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                                   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครพนม 

                                         ******************************************** 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม  ก าหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ ๖๗  
จงัหวัดนครพนมขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – 8 กันยายน ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม และค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองญาติ)  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันใน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น  และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็น
เลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของ
สถานศึกษา  ครู และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ ๖๗  จังหวัดนครพนม 
ดังต่อไปนี้   

     
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑. นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผอ.สพม.เขต ๒๒    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายทวี  ทะนอก  รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒   กรรมการ 
๔. นายสมชัย  อุมะวรรณ   รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒   กรรมการ 
๕. นายศิริชัย  ไตรยราช  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ  
    การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม        กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนสันตยานันท์     กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)   กรรมการ 
๘. ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกศูนย์  กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มใน สพม.เขต ๒๒   กรรมการ 
๑๑. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต     กรรมการ 

  ๑๑. นายสินธ์  สิงห์ศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓.นายฉัตรชัย  ไชยมงค์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑)  ประชุมวางแผน  ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน     
                 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดนครพนม ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 (๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประกอบด้วย 
 ๑. นายศิริชัย  ไตรยราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอนันต์  สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวทองจันทร์  ศรีค าแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

๔.นายประหยัด  วังวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายเฉลิมชัย   แก้วมณีชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
 ๖. นายสรสิทธิ์  พรรณวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ 
 ๗. นายสุรพล   มีหนองหว้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๘. นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 ๙. นายบรรจง  ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 

๑๐.นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๑๑.นายนิยม  ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ 

 ๑๒. นายบัญชา  ยี่สารพัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ 
๑๓. นายกิตติศักดิ์  โสตาภา   ศึกษานิเทศก์ สพม เขต ๒๒  กรรมการ 
๑๔. นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒  กรรมการ 
๑๕. นางสุจิตรา  ไชยวงคต ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒   กรรมการ 
๑๖. นางสิริพร  วิลาศรี   ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒   กรรมการ 
๑๗. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.๒๒ จังหวัดนครพนม    กรรมการ 
๑๘.นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ กรรมการ  
๑๙. นายสินธ์  สิงห์ศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดนครพนม ให้ส าเร็จลุลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมการกลาง  ประจ าสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ ประกอบด้วย 

1. นายอนันต์   สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย   แก้วมณีชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 

 3. นายประหยัด วังวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  รองประธานกรรมการ 
 4. นายทนงชัย   เจริญรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ 
 5. นายสมภาร   จันทหาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา  กรรมการ 
 6. นายบัญชา   ยี่สารพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ 
 7. นายสินธ์  สิงห์ศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
 8. นายชัยนาจ   ศิรินุมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กรรมการ 
 9. ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรรมการ 
 10. นายปรีชา   เจตินัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการ 
 11. นายสุรพล   มีหนองหว้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ 
 12. นายธนู  เจริญรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการ 



๓ 
 

13. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการ 
 14. นายสุรพล   บุญมีทองอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ 
 15. นายสุกรี ชัยมงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระซองามัคคีวิทยา กรรมการ 
 16. นายสุรชัย   สุทธิอาจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม กรรมการ 
 17. นายยอดชาย  พ่อหลอน   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กรรมการ 
 18. นายวินัย  เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา  กรรมการ 
 19. นางสุภัคชญา  สินพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการ 
 20. นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม กรรมการ 
 21. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการ 
 22 นางเบญจมาศ  ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 23 นายสุรชาติ รัศม ี  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 

24. นางพนิดา   สุวรรณสาร ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๒๕. นายนิยม  ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ 

  26. นายธนูศักดิ์  วรรณค าผุย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  27. นายประเสริฐ  มูลสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  28. นางสาวใยรักษ์ ประจักษ์วงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายปราโมทย์  เทพกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการกลาง  ประจ าสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกอบด้วย 
๑. นายศิริชัย ไตรยราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       ประธานกรรมการ 
๒. นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธาน 
3. นายบรรจง  ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธาน 
4. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  กรรมการ 
5. นายอร่าม  คูสกุลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ 
6. นายพิสิทธิ์  ค าชนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กรรมการ 
๗. นายสมชาย  บุญมั่งมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล กรรมการ 
8. นายเดชา  แก้วเชื่อม   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทมวิทยา  กรรมการ 
๙. นายวชิระ  ปะทะดี    ผู้อ านวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรรมการ 
10. นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการ 
11. นายชวนชัย  ภูดีทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม กรรมการ 
12. นายอุดม สิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการ 
13. นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม กรรมการ 
14. นายสนั่น  เมตุลา   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา กรรมการ 
15. นายสกุณ  แก้วพิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม  กรรมการ 
16. ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย  ไปปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ 
17. ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม กรรมการ 



๔ 
 

18. นายอาจ  ชมภูโคตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก   กรรมการ 
19. นายธงชัย  ค าชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ 
20. นายวันศักดิ์  ค าแหง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กรรมการ 
21. นายประจักร  เข็มใคร ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์  กรรมการ 
22. นายหัสนัย ธนโชคดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ 
23 นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 
๒๔.นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๒๕ นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๖. นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2๘. นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ (๑)  ประชุมวางแผน  ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน    
                 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดนครพนม ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 (๒)  ประชาสัมพันธ์สถานที่  รายการแข่งขัน  และผลการแข่งขัน 
           (๓)  รวบรวมผลการแข่งขันในแต่ละสนามการแข่งขัน 

 (๔)  วินิจฉัย  แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแข่งขันต่างๆ 
 (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการกลาง  ประจ าสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประกอบด้วย 
๑. นางสาวทองจันทร์  ศรีค าแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางเฉลียว  ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม กรรมการ 
๔. นายสวาสดิ์  สมประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางรุ่งทิวา  ควรชม  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นายวิชัย  ถวิลไพร  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางสาวเรณู  พัฒนะแสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางธิดารัตน์   วังวร  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายปรีชา  วงษา  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑)  ประชุมวางแผน  ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน    
                 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของจังหวัดนครพนม ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 (๒)  ประชาสัมพันธ์สถานที่  รายการแข่งขัน  และผลการแข่งขัน 
           (๓)  รวบรวมผลการแข่งขันในแต่ละสนามการแข่งขัน 

 (๔)  วินิจฉัย  แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการแข่งขันต่างๆ 
 (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๕ 
 

๖. คณะกรรมการปฏิคม  และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประกอบด้วย 
 ๑. นายศิริชัย  ไตรยราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจุฑารัตน์  คัตมาตร ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
๔. นางสาววนิดา  ศรีโสภา ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 

 ๕. นางสาวทินารมณ์  อ่ าคุ้ม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๖. นางสาวพรวลี  ชาวดง  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๗. นางสาวน้ าทิพย์ วโรดมด ารง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๘. นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๙. นางสาวอมรรัตน์ อินทร์ต๊ะกัน ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๑๐. นางสาวชนากานต์ อินทจักร์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๑๑. นางสาวดุริยา รัศมี  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๑๒. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 

 ๑๓. นางนิตยา วิเศษแก้ว  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาววิจิตรา ภาอ านวย ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวนฐมน สังขานนท์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุจินทรา ริศด้วง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่น ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวศศิประภา บัวพรหม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 ๑๙. นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 20. นักการภารโรง   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกคน  กรรมการ 
 21. นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ 

๒2. นางสาวพักตร์สุดา  พรหมดี   ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒3. นายอนิรุธ  แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑) ให้การต้อนรับ  ประสานงาน และจัดเตรียมน้ าดื่ม ให้บริการกรรมการจัดการแข่งขัน 
  (๒) ประสานงานทั่วไป 

 (๓) จัดสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการปฏิคม  และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประกอบด้วย 
๑. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายประเสริฐ  มูลสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธาน 
๓. นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธาน 
๔. นางเรไรรัตน์  ใจสุข  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวสุดธิดา  จันทะสิน ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางศุภวรรณ  ค าแพงดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 



๖ 
 

๗. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางนิตยา ไพศาล  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวสุธีรา ไชโย  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑0. นายเอกภพ   ใจสุข  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑1. นางสาวณชนก  แจ่มดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
12. นายกฤษฎา ศรีรักษา  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑3. นายศราวุธ   บุญปลอด ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑4. นายสุรชาติ  รัศม ี  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑5. นายวิโรจน์   วงศ์ศิริ  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑6. นางสาวกุสุมา   ศรีนครา ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑7. นายจักรพรรดิ  พรหมใส ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
18. นางสาวกนกวรรณ  ต้องตาสี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
19. นายอุดร  จันทสิทธิ์  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
20. นายวีรชน ค าเห็น  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
21. นายปราโมทย์ เพ่ิมกิจทวีทรัพย์ นักการภารโรง    กรรมการ 
22. นายณรงค์  ทิโส  นักการภารโรง    กรรมการ 
23. นางจันทรา  ทิโส  นักการภารโรง    กรรมการ 
24. นายนุ้ม   ทองแลง  นักการภารโรง    กรรมการ 
25. นายทรงชัย   ขันส ารอง นักการภารโรง    กรรมการ 
๒6. นายฤทธิไกร   ทองค า นักการภารโรง    กรรมการ 
๒7. นายพนม   ต้นสาย  นักการภารโรง    กรรมการ 
๒8. นางลัดดา   คัฒมาตร นักการภารโรง    กรรมการ 
๒9. นางเปรมกมล  หงษามนุษย์ นักการภารโรง    กรรมการ 
30. นางวนิดา  บัวเคน  นักการภารโรง    กรรมการ 
31. นายวรสินธุ์   เมษาคุณ นักการภารโรง    กรรมการ 
32. นายปราโมทย์  เทพกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
33. นางพนิดา  สุวรรณสาร ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางเบญจมาศ  ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑) ให้การต้อนรับ  ประสานงาน และจัดเตรียมน้ าดื่ม ให้บริการกรรมการจัดการแข่งขัน 
 (๒) จัดสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการปฏิคม  และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวทองจันทร์  ศรีค าแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเรณู  พัฒนะแสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายวิธวัฒน์  แสนวิเศษ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 



๗ 
 

๔. นายกัมปนาท  ค าประสังข์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ  
๕. นายโชคดี  บุโพธิ์  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายฐาปกรณ์  อ้วนจี  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นายทวี  ภชูุม   ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘. ว่าที่ พ.ต.พิเชษฐ์  ก าภูศิริ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นางสยุมพร  พูลเกิด  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ ์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๑๒. นางกนกวรรณ  อุดรสรรพ์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๑๓. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทอง ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๑๕. นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๑๖. นางสาวพิชามญชุ์  วงศ์สรุภินันท์   ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ 
๑๗. นายมานะ  ไตรยะถา  นักการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ 
๑๘. นายทองพูล  โคตรภู  นักการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ 
๑๙. นางรุ่งทิวา  ควรชม  ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑) ให้การต้อนรับ  ประสานงาน และจัดเตรียมน้ าดื่ม ให้บริการกรรมการจัดการแข่งขัน 
 (๒) จัดสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 

๑. นายประหยัด  วังวร    ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  ประธานกรรมการ 
๒. นางนันทนา   มีฤทธิ์   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ สพม.๒๒   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน   นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ        กรรมการ 
๔. นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์   ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๕. นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์ ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๗. นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางสาวนฤทธิ์ชลา มูลโคตร พนักงานราชการ    กรรมการ 
๙. นางปิยะรัตน์ แก้วก่า  พนักงานราชการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๑๐. นางสาวชณัฐปภา  สุขฉ่ า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ กรรมการ 
1๑. นางสาวสาลินี  ทาวี  เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการ 
1๒. นางสาวเพ็ญธิภา  สีสา เจ้าหน้าที่การเงินฯ สพม. ๒๒  กรรมการ 
1๓. นายณัฐพงษ์   ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
1๔. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๕. นายสินธ์  สิงห์ศรี           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1๖. นางกรรณิการ์  เขียวข า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๘ 
 

มีหน้าที ่  (๑)  ด าเนินการจัดเก็บเงินและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.  คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายบรรจง   ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 

๓.  นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
4.  นายอภิเชษฐ์  สุนทรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการ 

 5.  นายสินธ ์ สิงห์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการ 
 ๖. นายกิตติศักดิ์  โสตาภา   ศึกษานิเทศก์ สพม เขต ๒๒  กรรมการ 

๗.  นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒  กรรมการ 
๘. นางสุจิตรา  ไชยวงคต  ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒   กรรมการ 
๙. นางสิริพร  วิลาศรี   ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒   กรรมการ 
๑๐.  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. เขต ๒๒    กรรมการ 

 1๑. นายทรงศักดิ ์ สารรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ (๑)  จัดท าแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการด าเนินการแข่งขันฯ  
 (๒)  สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่ม พร้อมภาคผนวก 
 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๑.  คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 

๑. นายศิริชัย  ไตรยราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
๒.  นายสรสิทธิ์   พรรณวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ กรรมการ 
๓.  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชยผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการ 
๔.  นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล กรรมการ 
๕.  นางสุวรรณา  ธานี   ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ     

 ๖.  นายนิยม  ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.  นายวรายุทธ   ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นายฉัตรชัย ไชยมงค์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ (๑)  ประชุมวางแผนเตรียมพิธีเปิดการแข่งขัน จัดเตรียมนักเรียน  ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย จ านวน  ๓๐๐ 
 คน เข้าร่วมพิธีเปิด  และท าหน้าที่พิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในพิธีเปิดการแข่งขัน 
 (๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเว็บไซต์และศูนย์ส่ือสารกลาง  ประกอบด้วย 

๑.  นายสุรพล  มีหนองหว้า ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.  นายทนงชัย  เจริญรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมรองประธานกรรมการ 
๓.  นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
๔.  นายวรวุฒ ิ มะสุใส  ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 



