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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ที่  ๓๒๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------------     

    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ก าหนดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ออนซอนงานศิลป์ ถิ่นบึงกาฬ 
มาตรฐานอาชีพสู่สากล” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๙    ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ 
ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันใน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นายธีรพงษ์ สารแสน    ผู้อ านวยการ สพป. บึงกาฬ         ประธานกรรมการ     
     ๑.๒ นายประหยัด  คามตะศิลา   รองผู้อ านวยการ สพป. บึงกาฬ    รองประธานฯ 
 ๑.๓ นายวิชิต จิตรจักร  รองผู้อ านวยการ สพป.บึงกาฬ  รองประธานฯ 
 ๑.๔ นางอนงค์  พูลสง่า          ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 ๑.๕ นางร าไพ  ทองกาสี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
 ๑.๖ นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ  
     ๑.๗ นายสุพัฒน์  ทองจันทร์     ผู้อ านวยการกลุ่มบุคคล                กรรมการ 
     ๑.๘ นางสายไหม  นันทศรี                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ 
     ๑.๙ นายเสนอ รัมพณีนิล                นักวิชาการ ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายนิพนธ์  ถิ่นดอนหมู  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๑๑ นายทรงสิทธิ์ เจรญิดี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     ๑.๑๒ นายสันติชัย  พรหมอารักษ์       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     ๑.๑๓ นายบุญเกษม วงศ์ชาลี           ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
     ๑.๑๔ นางอภินัน  อรกุล             ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ    
     ๑.๑๕ นางสาวเพียงกานต์  พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

/มีหน้าที ่  ... 
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      มีหน้าที ่  วางแผนการด าเนินงานตามโครงการ  ก ากับติดตามให้ข้อเสนอแนะ และประสานงานและ อ านวยความ
สะดวก  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขัน   แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม  
 ๑  การศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๑  การปั้นดินน้ ามัน  
  ๑. นางกษมา ป้องกัน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางยุพาภรณ์  สุทธิโคตร ครูโรงเรียนบ้านดอนเสียด   กรรมการ 
  ๓. นางจีระภา  โสมปัดทุม       ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง   กรรมการ 
  ๔. น.ส.สุภาภรณ์ นามวงศ์   ครูโรงเรียนบ้านนาสะแบง   กรรมการ 
  ๕. นางจีรนันท์ ชัยพัฒน์       ครูโรงเรียนชุมชนสมสนุก   กรรมการและเลขาฯ 
  ๑.๒  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ     
  ๑. นายวิชัย  โนนทิง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น      ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวีณารัตน์  บรรเทา  ครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ กรรมการ 
  ๓. นางเรไร  หล่อเภรี   ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการ 
  ๔. น.ส.แวววลี วงศ์ค าจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านค าบอน   กรรมการ 
  ๕. น.ส.ปวิตรา  วุฒิสาร      ครูโรงเรียนบ้านาดง   กรรมการและเลขาฯ 
 

 ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.1  กรรมการตัดสินกิจกรรม  คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.1-3 
         1.นายเจริญ นามชู                         ครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา      ประธานกรรมการ 
         2.นางพัชราพร เครือเนตร                ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง       กรรมการ 
         3.นางสิรินาฏ ตรีวรเวทย์       ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2    กรรมการและเลขาฯ 
2.๒  กรรมการตัดสินกิจกรรม  คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.4-6 
         1.นางเพ็ญจันทร์ ภูคัสมาศ     ครูโรงเรียนบ้านนาสะแบง          ประธานกรรมการ 
         2.นางทันสมัย ทิพย์นม                    ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา          กรรมการ 
         3.นางสาววารินทร์ สทีะ                   ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก             กรรมการและเลขาฯ 
๒.3 กรรมการตัดสินกิจกรรม  คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ชั้น ม.1-3 
         1. นายประดิษฐ์ เลิศไกร                    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์    ประธานกรรมการ 
         2. นางสาวพิมวรา วันตา                    ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ        กรรมการ 
         3. นางสาวกรทิยา เพทวรรณ์              ครูโรงเรียนบ้านนาขาม     กรรมการและเลขาฯ 
 
 
 

/๒.4  กรรมการตัดสิน  ... 



 

- ๓ - 

 

