนวงศ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๐. นางประภาขวัญ  บุญพิมล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   (ม.ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางเสาวลักษณ์  โอตาคาร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายปกรณ์ทรรศน์  ศรีโยวัย ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวน้ าผึ้ง  เสนด ี ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางสาวนิรมล  ปาปะข า ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๕. นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๖. นางบัวไล  ขันทอง ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
      ๗. นางสาววิวาห์  สุทธิโสกเชือก ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นายชนาธิป  โสภาพล ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
              ๙.. นางสาวจิราภา  ศิลาคม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐. นางสาวจันทรเ์พ็ญ โคตรภธูร   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          ๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง   (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางอรัญญา  บริจาค ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกาญจนา ทะแยง ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๓. นางสาววรรณิษา  ลีเพ็ญ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๔. นางพักตร์พิริยา  ศรีสาร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๕. นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต ์ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
          ๖. นางสาวอรพรรณ  ผองสุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ฯ กรรมการ 
      ๗. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๘. นางสาวสุดารตัน์  เอนกนันท์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๙. นางสาวสุพัตรา  หล้าคอม นักศึกษาฝึกประสบการณฯ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางกาญจนา  ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายอุดมพร  ศรีหาตา ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นายวีระชาติ  ทแยง ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสพุิชฌาย์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นางอัญชลี  โคดเมือง ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๖.  นางพรรณี  หอมทอง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๗.  นางสาวนันทิยาวรรณ  สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นายพลนิกร  สุกรรณ ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๙.  นางสาวศุภรดา  สอนสุภาพ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๐.  นายอภิวัฒน์  ผาบสมิมา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๕.  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)   (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายเนติ  บุญพมิล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิทักษ์  เหล่าเจริญ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางสาววารณุี  นิลมาตร ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวภัคประภา  สุพัฒนานนท์ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๕.  นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.  นางไพลิน  ประเสริฐศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.  นางสาวศิรริัตน์  ก้านกิ่งค า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๘.  นางสาวธัญภัค  สุพร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          

        ๖.  การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายธนภณ  อุ่นวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวอินทนิล โคตะพันธ ์ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นายภาณุ  บุตรวเิศษ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นายวุฒิพงษ์  บุดดีค า ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕.  นายธีรพงษ์  เครือแก้ว ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอรสิา  ไชยภูม ิ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๗.  นายสรุชัย  สุกใส ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางสาวธนิยา  ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙.  นางสาวกวินตรา  โลกานติย ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         ๗.  การแข่งขันนกับินน้อย  สพฐ.   (ทุกกิจกรรม) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางธนาภา  คูโพนทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายนิติเวทย์  จติรวิขาม ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายอดุลย์  ทุมโยมา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นายธวัชชัย  กุนเสน ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายพลวัฒน์  สาจันทร ์ ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายเสกสรรค์  ค าเมืองแพน ครูโรงเรียนรม่ธรรมานสุรณ ์ กรรมการ 
  ๗.  นางสาวเมธาพร   หนองคาย ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๘.  นายสมบัติ  ตันนารัตน ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๙.  นางสาวกมลชนก  ชากุทน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       ๘.  การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ.   (ทุกกิจกรรม) 
           คณะกรรมการตัดสิน 

๑. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
๒. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายเสกสรรค์  ค าเมืองแพน ครูโรงเรียนรม่ธรรมานสุรณ ์ กรรมการ 
๔. นายสมบตัิ  ตันนารตัน ์      ครุโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 ๕.  นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
      คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 
      ๑. นายศุภกิต  ถิ่นทอง         ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางนริศรา  นิลแสงศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลรตันบัณฑิต รองประธานกรรมการ 
       ๑. การแข่งขันเพลงคุณธรรม  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางวรรณรตัน์  อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพรทวี  ยาตาล        ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นายกฤษณพงศ์  วิวาห์สุข ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาวณธิดา  ศรมีุงคุณ  ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖  นางน านภา  บุญสอน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๗. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๘. นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒.  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางฉลาด  ทองทิพย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวทัศนีย์  เสถยีรภัทรนนัท์ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายบรรพต  รู้เจนทร ์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวดวงจันทร์  ปิตะนนท์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายธนากร  นาคโคตร    ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๖.  นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ ์ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗.  ว่าท่ีร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๘.  นายวิชชา  ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๙.  นางสาวกุลชา  เทศศรีเมอืง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๐.  นายพิชิต  สิงหศิร ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 ๓.  การแข่งขันภาพยนตร์สั้น  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายรชานนท์  ลีเพ็ญ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางสาวพัชราภรณ์  จันทวงศ ์ ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวณศิรานันท์  ขันทอง ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายไตรภพ  จันทร์ศร ี ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๖.  นายฐาปกรณ์  กองแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๗.  นายปฎิพัทธ์  บูชากุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