๙ 
 

๕.  นายวัชระ    ปัจจุสานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นพ กรรมการ 
๖.  นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๗.  นายจักรินทร์  ชื่นค้า  ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา  กรรมการ 
๘.  นายพิทักษ์เกียรติ   บรรเทา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม      กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายประทีป คร้อโนนแดง    ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม เขต ๒๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑) จัดท าเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประสานงานและจัดท ารายละเอียดการแข่งขันต่างๆ  
ตลอดจนเป็นศูนย์สื่อสารกลางในการจัดการแข่งขันฯ 

 (๒) ประมวลผลการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานให้ สพม. เขต ๒๒ ทราบ 
           (๓) สรุปผลการแข่งขันหาผู้แทน สพม. เขต ๒๒  ไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดสกลนครแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน  

เสนอต่อ สพม. เขต ๒๒ 
           (๔)  จัดท าเกียรติบัตรและส่งมอบให้ร.ร.ต่างๆ ให้เรียบร้อย 
           (๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 ๑. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิยม  ไผ่โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางนุชรี  ค าประสังข์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๕. นางสุวรรณา ธานี ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. น.ส.ยุพิน ยินดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ (๑) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 (๒) จัดล าดับพิธีการในพิธีเปิดการแข่งขันฯ 
           (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑๔. คณะกรรมการจัดการจราจร  รักษาความปลอดภัยและพยาบาล                                                    
1๔.1 สนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ พ.ต.มาโนชย์ พลราชม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุรชัย  ตั้งศิริ  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 4. นางอาภรณ์ โกษาแสง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
 5. นางสาวภาณ ี พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียน.ปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 

6. นางพวงทอง หวังถนอม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
7. นางสาวดรุณี เอมสมบุญ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
8. นายสกุลพร ภูล้อมทาง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 



๑๐ 
 

9. นายประชัน วงศ์อินพ่อ นักการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
10. นายสมคิด พงศ์สุภา นักการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 

 11. นักศึกษาวิชาทหาร  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 12. นายชัยณรงค์ กุลบุตร ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ 
 
    1๔.2 สนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
 1. นายประเสริฐ มูลสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวอรนุช  ตั้งศิริ  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 

๔. นางสาวสุดธิดา  จันทะสิน ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นายศราวุธ   บุญปลอด ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายเอกภพ   ใจสุข  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นายวิเชียร  เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ (๑) อ านวยความสะดวก จัดระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัย และการปฐมพยาบาล 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๕.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑.นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒.นายอุดม  สิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นางจันทร์จรัส  ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการ 
๔.นายเดชา  แก้วเชื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทมวิทยา  กรรมการ 
๕.นายสนั่น  เมตุลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา กรรมการ 
๖.นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการ 
๗.นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการ 
๘.นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม กรรมการ 
๙.นางสุจิตรา  ไชยวงศ์คต  ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒   กรรมการ 
๑๐.นางจิตนันท์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ครูทรงคุณค่า โรงเรียนอุเทนพัฒนา  กรรมการ 
๑๑.นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๒.นางสาวอนิตตา  บัวสาย ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๓.นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๔.นายประสิทธิชัย  โสดาวชิติ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๕.นางสาวอภิญญา  ค าตัน ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๖.นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๗.นางสุภาวดี  กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 



๑๑ 
 

๑๘.นางฐาปนีย์  จุติรักษ์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๑๙.นายกานต์  จันทร์แดง  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๒๐.นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
๒๑.นายสุกิจ  กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน  
 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
 ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๖.กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 
๑.นายเดชา  แก้วเชื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทมวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒.นางรัตนา  มหาโคตร  ครูโรงเรียนธาตุพนม   รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.กมลชนก  บุญทอง  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.น.ส.พรประภา  จันทร์ชนะ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายวิธวัฒน ์ แสนวิเศษ  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๖.น.ส.วิชชุดา  ทินโน  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๗.กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 
๑.นายเดชา  แก้วเชื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทมวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุกิจ  กลางประพันธ์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๓.นางจุฑาทิพย์  จุลศรี  ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๔.น.ส.ปวีณา  อภัยพักต์  ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๕.นางวรรณิกา  มุมแดง  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๖.นางจิตรเลขา  วรรณกุล  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘.กรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 
๑.นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางนงลักษณ์  ถาวรพจน์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางช่อเอ้ือง  เชื้อกุลา  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.น.ส.สุวรรณี  วิชัยผิน  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕.น.ส.นงเยาว์  พรมมหากุล  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการ 
๖.น.ส.ตติยา  สงวนด ี  ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๒ 
 

๑๙.กรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 
๑.นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.ดาริณี  เล็กดี  ครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม  กรรมการ 
๔.น.ส.ชัญญาภรณ์  ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 
๕.น.ส.จิรภัทร์  จันทิก  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๖.นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์  ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

๒๐.กรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 
๑.นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางเสาวณี  เขื่อนพิมพ์  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นางปิราณี  พลราชม  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๔.นางพัทธนินทร์  พาสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  กรรมการ 
๕.นางจันทร์ทิมา  เชื้อดวงผุย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๖.นางสุจิตรา  ไชยวงศ์คต  ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒   กรรมการ 
๗.นางสาวพรทิพา  มากมูลดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
๘.น.ส.วิมลทิพย์  หาไชย  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๑.กรรมการตัดสินอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 
๑.นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.น.ส.ทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  รองประธานกรรมการ 
๓.นางธัญญา  ตรงดี  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๔.นายวัชชากรณ์  สางาม  ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๕.นางประกายเพชร  ตะระชู ครูโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นางสุจิตรา  ไชยวงศ์คต  ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒   กรรมการ 
๗.นางสาวพรทิพา  มากมูลดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
๘.นางพิมชญา  พุฒซ้อน  ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

๒๒.กรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย   
กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 

๑.นายอุดม  สิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางรัตนา  ศุภวุฒ ิ  ครูโรงเรียนธาตุพนม   รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.ปุณยนุช  วงศ์สีดา  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการ 
๔.น.ส.กุสุมา  อรรคศรีวร  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๕.น.ส.นฤมล  เมษา  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๖.น.ส.อมรรัตน์  อินตะกัน  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๓ 
 

๒๓.กรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 

๑.นายอุดม  สิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๓.นายกีรติ  ไกรพินิจ  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๔.นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๕.น.ส.ประภาภรณ์  มีพรหม ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  กรรมการ 
๖.น.ส.ปานสิริ  คงอุ่น  ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
๒๔.กรรมการตัดสินท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 
๑.นายสนั่น  เมตุลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.นางศิริพันธ์  บุญคร่ า  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓.นายวิชัย  บุญรอด  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา  กรรมการ 
๔.นางนิตยา  วิเศษแก้ว  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๕.นางวัลภา  เวชรังสี ณ ระนอง ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๖.นางปรารถนา  แพนสิงห์  ครูโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
๒๕.กรรมการตัดสินท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 
๑.นายสนั่น  เมตุลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.นางเสาวณีย์  ค าหา  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.กมลณภัทร  บุตรโคษา ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ  
๔.นางสุพเยาว์  เจริญชัย  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายอดิศักดิ์  ก่ าเชียงค า  ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา  กรรมการ 
๖.น.ส.อัญชลี  เจริญวงศ์  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

๒๖.กรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๑(ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 
๑.นายไพโรจน์   กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒.นางบานเย็น  วังคะฮาด  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.จีระนันท์  เชื้อดวงผุย ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๔.น.ส.ลลิตา  ค าหา  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๕.น.ส.สุภาวรรณ  ชัยบุตร  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๖.น.ส.นิศากร  เขียวสะอาด  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๑๔ 
 

๒๗.กรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๒(ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 
๑.นายไพโรจน์   กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒.นางนิศากร  พลซา  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.รัตติยากร  บุญเลิศ  ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 
๔.น.ส.ปัทมา  สีสะอาด  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๕.นายภูวกร  พันธุพาน  ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  กรรมการ 
๖.นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

 
๒๘.กรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มที๑่ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 

๑.นายไพโรจน์   กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒.นางรัตนา  ค าเพชรดี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์ ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๔.นายณัฐพล  ชารีรักษ์  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๕.น.ส.สุทธิดา  เชื้อชาติ  ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๖.น.ส.สุชาดา  เพ็ญธรรมกุล ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๙.กรรมการตัดสินปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มที๒่(ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 

๑.นายไพโรจน์   กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวชอุ่ม  ค าหา  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นายกลิ่นเพชร  ดีพรม  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการ 
๔.นางสุมาลี  มะโนขันธ์  ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๕.นายรัชพล  พลราชม  ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายประสิทธิชัย  โสดาวชิิต ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

๓๐.กรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 
๑.นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางไพรวัลย์  ทูลธรรม  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นายรัตนะ  ธนวัชระสันติ  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๔.น.ส.พรหมภัสสร  ภูอุปลีพันธ์ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายจรัตน์  สุครีพ  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา  กรรมการ 
๖.นายสุวรรณ  ผ่องสุข  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๑๕ 
 

๓๑.กรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 
๑.นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม ครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓.นายดนัย  ปานทอง  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์  กรรมการ 
๔.นางพิสมัย  สายค า  ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๕.นางเยาวเรศ  กลางโคตร์  ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม  กรรมการ 
๖.น.ส.สุวัณลา  แวงดา  ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

 
๓๒.กรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 

๑.นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางจันทิมา  เมืองโคตร  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓.นางศตกมล  เอ้ืออรัญโชติ ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๔.นายปรีชา  วงษา  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสรัลยา  ชาวนา  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๖.น.ส.วิไลณี  วงศ์ตาขี่  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
๓๓.กรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 

๑.นายวีระ  ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.น.ส.อนิตตา  บัวสาย  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๓.นางเอ้ือมพร  ขันแก้ว  ครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๔.นายธนรัฐ  ไตรศิวะกุล  ครูโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม  กรรมการ  
๕.นายรัชพล  พลราชม  ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นางเสาวนีย์  ภชูุม  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 

๓๔.กรรมการตัดสินต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
กลุ่มที่ ๑ (ตัดสินนักเรียนเขต ๒) 

๑.นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.น.ส.ปราณี  นิตยะ  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.น.ส.ลักขณา  บุญตา  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.น.ส.จารุวรรณ  ศรีอิสาณ  ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม  กรรมการ 
๕.น.ส.อรรัชดา  วจีสิงห์  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๖.น.ส.จรรยา  วลัลีย์  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๓๕.กรรมการตัดสินต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
กลุ่มที่ ๒ (ตัดสินนักเรียนเขต ๑) 

๑.นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.น.ส.จตุพร  ไก่สระแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว  ครโูรงเรียนดอนเสียวแดงพิทนาคม  กรรมการ 
๔.นายไตรวิชญ์  นิวงษา  ครูโรงเรียนลังกาพิทยาคม   กรรมการ 
๕.นายผนินทร  ผิวทอง  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม   กรรมการ 
๖.น.ส.อภิญญา  ค าตัน  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

 
๓๖.กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทยนักเรียนพิการเรียนร่วม 

๑.นางจิตนันท์  จันทร์ดาประดิษฐ์ ครูทรงคุณค่าโรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๓.นางสุภาวดี  กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๔.นายนนทชัย  บุตรสอน  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕.น.ส.สมฤทัย  จิตตะโคตร  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๖.น.ส.สุภาวรรณ  ชัยบุตร  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๗.น.ส.วิชชุดา  ทินโน  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๘.น.ส.จุฑามาศ  ศรีหะมงคล ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและเลขานุการ 

 
๓๗.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. นายนิยม  ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมภาร  จันทหาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสินธ์   สิงห์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส    ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๕. นายเอกชัย  คะษาวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายธน ูเจริญรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม    กรรมการ 
๗.นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  กรรมกา  
๘. นายชัยยงค์   น้อยใหญ่  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๙. นางแน่งน้อย  จุลมาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๐.นายฉัตรชัย  จันทะลัย    รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการ 
๑๑.นายธีระยุทธ  จันทะคัด  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๑๒.นายศักดิ์ดา  สมยา  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๑๓.นางจีราภรณ์  มูลสิงห ์  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๑๔.นายวรวุฒ ิ มะสุใส  พนักงานราชการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๑๕.นายทรงศักดิ์  สารรัตน์          รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๗ 
 

หน้าที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน  
 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
        ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓๘.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับ  ม.ต้น 
๑. นายสมภาร  จันทหาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยยงค์   น้อยใหญ่   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางฤดีภรณ์  อินทรเทศ      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล         กรรมการ 
๔. นางสาวภาวิณี  แก้วยศ     ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา          กรรมการ 
๕. นางบุญญารัสมิ์  จันทสิทธิ์    ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์          กรรมการ 
๖. ว่าที่ พ.ท.มาโนช  พลราชม   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          กรรมการ 
๗. นางสาวจีระนันท์  พันสะคาม      ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ         

    
๓๙.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับ ม.ปลาย 

๑. นายสมภาร  จันทหาร       ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  จันทะลัย         รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายอัมรินทร์  สินชัย         ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาวดี  นิลเพ็ชร์    ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ         ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๖. นายสมพร  อุดมฤทธิ์  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๗. ส.ต.อ.หญิง พิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๔๐.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับ ม.ต้น 
๑. นายสินธ์   สิงห์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รองประธานกรรมการ 
๓. นายมานิต  เที่ยงธรรม  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๔. นางรติมัย    นึกชม           ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางส าเนียง  เพ็งเวลุน       ครูโรงเรียนพระซองวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นายสุนทร  จอมพรรษา      ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๗. นางเด่นอุดร กัตติยบุตร      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๘. นางสาวเนตรชนก  สารทอง   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    กรรมการและเลขานุการ   