๒.4  กรรมการตัดสินกิจกรรม  อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ชั้น ป.1-3 
         1.นางขนิษฐา ภูชมศรี                      ครู  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย          ประธานกรรมการ 
         2.นางวลิาวัลย์ สอนเครือ                  ครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย   กรรมการ 
         3.นางสาวกมลพร ชณิแสน                ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล               กรรมการและเลขาฯ 
๒.5  กรรมการตัดสินกิจกรรม  อ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ชั้น ป.4-6 
         1.นางบรรจง  โพธิจันทร์                   ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง        ประธานกรรมการ 
         2. นางสุชาดา  สอนไชยา                  ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา   กรรมการ 
         3.นางกุลธิดา เสนาสี                      ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ   กรรมการและเลขาฯ 
๒.6  กรรมการตัดสินกิจกรรม  อ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ชั้น ม.1-3 
         1. นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์       ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล    ประธานกรรมการ 
         2. นางสาวจุรีรัตน์  ชมภูทัศน์              ครูโรงเรียนบ้านวังยาว                      กรรมการ 
         3. นางพินพนา  อัฐนาค                    ครโูรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)       กรรมการและเลขาฯ 
๒.7  กรรมการตัดสินกิจกรรม  เรียงร้อยถ้อยความ  ชั้น ป.4-6 
         1. นายประยุทธ โยธา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันล าฯ  ประธานกรรมการ 
         2. นายธวัชชัย ภูบานชื่น                  ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี   กรรมการ 
         3. นางปชิศรา  ทองสด                   ครูโรงเรียนบ้านค าไผ่                กรรมการและเลขาฯ 
๒.8กรรมการตัดสินกิจกรรม  เรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.1-3 
         1.นายอนิรุทธิ์  วารุกะ                     ผอ.โรงเรียนหอค าพิทยาสรรค์      ประธานกรรมการ 
         2.นางละเอียด จันทร์พุธ                   ครูโรงเรียนบ้านท่าค ารวม           กรรมการ 
         3.นางพรรณทิพย์ พรชัย                   ครูโรงเรียนบ้านนาค า   กรรมการและเลขาฯ 
๒.9  กรรมการตัดสินกิจกรรม  ท่องอาขยานท านองเสนาะ ชั้น ป.1-3 
         1. นางเทวี  โพธิสว่าง                      ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย             ประธานกรรมการ 
         2. นางบุบผา  คุ้มบุญ                     ครโูรงเรียนบ้านโนนเสถียร           กรรมการ 
         3. นางสาววิลาวัลย ์ อุดามาร            ครูโรงเรียนบ้านนาซาว               กรรมการและเลขาฯ 
๒.10  กรรมการตัดสินกิจกรรม  ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น ป.4-6 
         1.นางดวงเด่น  พันจ าปา                 ครโูรงเรียนประสานมิตรวิทยา         ประธานกรรมการ 
         2.นางสาวอัญชนา  ภรูิศรี                ครูโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง   กรรมการ 
         3.นางสาวนฤมล ดาจง                     ครูโรงเรียนบ้านโป่งเปือย   กรรมการและเลขาฯ 
๒.11 กรรมการตัดสินกิจกรรม  ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น ม.1-3 
         1.นายคาวี สุขะหา                         ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ประธานกรรมการ 
         2.นางสาวจรุีรัตน์ ชมภูทัศน์               ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น    กรรมการ 
         3.นางสาวสุกัญญา ไชยเพชร              ครูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์  กรรมการและเลขาฯ 
๒.12  กรรมการตัดสินกิจกรรม  ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ป.1-3 
         1.นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์                    ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสา            ประธานกรรมการ 
         2.นางวาริณี วะลัยรัตน์                     ครูโรงเรียนบ้านวังยาว               กรรมการ 
         3.นางพิกุล ราษี                             ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล             กรรมการและเลขาฯ 

/๒.13  กรรมการตัด  .. 
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๒.13  กรรมการตัดสินกิจกรรม  ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ชั้น ป.4-6 
         1. นางรัตนาพร พัทบุรี                      ผอ. โรงเรยีนค าสมบูรณ์บึงเจริญ           ประธานกรรมการ 
         2. นายแมนสวรรค์ วนัทาวงษ์              คร ูโรงเรยีนชุมชนบ้านโคกอุดม         กรรมการ 
         3. นางสาวสุณีวรรณ อ่อนละมุล           คร ูโรงเรยีนบ้านนาสะแบง                 กรรมการและเลขาฯ 
๒.14  กรรมการตัดสินกิจกรรม  ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ชั้น ม.1-3 
         1. นายกิจปะกรณ์  ค าเดช                 ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(โซ่พิสัย)   ประธานกรรมการ 
         2. นายศรายุทธ  แสงสว่าง                ครูโรงเรียนหนองชัยวาน                    กรรมการ 
         3. นางกุลธิดา เสนาสี                      ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ             กรรมการและเลขาฯ 
๒.1๕  กรรมการตัดสินกิจกรรม  แต่งกลอนสี่ ชั้น ป.4-6 
         1.นางวชัรินทร์ นาเมฆ       ครโูรงเรียนบ้านห้วยคอม         ประธานกรรมการ 
         2.นางสุปราณี วังหอม                      ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู  กรรมการ 
         3. นางปฏิญญา ประนมศรี                 ครูโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง          กรรมการและเลขาฯ 
๒.1๖  กรรมการตัดสินกิจกรรม  แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ม.1-3 
         1.นายสมาน ศรีจันทร ์                    ผอ.โรงเรียนบ้านนาป่าน           ประธานกรรมการ 
         2.นางชัญวรีย์ หรรษา                      ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง        กรรมการ 
         3.นางวภิารัตน์ พุทธิแพทย์               ครโูรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1           กรรมการและเลขาฯ 
๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๓.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   
  ๑. นายอุทัย  บุญประสิทธิ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจ าปา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพิษณุ  พวงภู่ ครูโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม กรรมการ 
  ๔. นายสิทธิพงษ์  ชูน้ าค า ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง กรรมการ 
  ๕. น.ส.พันธิวา  กุมภิโร     ครูโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน กรรมการ 
  ๖. น.ส.พรรณิภา  คุณาคม   ครูโรงเรียนบ้านกุดสิม กรรมการ 
  ๗. น.ส.อภิญญา ปาณศรี ครูโรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)        กรรมการและเลขาฯ 
 ๓.๒การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   
  ๑. นายเอกพล พลเยี่ยม  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
       ๒. นายบุญเอก ประภัสรางค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑  กรรมการ 
  ๓. นางพรนิภา กลางบุรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  กรรมการ 
  ๔.นายจุน มีทองแสน                   ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์ฯ กรรมการ 
  ๕.นายภักดี  วรรวชิิต                  ครูโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น กรรมการ 
  ๖. น.ส.เจียรนัย  ภูชาดึก              ครูโรงเรียนบ้านดาลบังบด    กรรมการและเลขาฯ 
  
 