~ 12 ~ 
 

 ๔. การแข่งขันละครคุณธรรม  
 ๕. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวดลพร  เพ็ญไพบูลยเ์สถียร ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นางสลักจติร  เฉิดฉาย ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายอดุลย์  เพชรภูม ี ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายปริญญา  ดวงสมิมา ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๗.  นายณัฐพงษ์  น้อยลา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   

 ๖. การแข่งขนัมารยาทไทย (ชาย-หญิง)  (ม.ต้น-ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางพวงผกา ชาบุตรบณุฑริก ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนรินทรา  มีค าแสน ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวทาริกา  สิงห์บุตรา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางสาวชมพูนุท  ศรีภักด ี ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายโสภณ  ไวยวรณ ์ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๖. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม      ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางสาวขวัญสุดา  พิมพศักดิ ์ ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางสาววรรณภา  ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
    ๑๐. นายณัฐพงษ์  ภูชมศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๑. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๒. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๗. การแข่งขนัสวดบาลีแปลอังกฤษ   
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางนงเยาว์  อันทรง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจุฑามาศ  นาพา ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
      ๓. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๔. นางสาวยุพณิ  ผิวขาว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      
   ๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
             คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  ๑.  นายนิพนธ์  ป้องโกเซ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเซมิพิทยาคม ประธานกรรมการ 
       ๑. การแข่งขนัแอร์โรบิก  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายประนอม  เคหฐาน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเดชา  กลุฉะวะ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นายใหม่  ชัยยะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
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  ๔.  นายฉลองชัย  เราะไธสงค์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 

  ๕.  นายพงษ์พิษณุ  สุวรรณไตรย์     นักศกึษาฝึกสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ๒. การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศกึษาและพลศึกษา (ม.ต้น-ปลาย) 
 คณะกรรมการตัดสิน 

  ๑. นายอนุชาติ  ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายประเสริฐ  โลหิต ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นายจักรพันธ์  สงวนพิมพ ์ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นายนิรุศน์  พรมมหาชัย ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
              ๕. นายนฤเบส  สุภาป ุ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวอาภาภรณ์  สระอุบล ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นิติชัย  ขุนจันทร์ด ี ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายชาตสิุพงษ์  ภูลาด ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๗. นายธนากร  สงวนศริ ิ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๘. นายอนิรุทธิ์  มุงเพีย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๙. นายสงกรานต์  ภาค ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
     ๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
     ๑. นายล าเพย  พิเคราะห์แนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม       ประธานกรรมการ 
     ๒. นายพงษ์ศักดิ์  โอตาคาร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
           ๓. นายเล็ก  กองทิพย์                 ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
          ๑.  กลุ่มทัศนศิลป์  
      คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายวสวสัติส์กุล  แก้วก่า  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสุนภา  อุปทุม ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค ์ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๔.  นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นางสาวกัตติกา  พันพรม  ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๖.  นายวสันต์  วอแพง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๗.  นางสาวรุ่งอรณุ  เพ็ญกลุกิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๒. กลุม่ดนตรีและกจิกรรมศิปวัฒธรรมอีสาน 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายจีระวัฒน์  ศรีชัยชนะ  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายสิทธิราช  สรรพทรัพย ์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธ ์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายศุภชัย  โสวัน  ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๖.  นายสายชล  แก้วรอด ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗.  นายธนากร  ทองธิราช   ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
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  ๘.  นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๙.  นายบัญชา  ทองสา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๐. นายปรมินทร์  ทับทิม   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๑. นายพิชัย  เทียบดอกไม ้ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๑. ว่าท่ีร้อยโท พีรภัทร สัตยาธิฐาน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นายปราโมทย์  ไสทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓. กลุม่นาฎศลิป ์ 
 คณะกรรมการตัดสิน 