๑๘ 
 

๔๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับ ม.ปลาย 
๑. นายสินธ์   สิงห์ศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รองประธานกรรมการ 
๓. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์     ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางเด่นอุดร กัตติยบุตร      ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๕. นางสมฤดี  พิมพ์พงษ์       ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางกรรณิการ์  ศรีวรชัย  ครูโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ 
๗. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ            

๔๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ม.ต้น และ ม.ปลาย) 
๑. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรชัย  ตั้งศิริ    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกฤษฎา  ผิวข า              ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร   ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์วราการ   ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ  
๗. นางสาวสินีนาฎ  เอ่ียมดี  ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์   กรรมการ 
๘. นางนิตยา  ไพศาล               ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๙. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี         ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๐. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๑๑. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย   ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๔๓.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม 
๑. นางเพชรา  กิติศรีวรพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุปรียา  สิทธิกานต์       ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางนันทิยา  กองแก้ว     ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี     กรรมการ 
๕. นายไกทอง  มุดผากิตติเดช    ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม             กรรมการ 
๖. นางสาวจีระนันท์  จ าปานวม ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ     
๗. นางพิไลวรรณ  พลหาราช        ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา               กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๙ 
 

๔๔.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ 
๑. นายเอกชัย  คะษาวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวลักขณา  หนูแก้ว       ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๔. นางอาระ  โกษาแสง             ครูโรงเรียนพระซองวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์         ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา     กรรมการ     
๖. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ   

๔๕.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับ ม.ต้น 
๑. นายธนู เจริญรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางธิดารัตน์  วังวร              ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเหมือนฝัน  มงคลอุทก  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายธนากร  จันทพิมพ์     ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายอัครเดช  แสนณรงค์        ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
๖. นางสาวพิไลพร บุญประคม      ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ     
๗. นางสุมาลี  ศิริปรียากุล          ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๔๖.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับ ม.ปลาย 
๑. นายธนู  เจริญรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางวนิดา  เกตุสีลา        ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภาณี  เชื้อค าเพ็ง      ครโูรงเรียนพระซองวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข      ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช   ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
๖. นางอาภรณ์  โกษาแสง  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ     
๗. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห ์      ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   กรรมการและเลขานุการ  

๔๗.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยระดับ ม.ต้น 
๑. นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ  ผอ.โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา    ประธานกรรมการ 
๒. นางเรไรรัตน์  ใจสุข              ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายววีระวัฒน์  เทียมทัศน์       ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๔. นางสาวสุปรียา  ดาษดา        ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางจิตนิภา  บิญมาตร์          ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม         กรรมการ 
๖. นางสาววรัญชลี  กันยาตรี   ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ 



๒๐ 
 

๔๘.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทยระดับ ระดับ ม.ปลาย 
๑. นางแน่งน้อย  จุลมาศ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางอุรวรา  ลาภจิตร             ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสันติ  บุญเรืองจักร          ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม        ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๕. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว        ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
๖. นายบรรพต  มณีคะ  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ  
๗. นางศรสิน  จอมพรรษา         ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย        กรรมการและเลขานุการ 

๔๙.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล 
๑. นายนิยม  ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  จันทะลัย             รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางมยุรี  เพ็งอ่ า                 ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางชัชฎาภรณ์  วิโย             ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๕. นายมานะ  แผดศรี              ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางประไพ  เหง้าน้อย  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม             กรรมการ 
๗. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
๘. นายศักดิ์ดา  สมยา              ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

๕๐.คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๑.นายบรรจง  ศรีประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.นายหัสนัย  ธนโชคด ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓.ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๔.นายประจักษ์ เข็มใคร  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   กรรมการ 
๕.นายสมชาย  บุญมั่งมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  กรรมการ 
๖.นายธีระศักดิ์  เชื้อกุณะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๗.นายไกรศรี  ภิรมย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๘.นายศราวุธ  ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม  กรรมการ 
๑๐.นายวสันต์  ศรีแสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการ 

   ๑๑.นายอาณัติ  ผาพรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  กรรมการ 
๑๒.นายไกรวุฒิ  ผาพรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการ 
๑๓.นางอุไรรัตน์  วงศ์จ าปา  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 



๒๑ 
 

๑๔.นางรัศมี  ธนโชคด ี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๕.นายธนากร  คุ้มนายอ  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๖.นายปราการ  มูลประสาน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๗.นางวงค์พยอม  ทองชัย      ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๘.นายศิริชาติ วงค์หนายโกฏ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๙.นายชัยยุทธ ธรรมประชา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๐.นางสาวนิตยา  จันทามี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๑.นางสาวปราณี  แสนสามารถ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๐.นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาท า ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๒.นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๓.นางสาวพักตร์พริ้ง  เพชรอินทร์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๔.นางสาวธิดาลักษณ์  ต้นสวรรค์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๒๕.นายช านาญศิลป์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
๒๖.นางสาววิไลวรรณ  สูญราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ประเภทเดี๋ยว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
๑.นายธีระศักดิ์  เชื้อกุณะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒.นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวปริศนา  นิลมาตย์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๔.นายวิศิษฎ์  มูลสาร  ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา   กรรมการ 
๕.นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง ครูโรเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์   กรรมการ 
๖.นางณัฐพร  เดชทะสอน  ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๗.นางสาวอุไรพร ถาค า  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์   กรรมการ 
๘.นายวิวัฒน์ งามเสน่ห์  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
๙.นางนิตยา บุพศิริ   ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
๑๐.นางสาวอินทิรา จันทร์สด ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๑๑.นางสาวปราณี  แสนสามารถ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๒.นายนเรศ ปู่บุตรชา  ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม   กรรมการ 
๑๓.นางสาวณัฏธธิดา หนูฟอง ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๑๔.นางวงค์พยอม  ทองชัย  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๒ 
 

๕๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ประเภทเดี๋ยว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
๑.นายธีระศักดิ์  เชื้อกุณะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.นางสุภาพร แสงสว่าง   ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๓.นางวงค์พยอม  ทองชัย  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๔.นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๕.นางสาวมณฑิตา  สุตัญตั้งใจ ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล   กรรมการ 
๖.นายเทพพร สุวรรณโส  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์   กรรมการ 
๗.นางสาววิภาณี บุบแดง  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
๘.นายกิติรัตน์ เบ้าลี  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๙.นางสาววาริน อนุญาหงษ์  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
๑๐.นางสุภาวดี ละมุลมอญ  ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์    กรรมการ 
๑๑.นางจันทร์ธิดา สารรัตน์  ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม   กรรมการ 
๑๒.นางสาวมนัสชนก เมืองโคตร ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
๑๓.นางสาวปราณี  แสนสามารถ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๕๓.คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ประเภททีม ๓ คน   ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

๑.ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

      ๓.นางสาวกองแก้ว  สิงห์ทอง  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์   กรรมการ 
      ๔.นางสาวจุฑารัตน์  นิลชัย  ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
      ๕.นางสาวภาวิณี  ไพภิบาล  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
      ๖.นายพิชัย  ไชยสิทธิ ์  ครูโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการ 
      ๗.นางอ าภา  บริบูรณ์  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา  กรรมการ 

    ๘.นางสาวปาจารียา  ศรีโฮง   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๙.นายพชกร โกพลโตน์  ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวพิชญา โกพลรัตน์  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๑๑.นายจุลศักดิ์  ก๊อกพิมพ์  ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๒.นางสาวธิดาลักษณ์  ต้นสวรรค์  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๓.นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาท า ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 



๒๓ 
 

๕๔.คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ประเภททีม ๓ คน  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

     ๑.ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
     ๒.นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
     ๓.นางสาวปรียานุช  มานจุ า ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
     ๔.นางพรรณี ฤๅชากูล  ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
     ๕.นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญ ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม   กรรมการ 
    ๖.นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา  ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
     ๗.นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
     ๘.นายพัทธดนย์ วะนานาม  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
     ๙.นายธานินทร์  อุพร  ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์    กรรมการ 
     ๑๐.นายกิตติพงษ์  ศรชัย  ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม   กรรมการ 
     ๑๑.นางสถาพร  ทับวิธร  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา  กรรมการ 
     ๑๒.นายธนากร  คุ้มนายอ  ครโูรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
     ๑๓.นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาท า ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๕๕.คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ประเภททีม ๓ คน  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

    ๑.ว่าที ่ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๒.นายดุษฎ์ฉลอม  เสนานาค รองผอ.โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุม ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางสาวจิรวดี  ทวีโชต ิ  ครโูรงเรียนวังกระแสวิทยาคม   กรรมการ 
    ๕.นางสาวชลธชิา วิมลจันทร์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์   กรรมการ 
    ๖.นายภานุพงษ์ เพ่ิมข้ึน  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๗.นางจริญญา ภาชนะวรรณ ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์    กรรมการ 
    ๘.นางสาวนิรมล ชาสงวน  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
    ๙.นายธนากร  คุ้มนายอ  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวทิพย์นภา  กลางยศ ครูโรงเรียนเดื่อพิทยาคม    กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวกรกนก  ยะพลหา ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๑๒.นางจันทร์ธิดา  สารรตัน์ ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๓.นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  

 



๒๔ 
 

๕๖.คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์                   
ไปประยุกต์ใช้ ประเภททีม ๓ คน  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

    ๑.ว่าที่ ร.ต.สุมิตร  แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๒. นายดุษฎ์ฉลอม  เสนานาค รองผอ.โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
    ๔.นางสาวจันทนีย์  กานนท์  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา  กรรมการ 
    ๕.นางสาวภัสสร  สมเกียรติยศ ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๖.นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา  ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๗.นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดสีม ครูโรงเรียนเดื่อพิทยาคม    กรรมการ 
    ๘.นางสาวสุจิตรา  พันธะมา  ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๑๐.นายจลุศักดิ์  ก๊อกพิมพ์  ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๒.นางจริญญา ภาชนะวรรณ ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์    กรรมการ 
    ๑๓.นางวิไลวรรณ วิเศษศรี  ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๑๔.นางรัศมี  ธนโชคดี    ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๕.นางสาวนวลฉวี  ไพเรืองโสม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๕๗.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   
ประเภททีม ๒ คน   ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

    ๑. นายสมชาย  บุญมั่งมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล   ประธานกรรมการ           
    ๒.นายวสันต์  ศรีแสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวณัฏฐณิชา โคทังคะ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นายนิรุต ราญมีชัย  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์   กรรมการ 
    ๕.นายทรงพล นันขันตรี  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ  
    ๖.นางกรรณิกา วังทะพันธ์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๗.นายพณาไพร ทนงค์  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
    ๘.นางสาวประภัสสร คะสา  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
    ๙.นางสาววิไลวรรณ  สูญราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวหทัยชนก  ฝาตูม ครูโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวปาจรีย์  หงสแ์ก้ว ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๑๒.นายปราการ  มูลประสาน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 



๒๕ 
 

๕๘.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ประเภททีม ๒ คน   ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

    ๑. นายสมชาย  บุญมั่งมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล   ประธานกรรมการ           
    ๒.นายวสันต์  ศรีแสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
    ๓.นายชัชวาล อินราช  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์   กรรมการ 
    ๔.นางสาวสุริยาภรณ์ พนันชัย ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๕.นายอุทิศ ประสิทธิ์  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
    ๖.นายรสวุิน  แก้วดวงด ี  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๗.นายพณาไพร ทนงค์  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
    ๘.นางสาวนสิา ศรีนาทม  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นางอ าภรณ์พักษ์ บัพศิริ  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
    ๑๐.นายปราการ  มูลประสาน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๑.นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา  ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๒.นางสาวหทัยชนก  ฝาตูม ครูโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
    ๑๓.นางสาววิไลวรรณ  สญูราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
๕๙.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

    ๑.นายหัสนัย  ธนโชคดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
    ๒.นายไกรศรี  ภิรมย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
    ๓.นายวรธน เอกทินวัฒน์  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางทัศนีย์  นาค า  ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๕.นางสาวฐาปนี  ชลุยรัตน์  ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๖.นางสาวจุฑารัตน์ นิลชัย  ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
    ๗.นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
    ๘.นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่ง ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นายทรงสรรค์ บัวชุม  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๑๐.นายถาวร ลาวช่าง  ครูโรงเรียนค าราษฎร์รังสรรค์   กรรมการ 
    ๑๑.นายปัณณวัชญ์ เฟื้องฟุ้งกิจกา    ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๒.นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม   กรรมการ  
    ๑๓.นางสาวพิชญาภา สีแสด ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา  กรรมการ 
    ๑๔.นายประเวช บุรมณ์  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
    ๑๕.นายเรวัตร สวัสด ี  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 



๒๖ 
 

    ๑๖.นายศิริชาติ วงค์หนายโกฏ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๗.นายวิทวัส  เชื้อตาพระ  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๘.นายชัยยุทธ ธรรมประชา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๙.นายชีวัน   นาโคกุล  ครูโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม   กรรมการ 
    ๒๐.นางวาสนา  ภาคนาม  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
    ๒๑.นายช านาญศิลป์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๖๐.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
    ๑.นายหัสนัย  ธนโชคดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๒.นายไกรศรี  ภิรมย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวนุชนารถ อินทร์ติยะ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางทัศนีย์  นาค า  ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๕.นางสาวขวัญฤทัย กันตะมา ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๖.นางสาวปรวิรัญญา ผ่านสุวรรณ    ครูโรงเรียนนาทมวิทยา    กรรมการ 
    ๗.นางเพ็ญจันทร์ บัวชุม  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๘.นายวิวัฒน์ชัย คงเพชร  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๙.นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์     ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๐.นายประเวช บุรมณ์  ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวณัฐพร รัตพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๒.นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๓.นายกมลศักดิ์ ประวันเน  ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๔.นายโชคทรัพย์  วังทะพันธ์ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๕.นายไพโรจน์  แสนเขื่อน  ครูโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ 
    ๑๖.นายเสกสรรค์  จันทรแ์ดง ครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา    กรรมการ 
    ๑๗.นางสาวธัญวรรณ  มานะสาร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๘.นายชัยยุทธ ธรรมประชา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๙.นางสาวรัตติกาล  สุพร  ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   กรรมการ 