/๓.๓ การแข่งขัน  ... 
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๓.๓ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓    
  ๑. นายเอกนรินทร์ โงนมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซาว ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนลินี ทีหอค า ครูโรงเรียนหอค าพิทยาสรรค์ กรรมการ 
  ๓. นางสาวนริศรา  คณานันท์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ กรรมการ* 
  ๔. นางนภาพร กาญจนสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ 
  ๕. น.ส.สายใจ  ฑีระฆัง                 ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ 
  ๖. น.ส.กมลลักษณ์ สุดา ครูโรงเรียนบ้านบัวโคก กรรมการและเลขาฯ 
   ๓.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔ – ๖ 
  ๑. นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมภูทอง ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธนะชัย พาลึก ครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ 
  ๓. นางลักขณา  ทิพย์ศรีราช ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี กรรมการ 
  ๔. นางปริชาต  ตีบอุด ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น    กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๕ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   

๑. นายวรการ   เวชวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมบูรณ์ ตันสร้าง ครูโรงเรียนบ้านนาต้อง กรรมการ 
  ๓. นางบุษบา  ภูการุนย์ ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ 
  ๔. นายยงยุทธ  กาญจนสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการและเลขาฯ 
   ๓.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔ – ๖ 
  ๑. นายสมควร ภูมิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปัทมา  บุตรสาระ ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการ 
  ๓. นายสุวิทย์  จักรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบ้านซ่อมกอก กรรมการ 
  ๔. นางจริดา  พันธไชย                 ครูโรงเรียนชุมชนหนองยองวิทยา  กรรมการและเลขาฯ 
   ๓.๗ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   

๑. นายอนันต์ นุสนธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกาญจนา  บุตรสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม กรรมการ 
  ๓. นายจุน  มีทองแสน                 ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี กรรมการ 
  ๔. นางเจษฎาภรณ์ พรหมดา ครูโรงเรียนบ้านนาต้อง กรรมการและเลขาฯ 
 ๓.๘ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   ระดับชั้น ป.๔- ๖   
  ๑. นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ      รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ประธานกรรมการ 
 
 

/๒. ว่าที่ร้อยตรี   … 
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  ๒. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์  บุญธะรา ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว      กรรมการ 
  ๓. นายเจษฎา  บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านนาอ่าง กรรมการ 
  ๔. นายทวีศักดิ์ บุญประคม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง กรรมการ 
        ๕. นายราชินทร์ อุภัยศรี    ครูโรงเรียนบ้านนาสะแบง กรรมการและเลขาฯ 
   ๓.๙ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   ระดับชั้น ม.๑ – ๓   
  ๑. นายสายัณห์  ทวีวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง            ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวยุพิน  ป้องเพชร ครูโรงเรียนบ้านนาอ่าง กรรมการ 
  ๓. นางสาวพวงชมพู  พันธุวร ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ กรรมการ 
  ๔. นายศราวุฒิ  หาญโสภา ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาง  กรรมการ 
  ๕. นางกนกอร  มะหลัด                ครูโรงเรียนบ้านท่าส าราญ กรรมการและเลขานุฯ 
   ๓.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเร็ว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   
  ๑. นางศศิธร วงศ์ชาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็ม     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายณัฐพงศ์ เขียวน้ าชุม ครโูรงเรียนบ้านโนนสวาง กรรมการ 
             ๔. น.ส.นงรัตน์  กมุภิโร      ครูโรงเรียนท่าไร่วิทยา กรรมการ 
             ๕. นายณดล  คุณาคม                   ครูโรงเรยีนบ้านค าบอน                    กรรมการ 
  ๖. นายเจษฎา  บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านบัวโคก กรรมการและเลขาฯ 
   ๓.๑๑ การแข่งขันคิดเลขเร็ว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   
  ๑. นายฟ้าอ านวย  ภูพันนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวัลวภิา  ค าจร                   ครูโรงเรียนบ้านสามหนอง             กรรรมการ 
             ๓. นายธนะชัย  พาลึก     ครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์     กรรมการ 
  ๔. นางสาวกัลยกร ชัยบัณฑิต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง           กรรมการ 
             ๕. น.ส.นภิัทรา รอบคอบ    ครูโรงเรียนบ้านนาแสง   กรรมการ 
             ๖. น.ส.นงรัตน์  กมุภิโร      ครูโรงเรียนท่าไร่วิทยา กรรมการและเลขาฯ 
 ๓.๑๒ การแข่งขันคิดเลขเร็ว   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   
  ๑. นายอนุชิต  ทาต้อง               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเดินท่า   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนุชนาฏ หมื่นเรือค า ครูโรงเรียนบ้านนาดง กรรมการ 
  ๓. นางสาวสายใจ  ทีระฆัง ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุพิชญา อามาตย์มนตรี ครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู กรรมการ 

                   ๕. น.ส.นิภัทรา  รอบคอบ  ครูโรงเรียนบ้านนาแสง    กรรมการ 
               ๖. น.ส.ศรีประไพร พลเยี่ยม            ครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์      กรรมการและเลขาฯ 
 