  ๑.  นางสมจติร วิเศษสุนทร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวณฐมน  ชัยสว่าง ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลกคงคา  ครูโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอนุธิดา  มะโรงศร ี ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๕.  นายเจริญ  ไชยแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๕.  นางสาวภสัรา  จันทะเสน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๗.  นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางสาวคริษฐา  โพธ์ิศร ี นักศึกษาฝึกประสบการณโ์รงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       ๗.  กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี
            คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
      ๑.  นายอาทิต  กันธินาม               ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายสลับ  หัดค าหมื่น               รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนาหนังพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ 
          กลุ่มการงานอาชีพ 
          ๑.  การแข่งขนัประดิษฐข์องใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น  
          ๒.  การแข่งขนัจักสานไม้ไผ่   
          ๓.  โครงงานอาชีพ 
  คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นายศักดิ์ชัย  อ้ึงวัฒนศิริกุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมพร  นนทะน า ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
 ๓. นายส าราญ สมทิพย ์ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
 ๔. นายภมูินทร์  ค าอ้อ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๕. นายพัชรพันธ์  ธาตุระหัน ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
 ๖. นายพิสิษฐ์  พิมพาเลีย ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 

          ๗. นายสันติ  นันทจันทร ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
 ๘. นายทวิชัย  ผาน้ าค า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
     ๙. นายสงัด  ดงพงษ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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          ๔.  การแข่งขันการแกะสลักผลไม ้
  ๕.   การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง     
         ๖.  การแข่งขันการจัดการแปรรูปอาหาร  
  ๗.  การแข่งขันท าอาหาร  น้ าพริก  ผักสด  เคร่ืองเคียง 
  ๘.  การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ   
  คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวปิยนุช  ค าพูล ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 

      ๓. นางธัญญา  วังคะฮาด ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๔. นางสาวยาจิตร์  แสนชัยยา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั กรรมการและเลขานุการ 

           

          ๙.  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
         ๑๐. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว   

     คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. นายวสันต์  แก้วมณ ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอาทิตย์  สุขันชา ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางสมพร  ผมไผ ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 

  ๔. นางวีชญา  สุวรรณรอด             ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายจรัญ  ดวงสุวรรณ์               ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 

 ๖. นายกรีฑาศักดิ์  อัดโดดดร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการและเลขานุการ 
     
        กลุ่มคอมพิวเตอร์ 
             ๑. นายทวีศักดิ์  มาลา                   ผู้อ านวยการโรงเรยีนประชาบดีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
       ๒. ดร.แวววรรณ วรรณชัยวัตร      ผู้อ านวยการโรงเรยีนบัณฑิตนอ้ย รองประธานกรรมการ 
        ๑.  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  
        ๒. การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
        ๓.  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการตัดสิน 
๑. นายสุริชัย  โคดเมือง  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   ประธานกรรมการ 
๒. นายพีรพล  นามแสง  ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   กรรมการ 
๓. นางสาวศรัญญา  สุขล้วน ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม   กรรมการ 
๔.   นายวิทยา  มูลเมือง  ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  กรรมการ 
๕.   นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง  ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม   กรรมการ 
๖.  นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง  ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์  กรรมการ 

   ๗.  นางสาวกัญญา ตาลชัยภมู ิ  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นางเพ็ญนิภา  บัวคอม  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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        ๔.  สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book) 
        ๕.  สร้าง  Webpage  (Text  Edittor ) 
        ๖.  สร้าง  Webpage  ( Web Editor ) 

    คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑.  นายสมร  มาลา   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสาวทิพาวรรณ  วรรณพฤกษ์ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
 ๓.  นายปรญิญา  กล้าหาญ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๔.  นายวัชการ  เจรญิชัย ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.  นายสรุิชัย  โพธิ์ศร ี ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ 
     ๖.  นางแสงเดือน  จันทร์ศร ี ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
     ๗. นางสาวนัฐติยา  เย็นละออง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
 ๘.  นายนายนภกาญจน์ ผดุงศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 

 

         ๗.  การสร้าง Web Applications 
         ๘. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
         ๙.  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ 
         ๑๐.  การตัดต่อภาพยนตร์ 

    คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นายวินัย  โนนวงค์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางปาริชาด  บุญราช  ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   กรรมการ 

          ๓. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๔. นายอภิวัตร์  มีศร ี ครูโรงเรียนรม่ธรรมานสุรณ ์ กรรมการ 

       ๕. นายศตวรรษ  วงษ์ตาแสง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๖. นางพิมลจันทร์  กิตติรตันบุตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 

 ๗. นายปฎภิาณ  ศิริวิชา นักศึกษาฝึกประสบการณโ์รงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
      ๘.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
            คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
      ๑.  นายรังสรรค์  จันทจร         ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาดีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวรัชณีย์  อุบลนรตัน์      รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนาดพีิทยาคม รองประธานกรรมการ 
         ๑. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

    คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นางสาวสาลินี  แสนสุข ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวอัญธิญา  ทองอ่อน        ครูโรงเรียนกดุบงพิทยาคาร   กรรมการ 

          ๓. นางสาวละอองทิพย์  พลทะรักษา ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นางสาวกรรณิกา  สุขรัตน ์ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางรวมสัน  หอมทอง  ครูโรงเรียนเซมิพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางจิดาภา  สินธุไสย ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวปภาณัช  วิชิตพันธ์ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๘. นางธมลวรรณ  แก้วรอด ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางสาวจรีาวัฒน์  แท่นหิน ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
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  ๑๐. นางสาวพิชญ์ชาญ์ สุดทมุ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๑๑. นายณัฐพงค์ นามวงษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวอินทิพร  จิรฐานิด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๒. การแข่งขันการเล่านิทาน  (Story Telling) 
    คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นางมาฆวรรณ  ค าพูล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวร าไพ  วงษ์ค าซาว          ครูโรงเรียนกดุบงพิทยาคาร   กรรมการ 

          ๓. นางสาวปรีชญา  ไชยคุณ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นางกุหลาบ  ชาติอดลุย ์ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายนวพล  เอนไชย ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายภริมย์  ทองหล่อ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางสุธารตัน์  อุทัยแสง ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางสาวสมุนมาศ  ไพบูลย ์ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวศิริแก้วกัลยา สิงห์ค า ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกุลสตรี  ศรีอรัญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๒. นางสาววารณุี  จันทาส ี ครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑติ กรรมการ 
  ๑๓. นางวิไลศักดิ์  ชาธิรตัน ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๓. การแข่งขัน (Multi Skills Competition) 
    คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นางบุษบา  เตชะศิรินุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาววัจนีย์  ดอกไม้ทอง        ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   กรรมการ 

          ๓. นางล าพูน  เบอร์นาร์ด ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นางศุภพิศ  พานค า ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาวชลธชิา จันทะแจม่ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๖. นางฐปนรรฆ์ อุทุมพิรัตน ์ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๗. นางสาวศริิรัตน์  บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 
   ๔. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
  ๑. นางสาวยภุาพร  แวดล้อมธนบญุ   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ   
  ๒. นางนวลปรางค์  หลักม ี       ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ  
  ๓. นางภิญญาภัชญ์  ชัยกิจธนพัฒน์    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเขานุการ 
  ๔. นางรัชฎาภรณ์  สีหาภูธร       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๕. นางสาวจันทนา  กกลมาศ       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

          ๕. กิจกรรมการแข่งขนัภาษาจีน   
 คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสว ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววราภรณ์  สีตะบุตร ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางสาวสดุาพร  ค ามี      ครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑติ กรรมการ 