        ๒๐.นายธรีะพงศ์  แสนค า  ครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา   กรรมการ 
    ๒๑.นายช านาญศิลป์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๒๗ 
 

๖๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ประเภททีม ๒ คน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
    ๑.นายประจักษ์ เข็มใคร  อ านวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์  ประธานกรรมการ 
    ๒.นายทวีสิน  ป้องทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางเกศินี เชื้อเอ่ียมพันธ์  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร  ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา   กรรมการ 
    ๕.นางสาวอุไรพร  ถาค า  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 

        ๖.นางสาวนภิา มูลเสน  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๗.นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนค าราษฎร์รังสรรค์   กรรมการ 
    ๘.นางสาวณัฐพร  รัตพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวอรุณรัตน์ บุพศิริ ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์    กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวธัญสินี สินต าแย ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๑๒.นางสาวนิตยา  จันทามี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๖๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
    ๑.นายประจักษ์ เข็มใคร  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์  ประธานกรรมการ 
    ๒.นายทวีสิน  ป้องทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวพัชราพร เชื้อดวงผุย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร  ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา   กรรมการ 
    ๕.นางสาวสุรีรัตน์ ชาวนาผือ ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๖.นายอนุวัฒน์  เดชไธสง    ครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม   กรรมการ 
    ๗.นางสาววัชราพร  อุ่นค า  ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๘.นางสาวอนัญญาพร นาโสก ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นายกฤษดา  ค าหาญ  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการ 
    ๑๐.นางสุคนธ์  ศรีชัย  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๑.นายสมหวัง  คุณสมบัติ  ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๒.นางสาวขวัญฤทัย  กันตะมา ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๑๓.นางสาวนิตยา  จันทามี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๒๘ 
 

๖๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
    ๑.นายศราวุธ  ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๒.นายศราวุธ มูลชัย  ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางดาวิกา อนุพันธ์  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
    ๕.นายธีรภ์ท  ส าเภา  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๖.นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๗.นางสาวพัชรียา อินทรายุทธ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
    ๘.นางสาวมณีรัตน์  เตโช  ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นางสาวนลินทิพย์ วงษาพัด ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวภาวิณี  ไพภิบาล ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๑.นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์   กรรมการ 
    ๑๒.นางนิตยา  บุพศิริ  ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๓.นางภัทรินทร์พร  เอกมโนรัชต์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๔.นางสาวพักตร์พริ้ง  เพชรอินทร์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
    ๑๕.นางอุไรรัตน์  วงศ์จ าปา  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๖๔.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
    ๑.นายศราวุธ  ไตรยราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๒.นายศราวุธ มูลชัย  ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    ๓.นางสาวมาลากุล ธงยศ  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
    ๔.นางสาวจริพรรณ อุพร  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
    ๕.นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีวรชัย ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๖.นางสาวรักษณาลี สุริหาร  ครูโรเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
    ๗.นางสาววาริน  อนุญาหงส์  ครูโรเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
    ๘.นางสภุาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
    ๙.นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๐.นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๑.นางภัทรินทร์พร  เอกมโนรัชต์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
    ๑๒.นางสุรีย์พร  ไกรสิน  ครูโรงเรียนสามวิทยาคม    กรรมการ 
    ๑๓.นางสาวรัตนา  บุญรอด  ครูโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม   กรรมการ 
    ๑๔.นางสาวพักตร์พริ้ง  เพชรอินทร์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 



๒๙ 
 

    ๑๕.นางสาววรรณภา  อินทา ครูโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์   กรรมการ 
    ๑๖.นางอุไรรัตน ์ วงศ์จ าปา  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๖๕.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๑. นายศิริชัย  ไตรยราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพนมศักดิ์  ไชยธงยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายสกุณ  แก้วพิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม     กรรมการ 
 ๔. นายอาจ  ชมพูโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก      กรรมการ 
        ๕. นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ        ผู้อ านวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา           กรรมการ 
 ๖. นางพิมพ์ใจ  ริมสกุล  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๗. นายศิริชัย  เชื้อพล  ครูโรงเรียนนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๘. นายทศพร  สวนแก้ว  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๙. นายศิลปกรณ์   จันทไชย          ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๑๐. นางณัฎฐกานต์ โภคทรัพย์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๑๑.นางสาวจัตติยา  ทองยืน ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๑๒.นายยุทธนา  แสนสุริยวงศ์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.นางนพศร  สุวรรณโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน  
 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
 ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๖๖.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (อาคารวิทยาศาสตร์) 

๑.นายสกุณ  แก้วพิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม          ประธานกรรมการ 
๒.นางพิมพ์ใจ  ริมสกุล  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย             รองประธานกรรมการ 

        ๓.นางพินิจ  เชื้อพล  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
๔.นางสาวดรุณี  วีระพรรณ   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 

        ๕.นางไฝค า  เผือดผุด  ครูโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
        ๖.นางสาวปิยวรรณ  เรืองกิจ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 

๗.นางเกษมศรี  อินทนนท์   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
๘.นายวิชัย  ถวลิไพร   ครูโรงเรียนนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๙.นายณัฏฐ์  วิศัลย์วัฒนา   ครูโรงเรียนธาตุพนม     กรรมการ 
๑๐.นายอานนท์  ภูพันนา   ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม    กรรมการ 
๑๑.นายชัยลักษณ์   เผือผุด  ครูโรงเรียนธาตุพนม     กรรมการ 



๓๐ 
 

๑๒.นางสาวเกสรา สุระขันธ์  ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม    กรรมการ 
๑๓.นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          กรรมการและเลขานุการ 

๖๗.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ (อาคารวิทยาศาสตร์) 
 ๑.นายสกุณ  แก้วพิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม          ประธานกรรมการ 
  ๒.นายยุทธนา  แสนสุริยวงศ์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย         รองประธานกรรมการ 
  ๓.นางสาวปิยวรรณ  เรืองกิจ  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
  ๔.นางเกษมศรี  อินทนนท์   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
  ๕.นางสาวใยฟ้า  หาญมนตรี ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
        ๖.นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 

๗.นางพิมพ์ใจ  ริมสกุล  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
๘.นางนุชรี  บัวชุม    ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์    กรรมการ 
๙.นางสาวอุษา  ผาสุข    ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
๑๐.นางสาวคณิตตา เทพค าราม   ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
๑๑.นายชัชวาล  สาครเสถียร  ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม    กรรมการ 
๑๒.นางสาวศิวาภรณ์  จันทรชนะ  ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม    กรรมการ 
๑๓.นางวารุณี  ปิ่นมุณี   ครูโรงเรียนศรีบัวบาน    กรรมการ 
๑๔.นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม    กรรมการ 
๑๕.นางสาวอรนุช  ชื่นตา   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการ 
๑๖.นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

๖๘.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภททีม ชั้น ม.๑ - ม.๓  
  ๑.นายอาจ  ชมพูโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็กฯ   ประธานกรรมการ 
  ๒.นางนาไล  สาโสภา  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสาวรัศมี  เจริญรัตน์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
  ๔.นางสาวศิวาภรณ์  จันทร์ชนะ  ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม    กรรมการ 
  ๕.นางสาววราจิตร  ผวิผ่อง   ครูโรงเรียนธาตุพนม     กรรมการ 
  ๖.นางสาวจ าลอง  ศรีมุงคุณ  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ 
  ๗.นายอุดมศักดิ์  ฉลาดล้ า   ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
  ๘.นางชนัดดา  ตาส าโรง   ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา    กรรมการ 
  ๙.นางอนัญญา  คูสกุล   ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา    กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและเลขานุการ 

 

 



๓๑ 
 

๖๙.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภททีม ชั้น ม.๔ - ม.๖  
  ๑.นายอาจ ชมพูโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก     ประธานกรรมการ 
  ๒.นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
  ๓.นางสาวรัศมี  เจริญรัตน์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
 ๔.นางสาวดรุณี  วีระพรรณ   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
  ๕.นายทวีศักดิ์  สุธรรม    ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์    กรรมการ 
  ๖.นายไพฑูรย์  ไชยชนะ    ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม   กรรมการ 
  ๗.นางสาวบุญตรี  แก้วอินสิ  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
  ๘.นางสาวสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน  ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา    กรรมการ 
  ๙.นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ   ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ 
  ๑๐.นางฤดีวรรณ  ชัยเสนา   ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยา    กรรมการ 
  ๑๑.นายอนันต์  ภูชุม   ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา     กรรมการ 
  ๑๒.นางณัฎฐกานต์  โภคทรัพย์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการและเลขานุการ 

๗๐.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
  ๑.นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
  ๒.นางจันทร์จรัส  ไตรยราช  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   รองประธานกรรมการ 

๓.นายศิลปกรณ์  จันทไชย   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๔. นางสาวนราภรณ์  ชัยบัวแดง ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
๕.นางรุ่งทิพย์  นามมีฤทธิ์    ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม    กรรมการ 
๖.นางสาวพัทมัย  วะยะลุน   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา     กรรมการ 
๗.นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก   ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์    กรรมการ 
๘.นางเกตุวดี  ยะสะกะ    ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยากูล    กรรมการ 
๙.นางปาริชาติ  โกษาแสง    ครูโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา     กรรมการ 
๑๐.นายชัยรัตน์  ก าลังหาญ  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา     กรรมการ 
๑๑.นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       กรรมการและเลขานุการ 

 
๗๑.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

๑.นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
        ๒.นายศิลปกรณ์   จันทไชย           ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   รองประธานกรรมการ 
        ๓.นายณัชวิทย์   แสนสุริวงค์ ครูอุ่มเหม้าประชาสรรค์    กรรมการ                   

๔.นายกวีชัย จ าปา    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
๕.นายจาตุรงค์  เจริญรัตน์    ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม    กรรมการ 
๖.นายสิทธิชัย  ยางธิสาร    ครูโรงเรียนปาปากวิทยาคม    กรรมการ 
๗.นางสาวเกสรา  สุระพันธ์   ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม    กรรมการ 
๘.นางสาวประภัสสร  นครเขต  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา   กรรมการ 



๓๒ 
 

๙.นายรุ่งโรจน์   มูลอามาตย์   ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม    กรรมการ 
๑๐.นายณัฎฐ์  วิศัลยว์ัฒนา   ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์    กรรมการ        
๑๑.นายวิลัย  ทุมแต้ม    ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม    กรรมการ 
๑๒.นางสาวคุณาลักษณ์  แสนศิลป์  ครูโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม    กรรมการ 
๑๓.นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมา  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการและเลขานุการ 

๗๒.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
๑.นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  ประธานกรรมการ            
๒.นายกาวิน  ไก่สระแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
๓.นายภูษิต  ศรีปะโค    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
๔.นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม     กรรมการ 
๕.นางนุชรี  บัวชุม    ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์      กรรมการ 
๖.นางสาวบุษบา  รัตนคุณากร   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี     กรรมการ 

  ๗.นางสาวจงจิต ลอยบุญ   ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม    กรรมการ 
๘.นางณัฎฐกานต์  โภคทรัพย์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
๙.นางสาวนิภาภรณ์  จันทะโยธา ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย        กรรมการและเลขานุการ 

 
๗๓.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  

๑.นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  ประธานกรรมการ            
๒.นายกาวิน  ไก่สระแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม        รองประธานกรรมการ 

           ๓.นางวราภรณ์  ช านิยนัต์           ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       กรรมการ 
๔.นางสาวนิภาภรณ์  จันทะโยธา ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 

        ๕.นางรัตติยา  สุธรรม     ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์    กรรมการ 
        ๖.นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการ 
        ๗.นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิต  ครูโรงเรียนนาทมวิทยา     กรรมการ 
        ๘.นางสาวศิริพร  เอกสระพัง  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    กรรมการ 
        ๙.นางพัชรีรัตน์  โวเบ้า   ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ 

๑๐.นางสาวจันทร์จิรา  กิมาลี  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์    กรรมการ 
๑๑. นางสาวนราภรณ์  ชัยบัวแดง ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

 
๗๔.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
        ๑.นายฉัตรชัย  ไชยมงค์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   ประธานกรรมการ 
        ๒. นายยุทธนา  แสนสรุิวงค์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายศิริชัย  เชื้อพล  ครูโรงเรียนนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
  ๔. นางจามจุรี  สวนแก้ว   ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์    กรรมการ 

๕.นางนริศรา  รูปคม   ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   กรรมการ 
  ๖.นางสาวสุธิดา ศรีสด   ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม    กรรมการ 



๓๓ 
 

๗.นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการ 
๘. นายสาธิต  รัตนมาล ี  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    กรรมการ 
๙.นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       กรรมการและเลขานุการ 

๗๕.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  
 ๑. นายฉัตรชัย  ไชยมงค์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศิริชัย  เชื้อพล  ครูโรงเรียนนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 

๓. นางพินิจ  เชื้อพล  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    กรรมการ 
 ๔. นางจามจุรี  สวนแก้ว   ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์    กรรมการ 

๕. นายสุทธิชัย  ผ่านสุวรรณ ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม   กรรมการ 
 ๖. นายสุรศักดิ์  วังค า  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุดาวรรณ พรมศรีแก้ว ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
 ๘. นางสาววรานาถ  กิมาลี ครูโรงเรียนพระซองสามัคคี   กรรมการ 
 ๙. นายอานนท์  ภูพันนา  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววภิาวี  บุตรธรรม ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๑๑.นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย       กรรมการและเลขานุการ 

๗๖.นักบินน้อย สพฐ. ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  
(การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ/ประเภทบินนานปล่อยอิสระ) 