/๔  กลุ่มสาระการ   ... 
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๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
  ๑. นายทวีศักดิ์   จันทสิงห์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพิมลรัตน์  ค าภูษา   ครูโรงเรียนท่าไร่วิทยา   กรรมการ 
  ๓. นายวัชรินทร์ เสาะก่าน   ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ  กรรมการ 
  ๔. นายมนัส  พิมพ์กลม   ครูโรงเรียนบ้านโนนสา   กรรมการ 
      ๕. นางสาววันทนา   สิงห์นา  ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู   กรรมการ 
  ๖. น.ส.อภิสรา ประเคนคะชา        ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑     กรรมการและเลขาฯ 
๔.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  ๑.นางเจียมใจ  รุ่งเรืองวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนส าราญยางเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนิจษา  สายสิงห์  ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ    กรรมการ 
  ๓. นางละมัย วงค าแก้ว  ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา    กรรมการ 
  ๔. น.ส.เปรมใจ สว่างวงศ์  ครูโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑    กรรมการ 
  ๕. นางเยาวลักษณ์  พิศพิมล ครูโรงเรียนบ้านนาสะแบง     กรรมการ 
          ๖. นางจุฬาลักษณ์ สุกัน  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์          กรรมการและเลขาฯ 
๔.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง   ระดับชั้น ป.๔ – ๖ 
  ๑. นางวิภาลินี ไชยเดช   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวหยกฟ้า  สกุลเดช ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ   กรรมการ 
  ๓. นายเวียงชัย  นารีนชุ              ครูโรงเรียนบ้านนาค านาใน   กรรมการและเลขาฯ 
๔.๔ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง   ระดับชั้น ม.๑ – ๓ 
  ๑.นางมาลัย มูลภักดี         รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  ๒.นายวชิรา  นามเสาร์  ครูโรงเรียนบ้านดงบัง    กรรมการ 
  ๓. นางนิภา อัมมะวัน  ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก    กรรมการและเลขาฯ 
๔.๕ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔ – ๖ 
  ๑. นายสหรัฐ พลวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าไร่วิทยา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุภัทรา จันปัดถา    ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   กรรมการ 
  ๓. นางอโณทัย จันทร์อ้วน  ครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ    กรรมการและเลขาฯ 
๔.๖ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ระดับชั้น ม.๑ – ๓ 
  ๑. น.ส.อรัญญา สารีโพธิ์  รอง ผอ.โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิพนธ์  กระทู้  ครูโรงเรียนบ้านไร่โนนส าราญ   กรรมการ 
  ๓. นางอรุณศรี ลุนาวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านนาทราย    กรรมการและเลขาฯ 

/๔.๗ การแข่งขัน   ... 
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๔.๗ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.๔- ๖ 
  ๑. นายชัยยะเดช  มาดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายยุทธศาสตร์  ฮาดดา ครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ   กรรมการ 
  ๓. นางเพ็ญประภา นันที            ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ   กรรมการและเลขาฯ 
๔.๘ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ -๓ 
  ๑. นายโชคชัย   ค าภูมี  ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางน้ าฝน  พงษ์ญาติ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ 
  ๓. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ ครูโรงเรียนบ้านนาซาว   กรรมการและเลขาฯ 
๔.๙ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์    ระดับชั้นป.๑ – ๖ 
  ๑. นายอมรศักดิ์ บัวโฮม            ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิษณุ  สอนวงศ์ษา  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม  กรรมการ 
  ๓. นางยุพาพร ภูข า  ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย   กรรมการและเลขาฯ 
๔.๑๐ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ม.๑ – ๓ 
  ๑. นายพูนสิทธิ์  บุตรเสน  ครโูรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรัชนีกร ไชยค าภา    ครูโรงเรียนบ้านนาดง   กรรมการ 
  ๓. นายชาญยุทธ บุญพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก   กรรมการและเลขาฯ 
๔.๑๑ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม   ระดับชั้น ป.๑-๓ 
  ๑. นายสมพร  ถิ่นปรุ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาง          ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุพัฒน์  จันทพรม  ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา  กรรมการ 
  ๓. สิบเอกชาติชาย พองพรหม ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒  กรรมการ 
  ๔. นายไพโรจน์ แก้วกันหา ครูโรงเรียนบ้านโคกนิยม   กรรมการ 
  ๕. นายตุรงค์ มั่นคูณ  ครูโรงเรียนบ้านท่าส าราญ   กรรมการและเลขาฯ 
๔.๑๒ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล  ระดับชั้น ป.๔-๖ 
  ๑. นายอนันต์  โทเล        ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรัชพล พิณพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาง   กรรมการ 
  ๓. นายนิเวท พลราชม  ครูโรงเรียนท่าไร่วิทยา   กรรมการ 
  ๔. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  กรรมการ  
  ๕. นายมาโนช  ศรีไชย  ครูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ 
  ๖. นายประพัฒน์ บุศดี               ครูโรงเรียนบ้านท่าค ารวม   กรรมการ 
 

/๗. นายพิศาล  ... 



 

- ๙ - 

 

  ๗. นายพิศาล  พรหมจักร์  ครูโรงเรียนบ้านดงกะพุงฯ   กรรมการ 
  ๘. น.ส.ธิภาพร จูมศรี          ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย  กรรมการและเลขาฯ 
๔.๑๓ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้น ป.๔-๖ 
  ๑. นายอนันต์  โทเล        ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรัชพล พิณพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาง   กรรมการ 
  ๓. นายนิเวท พลราชม  ครูโรงเรียนท่าไร่วิทยา   กรรมการ 
  ๔. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  กรรมการ  
  ๕. นายมาโนช  ศรีไชย  ครูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ 
  ๖. นายประพัฒน์ บุศดี               ครูโรงเรียนบ้านท่าค ารวม   กรรมการ 
  ๗. นายพิศาล  พรหมจักร์  ครูโรงเรียนบ้านดงกะพุงฯ   กรรมการ 
  ๘. น.ส.ธิภาพร จูมศรี          ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย  กรรมการและเลขาฯ 
๔.๑๔ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน)  ระดับชั้น ม.๑-๓ 
  ๑.นายวิชิต  กาหวาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์     ประธานกรรมการ 
  ๒.นายประมูล  แอ่งสุธา          ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก   กรรมการ 
  ๓..นางจินตนา  เบญจมาศ    ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ  กรรมการ 
  ๔.นางพรสวรรค์ ตรีรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง  กรรมการ 
  ๕.นายนิกร เผ่าพันธุ์    ครูโรงเรียนบ้านนาขาม    กรรมการ 
  ๖.นางกชวรรณ  กะอาจ  ครูโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม   กรรมการ  
  ๗.นายธวัช ชมพูฟ้ืน  ครูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์    กรรมการและเลขาฯ   
๔.๑๕ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม..๑-๓ 
  ๑.นายวิชิต  กาหวาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์     ประธานกรรมการ 
  ๒.นายประมูล  แอ่งสุธา          ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก   กรรมการ 
  ๓. นางจินตนา  เบญจมาศ    ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ  กรรมการ 
  ๔.นางพรสวรรค์ ตรีรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง  กรรมการ 
  ๖.นายนิกร เผ่าพันธุ์    ครูโรงเรียนบ้านนาขาม    กรรมการ 
  ๗.นางกชวรรณ  กะอาจ  ครูโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม   กรรมการ  
  ๘.นายธวัช ชมพูฟ้ืน  ครูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์    กรรมการและเลขาฯ 
๕.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕.๑ เพลงคุณธรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   