 ๔. Miss  Zhang Lu ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
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 ๕. Miss Li Juli   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๖. นางสาวปณัณวรี์  แสนท้าว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาวศิริอร  เหลาค า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

         ๖. กิจกรรมการแข่งขันภาษาญ่ีปุน่   
           คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑.นางสาวรัตตยิา  ศรีจันทร ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวจรรยวรรธน์  วงศ์ชาญศร ี ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
     ๓.  Mr. Yuma Tsukamoto ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๔.  นางสาวนางสาวนติยา  ศรีจันแดง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.  นางสาวนิตยา  ระวังกิ่ง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๗. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ส) 
    คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. นางสาวปิยดา  สุวรรณจิต ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัศมี  ฐาตจุิรางค์กุล ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางสาวยภุาพร  พลเตซะ      ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 

 ๔. นางสาวปาริชาติ  กองธรรม ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๕. นางกัลญภรณ์  ค าสลีา ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๖. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๗. นางณัฐพร  สายทอง ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 

 ๘. นายอภสิิทธ์ิ  จันทะโม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  
      ๙.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
         ๑.  นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชา ฯ ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายศิริพงศ์  สายแขม       รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชา ฯ รองประธานกรรมการ 
 
          ๑. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม   
          ๒. การสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ  
              คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายสสราวุธ  ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       ประธานกรรมการ  
  ๒. นายวิรตัน์  พงษ์มิตร ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๓. นายสงกรานต์  ภาค ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       กรรมการและเลขานุการ 
  ๔. นายค าพัน  โอตาคาร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     ๓.  การแข่งขันกจิกรรมสภานักเรียน   
              คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายรชานนท์  ลีเพ็ญ       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
        ๓.  นายปฎิพัทธ์  บูชากุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                กรรมการและเลขานุการ 
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         ๔.  การแข่งขันกจิกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
             คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางสาวสภุลักษ์  เสมอสมัย       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายณัฐพล  หวานเหย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๓.  นางสุดารัตน์  อริยะศิริวงศ ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
        ๔.  นางพิทธยาภรณ์  มาตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๕. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
         ๖. หนังสือเล่มเล็ก 
  ณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวนิภา  วันทองสุข ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นางสมฤดี  สมิงาม ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางผานิตย์  ปงสนิท ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๔.  นางน านภา  บุญสอน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.  นางนภาพร สนิทบรรเลง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.  นางพิทธยาภรณ์  มาตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ๑๐.  เรียนร่วม 
      ๑.  การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
           คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวนิภา  วันทองสุข ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นางสมฤดี  สมิงาม ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางผานิตย์  ปงสนิท ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๔.  นางน านภา  บุญสอน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.  นางนภาพร สนิทบรรเลง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.  นางพิทธยาภรณ์  มาตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
        ๒.  การแข่งขันประกวดขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  
  ๑.  นายจีระวัฒน์  ศรีชัยชนะ  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายสิทธิราช  สรรพทรัพย ์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธ ์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายศุภชัย  โสวัน  ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๖.  นายสายชล  แก้วรอด ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗.  นายธนากร  ทองธิราช   ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๘.  นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๙.  นายบัญชา  ทองสา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๐. นายปรมินทร์  ทับทิม   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
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  ๑๑. นายพิชัย  เทียบดอกไม ้ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ 
  ๑๑. ว่าท่ีร้อยโท พีรภัทร สัตยาธิฐาน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นายปราโมทย์  ไสทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       ๓.   การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นายวินัย  โนนวงค์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางปาริชาด  บุญราช  ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   กรรมการ 

          ๓. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๔. นายอภิวัตร์  มีศร ี ครูโรงเรียนรม่ธรรมานสุรณ ์ กรรมการ 

       ๕. นายศตวรรษ  วงษืตาแสง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์ กรรมการ 
  ๖. นางพิมลจันทร์  กิตติรตันบุตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 

 ๗. นายปฎภิาณ  ศิริวิชา นักศึกษาฝึกประสบการณโ์รงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
............................................................ 