๑. นายชนินทร ์ ทัศคร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนพวงศ์  พลโลก  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายชัยณรงค์  กุลบุตร  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๔. นายสันติ  อินแสงแวง  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นายศุภชัย  ยศประสงค์ ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
 ๖. นายชัยยันต์  ศรีสุวะ  ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม   กรรมการ 
 ๗. นายอ านาจ  ไชยสงค์  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
 ๘. นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี    กรรมการ 
 ๙. นายราชันย์  ไชยมหา  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
 ๑๐. นายนิติกร  ค าชุม  ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา    กรรมการ 
 ๑๑. นายอภินันท์  จันทรา ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวจารุณี  หล้าบา ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาววิภาวี  บุตรธรรม ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ
 ๑๔. นางสาวสิทธิกานต์  เวียงนนท์ ครูโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล   กรรมการ 
 ๑๕. นายกติติพงษ์  มหาชัย ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๓๔ 
 

๗๗.นักบินน้อย สพฐ. ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖   
(อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ) 

๑. นายชนินทร ์ ทัศคร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  ประธานกรรมการ 
๒. นายนพวงศ์  พลโลก  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายชัยณรงค์  กุลบุตร  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๔. นายสันติ  อินแสงแวง  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นายศุภชัย ยศประสงค์  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา   กรรมการ 
 ๖. นายชัยยันต์  ศรีสุวะ  ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม   กรรมการ 
 ๗. นายอ านาจ  ไชยสงค์  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
 ๘. นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี    กรรมการ 
 ๙. นายราชันย์  ไชยมหา  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
 ๑๐. นายนิติกร  ค าชุม  ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา    กรรมการ 
 ๑๑. นายอภินันท์  จันทรา  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวจารุณี  หล้าบา  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
 ๑๓. นายกิตติพงษ์  มหาชัย  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา    กรรมการและเลขานุการ 

๗๘.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑.นายอนันต์   สุวรรณหงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒.นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
     ๓.นางสาวล าดวน  โคตะรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสันตยานันท์    รองประธานกรรมการ 

๔.นายภานุมาศ  สุวรรณมาโจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์    กรรมการ 
๕.นายธนูศักดิ์  วรรณค าผุย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 

 ๖.นายประเสริฐ  มูลสิงห ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ  
     ๗.นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 

๘.นางเบญจมาศ  ศรีกระจ่าง  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม     กรรมการ 
๙.นางพนิดา  สุวรรณสาร  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
๑๐.นายปราโมทย์  เทพกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นายสุรชาติ  รัศม ี  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.นางนันท์นภัส  จันทร์ทอง ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
 ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓๕ 
 

๗๙.กรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.๑-ม.๖ 

๑. นายบัญชา  ยี่สาระพัฒน์            ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสายยล แสนรังค์     ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
๓. นางนันท์นภัส  จันทร์ทอง ครโูรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวดุริยา   รัศมี ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๕. นายธีระพงษ์ บุตรดี ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๖. นายภูษิต แสนสุภา ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กรรมการ 
๗. นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการ 
๘. นางเพ็ญนภา บ ารุงสุข ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๙. นายระวีวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๐. Mr.Orock Dieudonne Tabot ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๑๑ Ms.Samantha Maries Harper ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๑๒. Mr.Michael Delgado ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๓. Ms. Luara  Grace Wells ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๑๔. Mr.Timothy West ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๕. Mr.Geoffrey Ronald Hill ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๖. นางสาวกัลย์สุดา  สีแสง ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ 
๑๗. นางสาวศศิประภา  ต้นสวรรค์ 
๑๘. นางสาวพิมลมาศ  เรืองไพศาล 

ครูโรงเรียนธาตุพนม 
ครูโรงเรียนธาตุพนม 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๙. นางสาวพิชันนิสา เดชาเลิศ ครูโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการ 
๒๐. นายยุทธภูมิ ภิรมย์ ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม กรรมการ 
๒๑. นางสุวรรณา  วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ 
๒๒. นางราตรี เครือพันธุ์ 
๒๓. นางสาวกุสุมา  ศรีนครา 

ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๒๔. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ            ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๘๐.คณะกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๖ 
๑. นางสาวล าดวน โคตะรักษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสันตยานันท์ ประธานกรรมการ 
๒. นางไพลิน ปะทะดี ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวน้ าทิพย์ วโรดมด ารง ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๔. นางสาวญาณินีทิพย์ ฉวีวงค์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๕. นางพิรุณพร ค าลือฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๖. นางสาวกฤติยา  เทียนทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๗. นายปรีชาวัตร  ไชยนาน ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๘. นางสาวศิริพร  ภาวงค์ ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๙. นางสาวพรวลี   ชาวดง ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๑๐. นางจิรวรรณ  สุทธิเภท ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๑. นางคณุัญญา รักษ์ชุมชน ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๑๒. นางชนม์นิภา โคตะบิน ครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรรมการ 
๑๓. นางสุภาลักษณ์  รัตนมาลี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๔. นางสาววันเพ็ญ  สีหาราช ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๑๕. Ms.Princess Kay Cipriano ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๖. Mr.Ramond  Prajenal ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๗. Miss Kate Mamua Ekile ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๑๘. Mr. Archie Villar More ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการ 
๑๙. นางจินตรา  แสนสุภา ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ 
๒๐. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ 
๒๑. นางภคพร ด ารงกุล ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการ 
๒๒. นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ 
๒๓. นางสาววีระพรรณ ศรีสงคราม ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ 
๒๔. นางสาวนพรัตน์  น้ าค า ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ กรรมการ 
๒๕. นางทาริกา  กางก าจัด ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๒๖. นางสาวกัญจณพร  ดอลล่า ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ          นุก 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

๘๑.คณะกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๖ 

๑.นายภานุมาศ  สุวรรณมาโจ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่าง       ประธานกรรมการ 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์ศิริ คครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
๓. นางกรรณิกา คณานันท์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๔. นายยุทธการ แกว้อินทร์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ 
๕. นายรุ่งเพชร  เพชรชลินพันธ์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๖. นางศิรินุช   เบ้าคันที ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๗. นางสาวอัญนา  เรียมแสน ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๘. นางสาวปนัดดา  มีไกรลาศ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๙. นายกัยสิทธิ์ วงศ์จ าปา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๐. นายมีศักดิ์   เชื้อจารย์ชิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๑. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๒. นางภาวินีย์  อุดมา ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๑๓. นางชลาลัย  ศรีรัตน์ ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๑๔. Mr.Rolly Cruz Flores ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๕. Mr.Tom Jones Mating ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๖. Mr.Pavlos Paul Geogakis ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๗. Mr.Jon Tokuichi Watanabe ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๑๘. Mr.Jonel Abuan ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๙. นางกุลชา  ก้อนใจจิต ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ 
๒๐. นางสาววัฒนียา แสนสามารถ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ 
๒๑. นางอรสา  ราชนาวี ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ 
๒๒. นายณัฐพล  วรรณศรี ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๒๓. น.ส.กษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. น.ส.ปราณีต  พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๘๒.คณะกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๖ 

๑.นายธนูศักดิ์  วรรณค าผุย รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางลักขณา โกษาแสง                 ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม                    รองประธานกรรมการ 
๓. นางดวงเดือน อ้วนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 



๓๘ 
 

๔. นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางวีรภรณ์ ปองไป ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๖. นางสาวณพัชญา  ตะนัง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๗. นายพุท  ภูหาด ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ 
๘. นางสาวคะนึงนิจ ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๙. นางพรอุมา  รากวงค์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๑๐. นายกรัณย์พล  ค าป้อง ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๑๑. น.ส.อัญชลี  วโิย ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิตกยาภา๑นครพนม กรรมการ 
๑๒. นายเสรี  ยงทอง ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กรรมการ 
๑๓. Miss Jennifer Jamaro ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๔. Mr.Rubin Castos ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๕. Ms.Janen Baldago ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๑๖. Mr.Chito Lagrimas ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๑๗. Mr.David  Okamoto ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๘. Mr.John Amador ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๙. นายกฤษฎา  ศรีรักษา ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวปิยนุช  ไชยเชษฐ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๘๓.คณะกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crosswords) ม.๑-ม.๖ 

๑.นายประเสริฐ  มูลสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางนิภา   มุ่งสุวรรณ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุวรรณา  ธานี ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ 
๔. นางสาวเสาวณี  พรหมนิล ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๕. นางรุ่งทิพย์  หงษาวงษ์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๖. นายก้องยุทธ  จอกทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๗. นางศรินทิพย์  โสมสุข ครูโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ 
๘. นางสาวพรทิภา  ภาภักดี ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ 
๙. นางสาวพัชรีย์ นามวันดี ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๑๐. นายดนัยโพธิ  สุรินทร์ ครูโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กรรมการ 
๑๑. Mr.Zenon Pacio ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๒. นางศิริพร  พรไธสง  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ 



๓๙ 
 

๑๓. นายอุดร  จันทสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๑๔. นางสุรัชดาภรณ์  ใหม่คามิ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวอทิตยา  คูณค า ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๘๔.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภาษาจีน 

การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ     ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖     
การแข่งขันการเขียนเรียงความ     ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
การแข่งขันละครสั้น      ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ   ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

๑. นางสาวใยรัก  ประจักษ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพร   สิงห์ศรี            
๓. นางสาวณปภา  โกษาแสง 
๔. Ms. Guo Shan  
๕. Ms. Yan Yujuan  
๖. Ms. Li Ge 
๗. Ms. Wang Yating   
๘. Ms. Ma Liya  
๙. Ms. Wang Qi 
๑๐. Ms.Meng Ge 
๑๑. Ms.Yang Min  
๑๒. MS. Zhan Mengran 
๑๓. นางสาวธัญญภรณ์ พยอม 
๑๔. นางสาวอารยา  วรวงศ ์
๑๕. นางสาววิลาสิน ีพงศ์ทรางกูล  
๑๖. นางสาวโสภาพันธ์  คนตรง  
๑๗. นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์ 
๑๘. นางสาวอาภากร ตรีศรี 
๑๙. นาสาวนพรัตน์  น้ าค า 
๒๐. นางสาวพัทธมน  ต้นใส 
๒๑. นางวรัสยา  นพณัฐวงศกร 
๒๒. นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม 
๒๓. นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์  

ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย             
ครูโรงเรียนสันตยานันท์ 
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา  
ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 
ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม 
ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   
ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา  
ครูโรงเรียนธาตุพนม  
ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  
ครูโรงเรียนบ้านแพงทยาคม  
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา๑นครพนม 
ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม 
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



๔๐ 
 

๘๕.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภาษาญี่ปุ่น 
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ     ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖     
การแข่งขันการเขียนเรียงความ     ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
การแข่งขันละครสั้น      ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ   ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

๑. นางพนิดา  สุวรรณสาร ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตรา โพธิ์ศรี  
๓. Mr. Kuisuke  Kimura   
๔. Ms. Yajin Yang        
๕. Mr. Shoichi Niwa             
๖. นางสาวทิพย์อาภรณ์  ไวแสน  
๗. นางสาวดุษฎี  บุตรบุร ี        
๘. นางวิมลรัตน์  วาริยาตร ์  
๙. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธี     
๑๐. นางวิภาภรณ ์   สะเดา  
๑๑. นายธิวัฒน ์ ตั้งสกุล 
๑๒. นางสาวสุจิตรา สุริยนต ์
๑๓. นายสัณฐิติ    ทองน้อย  
๑๔. นางศรีอุบล  โนนทิง       
๑๕. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว 

ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  

ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  

ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          
ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
ครูโรงเรียนธาตุพนม          
ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  

ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  

ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  

ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  

ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   

ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘๖.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภาษาเกาหลี 
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ     ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖     
การแข่งขันการเขียนเรียงความ     ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
การแข่งขันละครสั้น      ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ   ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 

๑. นางเบญจมาศ  ศรีกระจ่าง  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตตรา   สอนดา   ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  รองประธานกรรมการ 
๓. Ms. Yujin Yang   ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๔. Mr. Kim  Minyeong   ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๕. Ms. Kim  Minhee   ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๖. Ms. Seok Jihyun   ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 

๘. นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการ 
๙. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวัง   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นางโสภณา  ท่าค้อ    ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. น.ส.จันทร์ เพ็ญเชื้อบริบูรณ์  ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา          กรรมการแลผู้ช่วยเลขาการ 



๔๑ 
 

๘๗.คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
      ๑.  นายสรสิทธิ์  พรรณวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย  ไปรปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางพิสมัย  พรรณวงศ์  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  นายทินกรณ์  วรกา  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ 
 ๔.  นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์    ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.  นายวัชรพงษ์  บริเอก  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.  นายสุทัศน์   ยามี   ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  นายนัฎฐพล  ปากด ี  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่   ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
  ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๘๘.คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นประเภททีมระดับชั้น ม.๑– ๓  

๑. นายพิสิทธิ์   ค าชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ พ.ต.อภิชิต  โกษาแสง     ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมหมาย    จ าเริญเศษ ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายวรสิทธิ์     กิจเจริญ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางดิราณี   สุพันธมาตย์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการ  
๖. นางปวีนา   พนมอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นายยุทธพร  พรเพชร  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางรุ่งฤดี    บุญจันทร์  ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๙. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์    ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

๘๙.คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖ 
๑. นายวันศักดิ์   ค าแหง  ผอ.โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ พ.ต.อภิชิต  โกษาแสง     ครูโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมหมาย    จ าเริญเศษ ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายวรสิทธิ์     กิจเจริญ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางดิราณี   สุพันธมาตย์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการ  
๖. นางสาวเปล่งศรี  บัวสาย   ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา   กรรมการ 
๗. นางปวีนา   พนมอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางรุ่งฤด ี   บุญจันทร์  ครูโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๙. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์    ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 