๑. นายณัฐวัฒน์    ตีตรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระแช ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปาณิสรา ประครองพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ 
 

/๓. นางจรูญ   ... 



 

- ๑๐ - 

 

 ๓. นางจรูญ ทรัพย์ทิม  ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการ 
  ๔. นายชวะลิต บานยอ  ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑  กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๒ เพลงคุณธรรม    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   
 ๑. นายณรงค์ จ าปามี               ผู้อ านวยการโรงเรียนประวิตรฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวนิดา พานโคกสูง  ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง  กรรมการ 
 ๓. นางปรางศิริ  ศิริขันธุ์             ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา   กรรมการ 
 ๔. นางสาววิภารัตน์ ป้องนาทราย  ครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาฯ กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๓ เพลงคุณธรรม    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายเนตรน้อย ทองป้อง ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพรธิวา  สุวรรณไตร   ครูโรงเรียนบ้านโคกนิยม      กรรมการ 
 ๓. นายสมพงษ์ สมานทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาง   กรรมการ 
 ๔. น.ส.ยุพาวรรณ  วรบุตร   ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ         กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๔ โครงงานคุณธรรม    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายภูวนัย ฐานะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภูมิพัฒน์ สุกทน  ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา      กรรมการ 
 ๓. นางบรรเทา วิชัยวงษ์    ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย     กรรมการ 

๔. นางสาวแอนนา ซาแสงบง ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ     กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๕ โครงงานคุณธรรม    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   
 ๑. นายสมบูรณ์  จันทรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวแฮต    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศิริวัฒน์  พรมจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ 
 ๓. นางวราพร  ซองศิริ      ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์ฯ            กรรมการ 
 ๔. นางสาววนิดา พลยางนอก ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย  กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๖ โครงงานคุณธรรม    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓   
 ๑. นายส าราญ ประกายศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมนึก บาทวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ กรรมการ 
 ๓. นายดวง แดงมา     ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง    กรรมการ 
 ๔. นายนิวัฒน์ สังขะรมย์  ครูโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51   กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๗ ภาพยนตร์สั้น    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   
 ๑. นายวัฒนา  ภูด่านวัว             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์            ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุภาพ เจริญชาติ  ครูโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า          กรรมการ 
 ๓. นายศักดิ์ธิเดช  ช ากรม  ครูโรงเรียนบ้านท่ากกแดง         กรรมการ 
 ๔. นายพีรพล  อินใจ  ครูโรงเรียนบ้านบัวโคก    กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๘ ภาพยนตร์สั้น    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายวิทยา  ทัศมี                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอดิศักดิ์  พันธุ์บุตร          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม              กรรมการ 
 

/๓. นางสาวศรีอ าพร  ... 



 

- ๑๑ - 

 

 ๓. นางสาวศรีอ าพร  โพธิ์สว่าง    ครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา           กรรมการ 
 ๔. นายชัชวาล  อุทัยวัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว           กรรมการและเลขาฯ 
  ๕.๙ ละครคุณธรรม    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ม.๓   
 ๑. นายเด่นชัย  โพธิสว่าง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางแสวง  ไทยอ่อน   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม  กรรมการ 
 ๓. นางสุพัตรา จันผาย  ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา         กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๐ ละครประวัติศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ม.๓   
 ๑. นายสุรชัย  ไกรรัตน์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสิทธิพงษ์ ชูน้ าค า  ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง    กรรมการ 
 ๓. นางพรทิพย์ โชคเอนกอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา   กรรมการ 
 ๔. นางสายฝน สุวรรณศักดิ์    ครูโรงเรียนบ้านโสกบง     กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๑ เล่านิทานคุณธรรม    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายณัฐพงษ์ สัตตาคม           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไชยวาล ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.อ าไพ  พ่ึงโสภา   ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  กรรมการ 
 ๓. นายชุมพล  ประกายสิทธิ์    ครูโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า   กรรมการ 
 ๔. นางมะลิวัลย์ บุญแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง   กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๒ เล่านิทานคุณธรรม    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖           
 ๑. นายพวง กุมภิโร      ผอ.โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุกัญญา  พลเยี่ยม  ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์   กรรมการ 
 ๓.นายธรรมจักร  ประฮาดไชย ครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอก      กรรมการ 
 ๔. นางมยุรี  อรกุล     ครูโรงเรียนบ้านนาสะแบง      กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๓  เล่านิทานคุณธรรม    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายสมจันทร์  สิงห์พิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแพง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมควร สว่างวงศ์  ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑  กรรมการ 
 ๓. นางล าไพ  นิลเขต  ครูโรงเรียนบ้านนาทราย    กรรมการ 
 ๔. นางจารุณี  งามเหลือ  ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง   กรรมการและเลขาฯ 
 ๕.๑๔  มารยาทไทย    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายวิรัตน์  ศรีลาพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอรทัย  ยิ่งยง           ครโูรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 ๓. นางพัชราภา  เทียนไชย ครูโรงเรียนบ้านโคกบริการสันก าแพง   กรรมการ 
 ๔. น.ส.รัฐติยากร  สัทธาคลัง ครูโรงเรียนบ้านนาซาว   กรรมการและเลขาฯ 
 ๕.๑๕  มารยาทไทย    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   
 ๑. นางสาวอุทัย  อินทนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมาลินี  ถิ่นดอนหมู  ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการ 
 