๔๒ 
 

๙๐.คณะกรรมการแข่งขันจักสานไม่ไผ่  ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓  
๑. นายบัลลังก์   มะเจี่ยว  รองผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกภพ    ใจสุข  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิศวะ   เพชรผ่องพันธุ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔. นายเชษฐา  บุญชวลิต  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางสาวภิรญา   พลหนองคู ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายปณิธาน  เกษมสินธุ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการ 
๗. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ  
 

๙๑.คณะกรรมการแข่งขันจักสานไม่ไผ่  ประเภททีมระดับชั้น   ม.๔ – ๖ 
๑. นายบัลลังก์   มะเจี่ยว  รองผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุจิตร    สารผล  ครูผู้ทรงคุณค่าฯโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๔. นายเอกภพ    ใจสุข  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวภิรญา   พลหนองคู ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายเชษฐา  บุญชวลิต  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๗. นายปณิธาน  เกษมสินธุ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการ 
๘. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 

๙๒.คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง   กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ๓  
๑. นางสาวประภาศรี    อัครพินท์ รองผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒. นางนิภาวรรณ   วดีศิริศักดิ์      ครูโรงเรียนสหราษฎร์รงัสฤษดิ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุวัฒนา    เวฬุวนารักษ์      ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา    กรรมการ 
๔. นางทิพย์วรรณ  สมยา  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๕. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม     กรรมการ 
๖. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๙๓.คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  บายศรีสู่ขวัญ  ประเภททีม  ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 
๑. นางสาวประภาศรี    อัครพินท์ รองผอ.โรงเรียนอุเทนพัฒนา       ประธานกรรมการ 
๒. นางนิภาวรรณ   วดีศิริศักดิ์      ครูโรงเรียนสหราษฎร์รงัสฤษดิ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางทิพย์วรรณ  สมยา  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  กรรมการ 
๔. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม     กรรมการ 
๕. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
๙๔.คณะกรรมการประกวดโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓  

๑. นายวชิระ ปะทะดี  ผอ.โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา       ประธานกรรมการ 
๒. นายศฤง    ร่าเริง    รองผอ.โรงเรียนนาทมวิทยา       รองประธานกรรมการ 
๓. นางวาสนา   นามสง่า  ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม   กรรมการ 



๔๓ 
 

๔. นางกิรณา   จันทรโคตร ครูโรงเรียนธาตุพนม      กรรมการ 
๕. นางนิตยา     กุลภา  ครูโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม      กรรมการ 
๖. นางสุวรรณา   คงเพชร  ครูโรงเรียนหนองย่อวิทยานุกูล   กรรมการ 
๗. นางสาวธัญวรัตน์   ไชยตะมาตย์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย               กรรมการและเลขานุการ  
 

๙๕.คณะกรรมการประกวดโครงงานอาชีพประเภททีมระดับชั้น ม.๔ – ๖ 
๑. นายวชิระ ปะทะดี  ผอ.โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา    ประธานกรรมการ 
๒. นายศฤง    ร่าเริง    รองผอ.โรงเรียนนาทมวิทยา    รองประธานกรรมการ 
๓. นางวาสนา   นามสง่า  ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางกิรณา   จันทรโคตร ครูโรงเรียนธาตุพนม      กรรมการ 
๕. นางนิตยา     กุลภา  ครูโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม      กรรมการ 
๖. นางสุวรรณา   คงเพชร  ครูโรงเรียนหนองย่อวิทยานุกูล             กรรมการ 
๗. นายมัฆวาน  ประทังคติ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย      กรรมการและเลขานุการ 

  
๙๖.คณะกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาด  ประเภทการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ๓  

๑. นายอร่าม  คูสกุลรัตน์  ผอ.โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์    ประธานกรรมการ 
๒. นายนิมิตร อ่อนบัตร ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
๓. นายโชคดี   บโุพธิ์  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายไมตรี   โคตรกะพ้ี  ครูโรงเรียนลังกาพิทยาคม    กรรมการ 
๕. นายอิสรา   สังกะสินสู่  ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม   กรรมการ 
๖. นายรณยุทธ    แก้วฝ่าย ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
๗. นายอนุรัตน์   เรียมแสน ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๘. นายวีระชัย  ค าแพงดี  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๙. นายจริยา   โสมสุข  ครูโรงเรียนธาตุพนม     กรรมการและเลขานุการ 
 

๙๗.คณะกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาด  ประเภทการจัดสวนแก้ว ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ๖  
๑. นายอร่าม  คูสกุลรัตน์  ผอ.โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์     ประธานกรรมการ 
๒. นายนิมิตร อ่อนบัตร ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
๓. นายรณยุทธ    แก้วฝ่าย ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายโชคดี   บโุพธิ์  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายอิสรา   สังกะสินสู่  ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม   กรรมการ 
๖. นายไมตรี   โคตรกะพ้ี  ครูโรงเรียนลังกาพิทยาคม    กรรมการ 
๗. นายอนุรัตน์   เรียมแสน ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๘. นายวีระชัย  ค าแพงดี  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๙. นายจริยา   โสมสุข  ครูโรงเรียนธาตุพนม     กรรมการและเลขานุการ 
 



๔๔ 
 

๙๘.คณะกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร  ประเภททีมระดับชั้น ม.๑ – ๓ 
๑. นางยินยอม   สุขเกษม  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ    ประธานกรรมการ 
๒. นายปฏิวัติ     ภาสอน  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสายฝน   พ่อโสภา ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย     กรรมการ 
๔. นางสาวสาวิตรี   สาธร  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางปิยนุช   โลสันตา  ครูโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
๖. นางฉวีวรรณ   ไตรยะขันธ์ ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม   กรรมการ 
๗ นางสาวสาวิตรี   อุท ากา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

๙๙.คระกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร  ประเภททีม  ระดับช้ัน ม.๔ – ๖   
๑. นางยินยอม   สุขเกษม  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายปฏิวัติ     ภาสอน  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
๓. นางทิชากร    ส าราญชลารักษ์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย     กรรมการ 
๔. นางฉวีวรรณ   ไตรยะขันธ์ ครูโรงเรียนสามผงวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางสาวสาวิตรี   สาธร  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางปิยนุช   โลสันตา  ครูโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตรี   อุท ากา ครโูรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการและเลขานุการ  

๑๐๑.คณะกรรมการแข่งขันท าอาหาร  ประเภท น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ๓   
๑. นายธงชัย   ค าชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางนิยม   บุญมีทองอยู่ ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอภิญญา   วงศ์บัณฑิต ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล   กรรมการ   
๔. นางสาวพจนา   พงษ์สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมกา  
๕. นางเกศริน   ศรีทวีกาศ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางนิษฐ์ธรีย ์    สุริยนต์ ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๐๒.คณะกรรมการแข่งขันท าอาหาร  ประเภท น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ๖   

๑. นายธงชัย   ค าชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางนิยม   บุญมีทองอยู่ ครูโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางปิยะรัตน์   แก้วก่า  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๔. นางอภิญญา   วงศ์บัณฑิต ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล   กรรมการ   
๕. นางเกศริน   ศรีทวีกาศ ครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางนิษฐ์ธรีย ์    สุริยนต์ ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐๓.คณะกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ๓  
๑. ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย  ไปรปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวผลิกา   สิทธิพันธ์      ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓. นางนิมมาน    ชื่นตา          ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 



๔๕ 
 

๔. นางมาลินี    วรรณวงศ ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๕. นางอารีย์วรรณ  รัศมี  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางอุไรวรรณ   แสนมิตร ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐๔.คณะกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ประเภททีมระดับชั้น ม.๔– ๖ 
๑. วา่ที่ ร.ท.วุฒิชัย  ไปรปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุดาวัลย์   อัมพุนันท์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓. นางนิมมาน    ชื่นตา  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๔. นางมาลินี    วรรณวงศ ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา    กรรมการ 
๕. นางอารีย์วรรณ  รัศมี  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางอุไรวรรณ   แสนมิตร ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐๕.คณะกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ๓ 
๑. นายจิรพล   นามมีฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางเจริญรักษ์   ค าป้อง ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรทัย      วรกิตติกุล ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
๔. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางพิสมัย       พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
๖. นางศิริลักษณ์   สารทอง   ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
 

๑๐๖.คณะกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ๖  
๑. นายจิรพล   นามมีฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางเจริญรักษ์   ค าป้อง ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรทัย      วรกิตติกุล ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม    กรรมการ 
๔. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางพิสมัย       พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์   กรรมการ 
๖. นางศิริลักษณ์   สารทอง   ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐๗.คณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ 

๑. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 

๓. นายสงกรานต์ ยืนยั่ง ครู โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการ 

๔. นายเชาวลิต ยิ้มแย้ม ครู โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ กรรมการ 

๕. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กรรมการ 

๖. นายพจนาถ แดงพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรรมการ 



๔๖ 
 

๗. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ 

๘. นายอนันยช สอนสมนึก ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 

๙. นายวีรชน ค าเห็น ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 

๑๐. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราช คร ูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ กรรมการและรองเลขานุการ 

๑๒. นายศราวุธ บุญปลอด ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการและรองเลขานุการ 

๑๓. นายนัฐกร ศรีวังไสย์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและรองเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และ กลุ่มพิการเรียนร่วม 
๑๐๘.คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายสุรพล มีหนองหว้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายทนงชัย เจริญรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพัชรกิตติยาภา๑ นครพนม  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสุภัคชญา สินพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ 
๔. นายยอดชาย พ่อหลอน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๕. นายชัยรัตน์ ก าลังหาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา รองประธานกรรมการ 
๖. นายปราโมทย์ เทพกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๗. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  รองประธานกรรมการ 
๘. นายจักรินทร์ ชื่นค้า  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายธยา เหล่ากกโพธิ์  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวภัทรภร อัคฮาด ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
               และ กลุ่มพิการเรียนร่วม 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
 ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
๑๐๙.คณะกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)  ประเภททมีระดับชั้น ม.๑ – ๓   
 ๑. นายชัยรัตน์  ก าลังหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอรรถพงษ์  เพียเสนา  ครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายณัฐวัตร  เขียวดี   ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    กรรมการ 
 ๔. นายวรรณพงษ์  อุ้ยปะโค  ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์     กรรมการ 



๔๗ 
 

 ๕. นายวีรศักดิ์  มหาวงค์   ครูโรงเรียนวังยางวิทยาคม    กรรมการ 
 ๖. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

๑๑๐.คณะกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภททีม  
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓    
 ๑. นายยอดชาย พ่อหลอน    ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอเล็กซานเดอร์  หล้ามงคุณ  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายมงคล  ทิโส   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
 ๔. นายธีรวุฒิ  ตามะลี   ครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล    กรรมการ 
 ๕. นายกัณตภณ  โปวังสา   ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

๑๑๑.คณะกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภททีม  
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  
 ๑. นายยอดชาย พ่อหลอน    ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิตติภพ  คัทธมารศรี  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนัตฐา  ค าประภา  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    กรรมการ 
 ๔. นายกัณตภณ  โปวังสา    ครูโรงเรียนค้อวิทยาคม     กรรมการ 
 ๕. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา   ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓   
 ๑. นายปราโมทย์  เทพกูล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายมงคล  ทิโส   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
 ๔. นายณัฐวุฒิ  แก้วเมืองน้อย  ครูโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม    กรรมการ 
 ๕.นายกิตติภพ  คัทธมารศรี  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

๑๑๓.คณะกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖   
 ๑. นายชัยรัตน์  ก าลังหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวศศิธร  บุญเชาวลิต ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุวัด  พ่ออามาตย์  ครูโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  กรรมการ 
 ๔. นายจดุรงค์  จิโน  ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
 ๕. นายุญมา  ไหลอุดี  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
          



๔๘ 
 

๑๑๔.คณะกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book)  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  
 ๑. นายชัยรัตน์  ก าลังหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสัญญา  พลเสน  ครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัชนี  สมรฤทธิ์  ครูโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา   กรรมการ 
 ๔. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทรบัณฑิต ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางณัฐริณีย์  วงค์ตาผา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
 ๖. นางอรทัย  ธรรมโม  ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
 ๗. นางจิราภรณ์  พลศรีราช ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑๕.คณะกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Tex Editor ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓    
 ๑. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายศิริพงษ์  โคกมะณี  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
 ๔. นางรัชนี  สมรฤทธิ์  ครูโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

๑๑๖.คณะกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  
 ๑. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม  ประธานกรรมการ  
 ๒. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์  ครูโรงเรียนธาตุพนม   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอนันยช  สอนสมนึก ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางสาวฉตัรกมล  โพธิ์แท่น ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายศิริพงษ์  โคกมะณี  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
 ๗. นางสาววราภรณ์  โคตรตา ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑๗.คณะกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ประเภททีม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖    
 ๑. นายปราโมทย์   เทพกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 ๒. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์ ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
 ๔. นายสม เชื้อโพนตน  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวเจษฎาภรณ์  อรไพร ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
 



๔๙ 
 

๑๑๘.คณะกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications  ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖     
 ๑. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม   ประธานกรรมการ  
 ๒. นายคณาธิป  วงค์ตาโสม ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายทรงพล  นันทพล  โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   กรรมการ 
 ๕. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑๙.คณะกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖  
 ๑. นายชัยรัตน์  ก าลังหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานกรรมการ  
 ๒. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอาทิตย์  สุริฝ่าย  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายชาญชัย  ภูมิประเสริฐ ครูโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

๑๒๐.คณะกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ประเภททีม  ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓  
 ๑. นางสุภัคชญา สินพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ประธานกรรมการ  
 ๒. นางทศพร  โคกมะณี  ครูโรงเรียนธาตุพนม   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุริยะ  วานะวงศ์  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๒๑.คณะกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ประเภททีม  ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖   
 ๑.นางสุภัคชญา สินพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ประธานกรรมการ  
 ๒. นายอาทิตย์  สุริฝ่าย  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการและเลขานุการ  

๑๒๒.คณะกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ประเภททีม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖      
 ๑. นายชัยรัตน์  ก าลังหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานกรรมการ  
 ๒. นายพรชัย  ตั้งธ ารงธนวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายณัฐวัตร  เขียวดี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นายจักรินทร์  ชื่นค้า  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางฐานิตา  นางลอย  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
 ๖. นายเอกชัย  ทัศคร  ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๕๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มพิการเรียนร่วม)      
๑๒๓.คณะกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภททีม (ความบกพร่องทางสติปัญญา)  
ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖  

๑. นายจักรินทร์  ชื่นค้า   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา     ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวภัคมน  แก่นงาม  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวภัทรภร อัคฮาด   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการและเลขานุการ           

๑๒๔.คณะกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภททีม (ความบกพร่องทางร่างกาย)  
ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖  

๑. นายจักรินทร์  ชื่นค้า   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา     ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวภัคมน  แก่นงาม  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวภัทรภร อัคฮาด   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการและเลขานุการ           

๑๒๕.คณะกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภททีม (ความบกพร่องทางการเรียนรู้)  
ระดับชั้น ม.๑ –ม.๖   

๑. นายจักรินทร์  ชื่นค้า   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา     ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวภัคมน  แก่นงาม  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวภัทรภร อัคฮาด   ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา    กรรมการและเลขานุการ           

๑๒๖.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นายเฉลิมชัย  แก้วมณีชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
๒. นายทนงชัย  เจริญรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม       รองประธานกรรมการ 
๓. นายปรีชา  เจตินัย    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  กรรมการ 
๔. นายวีระ ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม  กรรมการ 
๕. ว่าที่ พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายสุกรี  ชัยมงค์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา           กรรมการ 
๗. นางจีระนันท์  เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๒๒ กรรมการ 
๘. นายสุทัศน์  วังกะธาตุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๙. นายอภิเษก  บัวชุม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๑๐. นายอภิวัฒน์  เจนเชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการ 
๑๑. นางมณีรัตน์  กายราช  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๑๒. นายอดิศร  แวงธิสาร  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๑๓. นายปริญญา  ไชโย  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๑๔. นายทวีสิน  ป้องทอง           รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.นางวรรณภา  นันทสุธา  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นายธนรรนพ  ธนะแสบง ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๕๑ 
 

 หน้าที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
 ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑๒๗.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน)  ม.ต้น และ ม.ปลาย 
๑.  ว่าที่ พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุทัศน์  วังกะธาตุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล      รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสุพัตรา  ปากพรม  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๔.  นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๕.  นางสาวนิภาพร  เหมืองทอง ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๖.  นางสาวจิตบรรจง  โถนิมิตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๗.  นางสาวกุสุมา  อรรคศรีวร ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๘.  นางกมรา  พรหมอารักษ์ ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
๙.  นางรัตนา  มหาโคตร  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  นางสาวสิรินุช  ต้นสวรรค์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒๘.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก) ม.ต้น และ ม.ปลาย 
๑.  นายสุกรี  ชัยมงค์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒.  นายอภิเษก  บัวชุม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล         รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๔.  นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
๕.  นางนุ่มนวล  วงศ์สุเพ็ง  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
๖.  นางสาวธิชาธร  บุญรัตน์ ครูโรงเรียนสันตยานันท์    กรรมการ 
๗.  นางจิราวรรณ  ชมพุด  ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ  
๘.  นางบานเย็น   วังคะฮาด ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๙.  นางศิวาพร  โสวรรณา  ครูโรงเรียนนาแกพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  นางสาวปานสิริ  คงอุ่น ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒๙.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 
๑.  นายปรีชา  เจตินัย    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
๒.  นายอภิวัฒน์  เจนเชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา     รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวนฐมน  ศังขานันท์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๔.  นางสุพัตรา  ราชวัตร  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๕.  นางอินทวี  กิจสมพงษ์  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๖.  นางอัจฉราภรณ์  เจริญธนกุล ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 



๕๒ 
 

๗.  นางพิมล   สกลอินทร์  เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม กรรมการ 
๘.  นางสาวธนภรณ์  ภูผาล ี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  กรรมการ 
๙.  นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์ ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๑๐.  นางวรรณภา  นันทสุธา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                           กรรมการ 
๑๑.  นายพิชัย  วิโย  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.  นางสาววิจิตรา  ภาอ านวย ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓๐.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน 

๑.  นายเฉลิมชัย  แก้วมณีชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล           ประธานกรรมการ 
๒.  นายทวีสิน  ป้องทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล      รองประธานกรรมการ 
๓.  นางมณีรัตน์  กายราช  ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม   กรรมการ 
๔.  นายอดิศร  แวงธิสาร  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๕.  นายปริญญา  ไชโย  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นายธนรรนพ  ธนะแสบง ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓๑.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
(การจัดการค่ายพักแรม) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

๑. นายทนงชัย  เจริญรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระ ดีแนบเนียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมคิด วังทะพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ  สพป.นพ.๑ รองประธานกรรมการ 
๔. นายทนันชัย เจริญรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นพ.๑   กรรมการ 
๕. นายจียะพันธ์  ศิริสวัสดิ์  ครูโรงเรียนพระซองวิทยาคาร  สพป.นพ.๑   กรรมการ 
๖. นางปาริชาต เจริญรัตน์  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
๗. นางพิจิตตรา วิชะนา  ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์     กรรมการ 
๘. นายปริญญา  ค าพรหม  พนักงานราชการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ 
๙. นายชัยวัฒน์ โกษาแสง  ครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์    กรรมการ 
๑๐. นายพิระ ยอดมงคล  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น สพป.นพ.๑  กรรมการ 
๑๑. นายวีระศักดิ์  ส าราญเนตร ครูโรงเรียนนาค าราษฏร์รังสรรค์    กรรมการ 
๑๒. นายทรงจิรัตน์ ไชยแสง  ครูโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป.นพ.๑    กรรมการ 
๑๓. นางอัจฉรา  คะษาวงค์  ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม    กรรมการ 
๑๔. นางจีระนันท์  เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๒๒   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางยุพิน ยินดี   ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



๕๓ 
 

๑๓๒.คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
(การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  

๑. นายทนงชัย  เจริญรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม                รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ พ.ต.เดชา  คัณทักษ์  ครูโรงเรียนบ้านนาจาน สพป.นพ.๒          รองประธานกรรมการ 
๔. นายค าฟอง ศรีสุข  ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์     กรรมการ 
๕. นายภานุพงษ์  ค าลือ  ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์     กรรมการ 
๖. นายวีรพรรณ  อินทา  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม    กรรมการ 
๗. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์  ครูโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นพ.๒    กรรมการ 
๘. นายอรรถพล  จันทร์เกษร พนักงานราชการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการ 
๙. นางพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
๑๐. ว่าที่ พ.ต.ทินกร วงศ์พัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นพ.๒   กรรมการ 
๑๑. นายสนทยา  ดีจันทร์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม  กรรมการ 
๑๒. นายอดิศร  โพธิ์ศรี  ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม    กรรมการ 
๑๓. นายจิระศักดิ์  บุอ่อน  อาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม    กรรมการ 
๑๔. นางจีระนันท์  เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๒๒กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายศุภไชย  ยศประสงค์        ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
๑๓๓.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นายประหยัด  วังวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรพล บุญมีทองอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุรชัย สุทธิอาจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธ์พิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา  กรรมการ 
๕. นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระทายพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางพวงทอง    หวังถนอม ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๗. นายสัญญา มณีพรรณ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   กรรมการ 
๘. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสง ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   กรรมการ 
๙. นายอนุฃา  วาทะวัฒนะ  ครูโรงเรียนธาตุพนม     กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.นายธนธรณ์   พรหมอารักษ์ ครูโรงเรียนธาตุพนม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
 ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  



๕๔ 
 

๑๓๔.คณะกรรมการตัดสินแอโรบิกประเภททีม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ 
๑.นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ประธานกรรมการ 
๒.นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระทายพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓.นายพรชัย คณาบุตร ครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๔.นายวราวุธ เหมะธุลิน ครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา    กรรมการ 
๕. นายสมชาย   ยิ่งค าแหง ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นางณภัทร   ผิวด า  ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์   กรรมการ 
๗.นางสาวนฤมล  วาที  ครูโรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์    กรรมการ 
๘.นายชลทิศ     หมื่นสา    ครูโรงเรียนธาตุพนม    กรรมการ 
๙.นายวิศวะ นันชะนะ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   กรรมการ 
๑๐.นายสุดใจ  วงศ์ตาผา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๑.นายคมกฤษณ์  วิเศษอุด ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   กรรมการ 
๑๒.นายอนุฃา  วาทะวัฒนะ ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.นางธนัสสรณ์วาทะวัฒนะ ครูโรงเรียนธาตุพนม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓๕.คณะกรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศกึษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
๑.นายสุรพล บุญมีทองอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
๒. นางพวงทอง    หวังถนอม ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นายบัญชา   เชียรรัมย ์  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ 
๔. นายวัชรินทร์ บุญพินิจ  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคม กรรมการ 
๕.นายประหยัด พุดลา  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา  กรรมการ  
๖. นายอัษฎา ปิติพรม  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ 
๗. นายภราดร   คัณทักษ์  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๘.นายวิรัตน์   ปัตตังทานัง ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ 
๙.นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๑๐.นายธรรมศักดิ์ ปัญญา  ครูโรงเรียนพะทายพิทยาคม กรรมการ 
๑๑.นายอิศราวุธ สุภารัตน์ ครูโรงเรียนธาตุพนม  กรรมการ 
๑๒.นายวงศกร  วงษ์รักษ์  ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ กรรมการ 
๑๓. นายสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการ 

 ๑๔.นายธนธรณ์   พรหมอารักษ์ ครูโรงเรียนธาตุพนม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๓๖.คณะกรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศกึษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
๑.นายสุรชัย สุทธิอาจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธ์พิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายสัญญา มณีพรรณ  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์   ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ 
๔.นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ   ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการ 



๕๕ 
 

๕.นายภพรังสรรค์  สงวนสิน  ครูโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม กรรมการ 
๖. นายอภิรัฐ ตะวังทัน   ครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์  กรรมการ 
๗. นายศราวุธ   ขอกรดส าโรง  ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ 
๘.นายวีระพรรณ       อินทา  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ 
๙. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ  ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๑๐.นายศรัณย์   ไชยทองศรี  ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๑.นายอิศราวุธ สุภารัตน์  ครูโรงเรียนธาตุพนม  กรรมการ 
๑๒.นายชาตรี  สาระบุตร   ครูโรงเรียนนาทมวิทยา  กรรมการ 
๑๓. นายยสุทธิพงษ์  ทองสอดแสง  ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรม  กรรมการ 
๑๔. นายธนธรณ์   พรหมอารักษ์  ครูโรงเรียน ธาตุพนม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๓๗.คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒.นายสวาสดิ์   สมประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางเฉลียว  ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๔.นายชวนชัย  ภูดีทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๕.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
 ๖.นายสุพัฒน์  มืดนนท์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
 ๗.นางพินีนันท์  นิตยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
 ๘.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัด สพม. ๒๒ ทุกโรงเรียน  กรรมการ 
 ๙.นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 

๑๐.นายวิโรจน ์ธรรมค า  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๑๑.นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๑๒.นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล  ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒  กรรมการ 
๑๓.นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.นางสาวปวีณา  นิตยาชิต ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.นายปราการ    สีชมพู  ครู  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ  
๑๖.นางพาฝัน  วรกา  ครู  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ  
๑๗.นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์ ครโูรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๑๘.นายสุรเชษฐ ์  เครือเนตร ครโูรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๑๙.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์ ครโูรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๒๐.นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑.นางสาววรัญญา  ภาโสมพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน  
 ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. วิเคราะห์ ตัดสินปัญหาในการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



๕๖ 
 

 ๔. สรุปผลการแข่งขันให้คณะกรรมการประเมินผลด าเนินการต่อไป 
         ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๓๘.คณะกรรมการ การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น  ม. ๔-๖ 

๑.นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นายเจษฎา  รามบุตร  ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ  
๔.นายณรงค์  น้อยใหญ่  ครู โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล  กรรมการ 
๕.นางสาวดวงพร  สุธรรม  ครู  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี ครู  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม  กรรมการ   
๗.นางสาวพรทิวา  เมฆวัน  ครู  โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๘.นางสาวอมรรัตน์ พจนา  ครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

๑๓๘.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น  ม. ๔-๖ 
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวเนาวรัตน ์   ค าสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายไกรศักดิ์   อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๖.นายสมชาย  อินธิชัย  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายทวี ภูชม    ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘.นายโอภาส  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์         กรรมการและเลขานุการ   

 
๑๓๙.คณะกรรมการ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 

๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายปิยศักดิ์  เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓.นายอ าพร  แสนเขื่อน  ครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๔.นางพินีนันท์ นิตยวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางปณิตา  เชียรรัมย์  ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  กรรมการ 
๖.นายสุชาติ  พันธ์ต้อน  ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางสาวอบกุล  สุทธิประภา ครู  โรงเรียนนาทมวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๕๗ 
 

๑๔๐.คณะกรรมการ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายปิยศักดิ์  เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓.นายอภิวัช  ปรุงเรณ ู  ครู  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  กรรมการ   
๔.นายเรืองฤทธิ์  เพชรศิริ  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา  ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นางสาวนันทวันท์  เพชรศิริ ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางสาวภัทรภรณ์  แช่มขุนทด ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔๑.คณะกรรมการ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยปะติด ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ 
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางพัชราภรณ์  บัณฑิต  ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม             กรรมการ 
๔.นางจันทธิมา  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๕.นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ ครู  โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔๒.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายปิยศักดิ์  เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓.นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี ครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา  กรรมการ   
๔.นายอรรคพงษ์  สินเธาว์ ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๕.นายทศพล  ฤาชากูล  ครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  กรรมการ    
๖.นายประสิทธิ์  โกษาแสง ครู  โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา        กรรมการและเลขานุการ 