/๓. นางจิรภา  ... 
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 ๓. นางจิรภา  เทพอุดร           ครูโรงเรียนบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  กรรมการ 
 ๔. นางพิระยา  อ้วนอ่อนตา     ครูโรงเรียนบ้านโคกบริการฯ  กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๖  มารยาทไทย    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   
 ๑. นายมานิตย์  ภูคัสมาส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม       ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกรกนก  กาติวงค์            ครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด     กรรมการ 
      ๓. นางจิราพร  นิลเนตร             ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น     กรรมการ 
 ๔. นางปณิสรา  ประคองพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง    กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๗  สวดมนต์แปลไทย    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ม.๓   
 ๑. นายพรมมา  สิงหามาตย์         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง           ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชัยวัฒน์  หงษ์สวรรค์ ครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายประยูร  ศรีนะอารัง      ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา         กรรมการ 
 ๔. นายสมัย  คนเพียร  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตูม    กรรมการและเลขาฯ 
๕.๑๘  สวดมนต์แปลอังกฤษ    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ม.๓   
      ๑. นายสมบูรณ์ ศิริบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามหนอง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางมลสวรรค์  วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโนนเสถียร       กรรมการ 
  ๓. นางกาญจนา  มานะยิ่ง    ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา    กรรมการ 
  ๔. น.ส.สิริวิมล สัมพันธพงษ์         ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการและเลขาฯ 
 ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๖.๑    แอโรบิค     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
  ๑. นายสุทธิพงษ์    พลงาม ผอ.โรงเรียนบ้านนาขาม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจิรวุฒิ เพียงเงิน    ครูโรงเรียนบ้านท่าส าราญ    กรรมการ 
  ๓. นายธงชัย  แก่นที  ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี กรรมการ 
  ๔. นายไพฑูรย์  ด่านแก้ว  ครโูรงเรียนบ้านนาสะแบง           กรรมการและเลขาฯ 
๖.๒    แอโรบิค     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นายสุรสิทธิ์  คะลีล้วน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางขนิษฐา โวหารลึก   ครูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ   กรรมการ 
  ๓. นายสุริยันต์  มหาราช  ครูโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน  กรรมการ 
  ๔. นายสุวรรณ แสงโลกีย์   ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒  กรรมการและเลขาฯ 
๖.๓  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นายนรินทร์  อรัญมิ่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านแสนส าราญ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิตติศักดิ์  เปลื้องพัฒนกุล  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์       กรรมการ 
 
 

/๓. นายรชตะ  … 
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  ๓. นายรชตะ  มูลเมือง     ครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอก             กรรมการ 
          ๔. นายปิยพงษ์  อัมภรัตน์       ครูโรงเรียนบ้านสามหนอง     กรรมการ 
          ๕. น.ส.ดวงจันทร์ ไชยสิทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง         กรรมการและเลขาฯ 
 ๖.๔  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นายสุพรม  จอมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์         ประธานกรรมการ 
  ๒. นายขวัญศิริชัย  ชัยสีดา ครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ 
  ๓. นายสุริยัณ นะดาบุตร   ครูโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพฯ  กรรมการ 
  ๔ .น.ส.ทิพย์เกสร  สายทองค า       ครูโรงเรียนบ้านนาเหวอ่โนนอุดม  กรรมการ 
  ๕. น.ส.ปณิตา  สุตคาน  ครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย    กรรมการและเลขาฯ 
 
   ๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

 
ทัศนศิลป์ 

๗.๑ กิจกรรมการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ชั้น ป.๑ -ป.๓  
  ๑. นายสมหมาย หลาบหนองแสง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอัญชนิดา  ผูกพันธ์    ครูโรงเรียนบ้านสามหนอง             กรรมการ 
  ๓. นางมัลจนา  พินทา    ครูโรงเรียนบ้านคลองเค็ม    กรรมการ 

๔. นายยุทธนา สุวรรณเจริญ  คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม  กรรมการและเลขาฯ  
๗.๒ กิจกรรมการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ชั้น ป.๔ -ป.๖  
  ๑. นายเต็มเดช  ต่อโชติ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองสาย   ประธานกรรมการ 
           ๒. นายธนทัต พิทักษ์กุล   คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าคาม   กรรมการ  
  ๓. น.ส.นุชรินทร์ อินทร์แสง ครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ    กรรมการ 

๔. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย   คร ูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์ฯ  กรรมการและเลขาฯ 
๗.๓ กิจกรรมการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ชั้น ม.๑ –ม.๓  

๑. นายสุพจน์ แสงจ าปา            ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ าเจริญ              ประธานกรรมการ 
๒. นายอดุลพล ประทุมมา คร ูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา   กรรมการ  
๓. นายบุญเตรียม ทาให้งาม  คร ูโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์   กรรมการ  
๔. นายสมจิต จิตรจักร   คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม    กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ชั้น ป.๑ –ป.๓  
  ๑. นายประไพ  อุณาศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์      ประธานกรรมการ 
 

/๒. นายเจริญ   ... 
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  ๒. นายเจริญ พรหมพิมพ์    ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์       กรรมการ 
  ๓. น.ส.สุไล พิรักษา     ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง    กรรมการ 