๑๔๓.คณะกรรมการ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายยงยุทธ  แสนมะฮุง  ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์ ครู  โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ 
๔.นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์  ตะกิมนอก ครู โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายประพันธ์ศักดิ์   อุสาพรหม ครู  โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๖.นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ 
๗.นายศรีวร  ดีพรหม  ครู โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์  กรรมการ 
๘.นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ ครู  โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์        กรรมการและเลขานุการ 



๕๘ 
 

๑๔๔.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ัน ม. ๑ – ๓  
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวเนาวรัตน ์   ค าสุรินทรค์รู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายไกรศักดิ์   อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๖.นายสมชาย  อินธิชัย  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายทวี ภูชม    ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘.นายโอภาส  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์         กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔๕.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน ม. ๑ – ๓  
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวเนาวรัตน ์   ค าสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายไกรศักดิ์   อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๖.นายสมชาย  อินธิชัย  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายทวี ภูชม    ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘.นายโอภาส  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์         กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔๖.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม. ๑ – ๓  
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวเนาวรัตน ์   ค าสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายไกรศักดิ์   อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๖.นายสมชาย  อินธิชัย  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายทวี ภูชม    ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘.นายโอภาส  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๕๙ 
 

๑๔๗.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม. ๑ – ๓  
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวเนาวรัตน ์   ค าสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายไกรศักดิ์   อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๖.นายสมชาย  อินธิชัย  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายทวี ภูชม    ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘.นายโอภาส  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์         กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔๘.คณะกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม. ๑ – ๓  
๑.นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  รองประธานกรรมการ 
๓.นางสาวเนาวรัตน ์   ค าสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๔.นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายไกรศักดิ์   อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๖.นายสมชาย  อินธิชัย  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายทวี ภูชม    ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  กรรมการ 
๘.นายโอภาส  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์         กรรมการและเลขานุการ   

๑๔๙.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
 ๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช         รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย            ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที                   ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์                รองประธานกรรมการ 
๓.ดร. นิพินธุ์  สุวรรณรงค์  คร ู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
   



๖๐ 
 

๑๕๐.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ   
  

๑๕๑.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
                     ๑.นายวรายทุธ  ชาเรืองเดช          รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย           ประธานกรรมการ 

๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
    

๑๕๒.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
          ๑.นายวรายุทธ  ชาเรอืงเดช           รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          ประธานกรรมการ 

๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ   
  

๑๕๓.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายอัมพล  ชาสงวน  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ    
 



๖๑ 
 

๑๕๔.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
          ๑.นายวรายุทธ  ชาเรอืงเดช           รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย          ประธานกรรมการ 

๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายอัมพล  ชาสงวน  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ    
 

๑๕๕.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายอัมพล  ชาสงวน  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ    
 

๑๕๖.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๕๗.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๖๒ 
 

๑๕๘.คณะกรรมการ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๕๙.คณะกรรมการ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม. ๑-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๖๐.คณะกรรมการ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องสายเครื่องผสม ม. ๑-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๖๑.คณะกรรมการ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม. ๑-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 



๖๓ 
 

๑๖๒.คณะกรรมการ การแข่งขันวงอังกะลุง  ม. ๑-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายไพฑูรย์  จันที  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ      รองประธานกรรมการ 
๓.ดร.นิพินธ์  สวุรรณรงค์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายวุฒิชัย  วงษ์นารี  ครู   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ ครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายช านาญ  สาผิว  ครู  โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖๓.คณะกรรมการ การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
                     ๑.นายวรายทุธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 

๒.นายสุขุม  สุภภม ิ  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยา      รองประธานกรรมการ 
๓.นายวุฒิไกร  กุลวงค์  ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 

  ๔.นายธีระเดช  ลือธิสาร  ครู  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ  
๕.นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ ครู โรงเรียนหนองซนพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายวสันต์  สาระขันธ์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายคณิตชัย  ไตรจักษ์  ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๘.นายณัฐพล  เอกสะพัง  ครู โรงเรียนนาทมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖๔.คณะกรรมการ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก / ข ระดับชั้น ม. ๑ - ๖ 
                     ๑.นายวรายทุธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 

๒.นายสุขุม  สุภภม ิ  ครูโรงเรียนนครพนมวิทยา      รองประธานกรรมการ 
๓.นายวุฒิไกร  กุลวงค์  ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคม  กรรมการ 

  ๔.นายธีระเดช  ลือธิสาร  ครู  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ  
๕.นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ ครู โรงเรียนหนองซนพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายวสันต์  สาระขันธ์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.นายคณิตชัย  ไตรจักษ์  ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๘.นายณัฐพล  เอกสะพัง  ครู โรงเรียนนาทมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖๕.คณะกรรมการ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  ๒.นายสายัญ    บุตรวร  ครู  โรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๓.นายรัตนพันธ์  เจริญวงศ์ ครู  โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๔.นายทิวา  เภาพาน ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



๖๔ 
 

๑๖๖.คณะกรรมการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  ๒.นายสายัญ    บุตรวร  ครู  โรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๓.นายรัตนพันธ์  เจริญวงศ์ ครู  โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๔.นายทิวา  เภาพาน ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๖๗.คณะกรรมการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม. ๑-๓ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง  ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๓.นายธราวุธร ์ คุณวงค์  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   กรรมการ 
๔.นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม  ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖๘.คณะกรรมการ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. ๑-๓ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง  ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๓.นายธราวุธร ์ คุณวงค์  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   กรรมการ 
๔.นายเฉลิมวุฒิ  โสมงาม  ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖๙.คณะกรรมการ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม. ๑-๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว ครู โรงเรียนวังยางวิทยาคม  กรรมการ 
๓.นางสาวปวีณา นิตยาชิต ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๔.นายกิตติณัฐ  นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายกัมปนาท  ค าประสังข์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๗๐.คณะกรรมการ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ระดับช้ัน ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว ครู โรงเรียนวังยางวิทยาคม  กรรมการ 
๓.นางสาวปวีณา นิตยาชิต ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา   กรรมการ 
๔.นายกิตติณัฐ  นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคม  กรรมการ 
๕.นายกัมปนาท  ค าประสังข์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๖๕ 
 

๑๗๑.คณะกรรมการ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายมนัส  จัตุรัส  ครู  โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการ 
๓.นายสุพจน์  หงษ์สิงห์  ครู  โรงเรียนค้อวิทยา   กรรมการ 
๔.นางสาววราพร  รูปงาม  ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๗๒.คณะกรรมการ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท หญิง ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายมนัส  จัตุรัส  ครู  โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  กรรมการ 
๓.นายสุพจน์  หงษ์สิงห์  ครู  โรงเรียนค้อวิทยา   กรรมการ 
๔.นางสาววราพร  รูปงาม  ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๗๓.คณะกรรมการการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม(wind Ensemble)ระดับชั้น ม. ๑–๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายราเชน  ศรีสรรค ์  ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายสุริยะ  บุญไธสง  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๔.นายเฉลิมเกียรติ  ค าไพ  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๗๔.คณะกรรมการการประกวดขับขานประสานเสียง  ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ประธานกรรมการ 
๒.นายสุริยะ  บุญไธสง  ครูโรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๓.นายเฉลิมเกียรติ  ค าไพ  ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา   กรรมการ 
๔.นายจักรพรรดิ  พรหมโส ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๗๕.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับช้ัน ม.๑-๓   ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายวิโรจน์  ธรรมค า  ครู  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายวสันต์  สาระขันธ์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายชัชพงษ์   ไชยรัตน์  ครู  โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายอิสระ ปุญญา  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ       กรรมการ 
๖.นายพรพิภพ  สัมพันธ์  ครู  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยถา ครู โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 



๖๖ 
 

๑๗๖.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ม. ๑-๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายวิโรจน์  ธรรมค า  ครู  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายวสันต์  สาระขันธ์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายชัชพงษ์   ไชยรัตน์  ครู  โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายอิสระ ปุญญา  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ       กรรมการ 
๖.นายพรพิภพ  สัมพันธ์  ครู  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยถา ครู โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๗๗.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ม. ๑-๓ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายวิโรจน์  ธรรมค า  ครู  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายวสันต์  สาระขันธ์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายชัชพงษ์   ไชยรัตน์  ครู  โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายอิสระ ปุญญา  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ       กรรมการ 
๖.นายพรพิภพ  สัมพันธ์  ครู  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยถา ครู โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๗๘.คณะกรรมการ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับชั้น ม. ๑-๓  ระดับชั้น ม. ๔-๖ 

๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นายวิโรจน์  ธรรมค า  ครู  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายวสันต์  สาระขันธ์  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๔.นายชัชพงษ์   ไชยรัตน์  ครู  โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายอิสระ ปุญญา  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ       กรรมการ 
๖.นายพรพิภพ  สัมพันธ์  ครู  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๗.ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยถา ครู โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๗๘.คณะกรรมการ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ระดับช้ัน ม. ๑-๖ 
๑.นายสวาสดิ์  สมประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ 
๒.นายพิชัย    ค าสิงห์  ข้าราชการบ านาญ สพม.๒๒ รองประธานกรรมการ 
๓.ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยถา ครู โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๔.นายอรรถพงษ์  อัครศรีวร ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  กรรมการ  



๖๗ 
 

๕.นายชัชพงษ์   ไชยรัตน์  ครู  โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๖.นายอานนท์  นนค าวงศ์  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ  
๗.นายอิสระ ปุญญา  ครู  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ       กรรมการ 
๘.นายพรพิภพ  สัมพันธ์  ครู  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ   
๙.นางสินีนันท์  อริยเดช  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘๐.คณะกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม. ๑-๓   
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคม กรรมการ 
๔.นางสาวเครือนิลดาว  สุทธิสาร ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา   กรรมการ   
๕.นางคุณัญญา  ศรีแพน  ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๖.นายอานนท์  นนค าวงศ์  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ   
๗.นายกฤษดา  วงมนตรี  ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๘.นางสาวสุธานิจ   แสงหมื่น ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘๑.คณะกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคม กรรมการ 
๔.นางคุณัญญา  ศรีแพน  ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๕.นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย  ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม  กรรมการ 
๖.นายอมเรศ  ดาวเหนือ  ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา  กรรมการ 
๗.นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ  กรรมการ 

  ๘.นายปราการ   สีชมภ ู  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
  ๙.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ   

๑๐.นางสาวสุธานิจ   แสงหมื่น ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘๒.คณะกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม. ๑-๓   
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางอัจฉรียา   บุโพธิ์ รอง ผอ. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคม กรรมการ 



๖๘ 
 

๔.นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๕.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ 
๖. นายอานนท์  นนท์ค าวงค์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ    
๗.นางสินีนันท์   อริยเดช  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   กรรมการ 
๘.นายปราการ   สีชมภ ู  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ 

๑๘๓.คณะกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางอัจฉรียา   บุโพธิ์ รอง ผอ. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคม กรรมการ 
๔.นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๕.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ 
๖. นายอานนท์  นนท์ค าวงค์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ    
๗.นางสินีนันท์   อริยเดช  ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   กรรมการ 
๘.นายปราการ   สีชมภ ู  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘๓.คณะกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม. ๑-๓   
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางอัจฉรียา   บุโพธิ์ รอง ผอ. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๔.นางจันทร   รัศมี  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคม กรรมการ 
๖.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ   
๗.นายอานนท์  นนท์ค าวงค์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ    
๘.นายปราการ   สีชมภ ู  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ 
๙.นายกฤษดา  วงมนตรี  ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม  กรรมการ   
๑๐นางสาวเครือนิลดาว   สุทธิสาร ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา   กรรมการ 
๑๑.นางสินีนันท์   อริยเดช ครู โรงเรียนพระทายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๖๙ 
 

๑๘๔.คณะกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางอัจฉรียา   บุโพธิ์ รอง ผอ. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา   กรรมการ 
๔.นางจันทร   รัศมี  ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ   
๕.นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคม กรรมการ 
๖.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ   
๗.นายอานนท์  นนท์ค าวงค์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  กรรมการ    
๘.นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ  กรรมการ 
๙.นายอมเรศ  ดาวเหนือ  ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา  กรรมการ 
๑๐.นางคุณัญญา  ศรีแพน ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  กรรมการ 
๑๑.นายปราการ   สีชมภ ู ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ 

๑๘๕.คณะกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม. ๑-๓   
๑.นางเฉลียว  ชินโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์     รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ 
๓.นายปราการ   สีชมภ ู  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๔.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ   
๕.นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ  กรรมการ 
๖.นางอมรรัตน์  เรียมแสน ครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางสาวเครือนิลดาว   สุทธสิาร ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา   กรรมการ 
๘.นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ  ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  กรรมการ 
๙.นางสาวสุจินทรา   ริศด้วง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ 

๑๘๖.คณะกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม. ๔-๖ 
๑.นางเฉลียว  ชินโณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒.นางจันทร์จิรา  แก่นจันทร์      รอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย     รองประธานกรรมการ 
๓.นายปราการ   สีชมภ ู  ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กรรมการ   
๔.นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ   
๕.นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ  กรรมการ 
๖.นางนภัสสร  เมืองโคตร  ครู โรงเรียนธาตุพนม   กรรมการ 
๗.นางอมรรัตน์  เรียมแสน ครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  กรรมการ 
๘.นางสาวเครือนิลดาว   สุทธสิาร ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
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