๔. นางค าสอน ทองพา      ครูโรงเรียนบ้านกุดสิม   กรรมการและเลขาฯ 
๗.๕ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ชั้น ป.๔ –ป.๖  
  ๑. นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดสิม           ประธานกรรมการ 
  ๒. นายคนอง  อาจโยธา    ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล        กรรมการ 

๓. น.ส.นุชรินทร์  อินทร์ แสง ครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ      กรรมการ 
๔. นายจิรายุทธ  บุญเจิม  คร ูโรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์ กรรมการและเลขาฯ  

๗.๖ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ชั้น ม.๑ –ม.๓  
          ๑. นายวิเศษ  อ่ิมรักษา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าราญฯ     ประธานกรรมการ 

๒.  นายสังวร อาจเทเวศร์  คร ูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา    กรรมการ  
๓. นายจ านงค์  วงศา   คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม(โขงหลง)  กรรมการ  
๔. นายอภิศักดิ์ ส านักบ้านโคก ครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ        กรรมการและเลขาฯ 

๗.๗ กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ชั้น ม.๑ –ม.๓  
  ๑. นายนพดล ศรีสม                ผอ. โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์          ประธานกรรมการ 

๒. นายปรีชา ค าภูษา   คร ูโรงเรียนบ้านดอนเสียด   กรรมการ  
๓. น.ส.นุชรินทร์ อินทร์แสง  คร ูโรงเรียนสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นฯ กรรมการ  
๔. นายธีระวุฒิ  จันทร์เภา  คร ูโรงเรียนบ้านนาทราย    กรรมการและเลขาฯ  

๗.๘ กิจกรรมการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายอนุชิต  จันทศิลา    ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างค า   ประธานกรรมการ  
๒. นายอดิศร วงษ์อินทร์ตา  คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม    กรรมการ  
๓. นางชนิตา ทองค า   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ 
๔.นายส าเนียง วงษ์ษาเวียง      ครูโรงเรียนบ้านนาซาว      กรรมการและเลขาฯ 

๗.๙ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.๑ –ป.๓  
๑. นายวินิจ  ชิณโสม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิโรจน์  หมื่นศรี   คร ูโรงเรียนบ้านสะง้อ    กรรมการ  
๓. นางพุทธรักษ์  อินธิจักร์    ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ    กรรมการ  
๔. นางวิมล สีสิงห์   คร ูโรงเรียนบ้านโคกกลาง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายถาวร  เงาศรี   ผอ.โรงเรียนบ้านดงเสียด     ประธานกรรมการ 
 

/๒. น.ส.วิภาวี   ... 
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๒. น.ส.วิภาวี พรหมจารีย์  คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมู   กรรมการ  
๓. นางสมจิตร จันทร์เพ็ง     ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญฯ       กรรมการ  
๔. น.ส.ราวะดี สิงห์ด้วง   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านตูม   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ม.๑ –ม.๓  
  ๑. นายทวีศักดิ์  จันทรสิงห์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศรี จั่นกนั   คร ูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา   กรรมการ  
๓. นางพานค า พลาชัย   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด   กรรมการ  
๔. น.ส.มนัญญา ค าดอกไม้  คร ูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายวิชัย สารบัณฑิต     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหมื่นฯ        ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรีพร  วงค์ค าผิว     ครูโรงเรียนบ้านหัวแฮต    กรรมการ  
๓. นางดาววี บุญคง   คร ูโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑   กรรมการ  

          ๔. นายบรรดาล ศรีดาดิษฐ์  คร ูโรงเรียนบ้านดอนเสียด            กรรมการและเลขาฯ  
๗.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ชั้น ป.๑ –ป.๓  

๑. นายเดชา ลุนาวงศ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าคาม     ประธานกรรมการ 
๒. นายค าน้อย  ตรีนอก       ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  กรรมการ  
๓. นางวินิช ไชยวาน   คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง   กรรมการ  
๔. นางนรินทร์พร เรี่ยวสกุลชาติ    ครูโรงเรียนบ้านสะง้อ        กรรมการและเลขาฯ 

๗.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ชั้น ป.๔ –ป.๖  
  ๑. นายกว้าง  เสียงล้ า    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสยาม โยธารินทร์       ครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย  กรรมการ 

๓. น.ส.ปทันทิญา เมืองปาก ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด        กรรมการ 
๔. นายไพบูลย์ เชื้อสาวัตถี คร ูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ชั้น ม.๑ –ม.๓  
     ๑. นายปรีชา รุ่งเรือง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกนิยม        ประธานกรรมการ 
         ๒. นายมารุต โพธิปรากฎ   คร ูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด   กรรมการ  
     ๓. นางวนิสรา ปุณริบูรณ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์ฯ  กรรมการ  
         ๔. นางชนิดา ทองค า                   ครโูรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการและเลขาฯ  
 
 

/ดนตรี   … 
 



 

- ๑๖ - 

 

 
ดนตรี 

๗.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ชั้น ป.๑ –ป.๖ 
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ชั้น ม..๑- ๓  
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๘ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ชั้น ป.๑ –ป.๖   
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา       ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา   กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๑๙กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ชั้น ม.๑ – ๓   
๑.นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา           ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา   กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

 ๗.๒๐ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
 

/๔. นายเอกลักษณ์   ... 



 

- ๑๗ - 

 

๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๒๑ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ชั้น ม.๑-๓  
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๒๒ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ชั้น ป.๑ –ป.๖    
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ   

๗.๒๓ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ชั้น ม.๑-๓    
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ   

๗.๒๔ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ชั้น ป.๑ –ป.๖   
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๒๕ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
 

/๔. นายเอกลักษณ์   ... 



 

- ๑๘ - 

 

๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ   

๗.๒๖ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๒๗ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ชั้น ม.๑ – ม.๓  
๑. นายสมานมิตร  ทองเทพ ผอ.โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา        ประธานกรรมการ  
๒. นางเตือนใจ ว่องไว   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง   กรรมการ  
๓. นายนฤมิต ภูแสง   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา    กรรมการ  
๔. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ  คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายสมัย แพงศรี   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการและเลขาฯ   

๗.๒๘ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายทักษิณ อุปรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก            ประธานกรรมการ  
๒. นางดรุณี เจริญผล   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๓. นายอุบล เฉยฉิว   คร ูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ  
๔. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ  
๕. นางหนูเล็ก  ธะนาไสย์    ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล กรรมการและเลขาฯ  

๗.๒๙ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ชั้น ม.๑ –๓  
๑. นายทักษิณ อุปรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก            ประธานกรรมการ  
๒. นางดรุณี เจริญผล   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๓. นายอุบล เฉยฉิว   คร ูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ  
๔. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ  
๕. นางหนูเล็ก  ธะนาไสย์    ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดฯ      กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๐ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายทักษิณ อุปรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก            ประธานกรรมการ  
๒. นางดรุณี เจริญผล   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
 
 

/๓. นายอุบล   ... 



 

- ๑๙ - 

 

๓. นายอุบล เฉยฉิว   คร ูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ  
๔. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ  
๕. นางหนูเล็ก  ธะนาไสย์    ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดฯ      กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๑ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายทักษิณ อุปรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก            ประธานกรรมการ  
๒. นางดรุณี เจริญผล   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๓. นายอุบล เฉยฉิว   คร ูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ  
๔. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ  
๕. นางหนูเล็ก  ธะนาไสย์    ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดฯ      กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๒ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายทักษิณ อุปรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก            ประธานกรรมการ  
๒. นางดรุณี เจริญผล   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๓. นายอุบล เฉยฉิว   คร ูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ  
๔. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ  
๕. นางหนูเล็ก  ธะนาไสย์    ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดฯ      กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๓ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายทักษิณ อุปรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก            ประธานกรรมการ  
๒. นางดรุณี เจริญผล   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๓. นายอุบล เฉยฉิว   คร ูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์   กรรมการ  
๔. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์  คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ  
๕. นางหนูเล็ก  ธะนาไสย์    ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดฯ      กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๔ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายอมรเทพ วิภาวิน    ผอ.โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร  ประธานกรรมการ  
๒. นางวงจันทร์ รุ่งเรือง   คร ูโรงเรียนบ้านปรารถนาดี   กรรมการ  
๓. นายเรืองศิลป์ สายธิไธย  คร ูโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ   กรรมการ  
๔. นางดวงใจ วรรณช ู  คร ูโรงเรียนบ้านท่าสะอาด   กรรมการ  
๕. นางบงกช วงศ์ถามาตย์   คร ูโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๕ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายอมรเทพ วิภาวิน   ผอ.โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร   ประธานกรรมการ  
๒. นายวงจันทร์ รุ่งเรือง  คร ูโรงเรียนบ้านปรารถนาดี   กรรมการ  
 

/๓. นายเรืองศิลป์   ... 
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๓. นายเรืองศิลป์ สายธิไชย  คร ูโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ   กรรมการ  
๔. นางดวงใจ วรรณช ู  คร ูโรงเรียนบ้านท่าสะอาด   กรรมการ  
๕. นางบงกช วงศ์ถามาตย์ คร ูโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๖ กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง /ดนตรีประเภทเครื่องลม /วงอังกะลุง  
๑. นายชาญณรงค์ ยุชิ   คร ูโรงเรียนบ้านนาสะแบง   ประธานกรรมการ  
๒. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาท  คร ูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย   กรรมการ  
๓. นายวรนันท์ บรรจง   คร ูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   กรรมการ  
๔.  น.ส.พิรพิชญา ยุทธไกร          ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง          กรรมการ 
๕. นางจุฑามาศ ด่านพิมาย  คร ูโรงเรียนบ้านดงสว่าง    กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๗ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายประยนต์ชัย  ปุณริบูรณ์ ผอ.โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์   ประธานกรรมการ  
๒. น.ส.ศิญาพร จันทสิงห์  ครูโรงเรียนบ้านคลองเค็ม   กรรมการ  
๓. นางแดนสวรรค์ สัพโส   คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา   กรรมการ  
๔. นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย์   คร ูโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ   กรรมการ  
๕. นางพูลศิริ    หาเคน  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง     กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๘ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายประยนต์ชัย  ปุณริบูรณ์ ผอ.โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์   ประธานกรรมการ  
๒. น.ส.ศิญาพร จันทสิงห์  ครูโรงเรียนบ้านคลองเค็ม   กรรมการ  
๓. นางแดนสวรรค์ สัพโส   คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา   กรรมการ  
๔. นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย์   คร ูโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ   กรรมการ  
๕. นางพูลศิริ    หาเคน  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง     กรรมการและเลขาฯ  

๗.๓๙ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายดาราเวศ  ค าตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ ประธานกรรมการ  
๒. นายมงคลชัย สาศรีรัตน์          ครูโรงเรียนบ้านดงกะพุงฯ   กรรมการ   

 ๓. น.ส.นิตยา อนันตา  ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู   กรรมการ  
๔. นายสุปรีชา อุปัญ   คร ูโรงเรียนบ้านดงสว่าง    กรรมการ  
๕. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุย  คร ูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๐ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายดาราเวศ  ค าตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ ประธานกรรมการ  
๒. นายมงคลชัย สาศรีรัตน์         ครูโรงเรียนบ้านดงกะพุงฯ   กรรมการ    
 

/๓. น.ส.นิตยา   ... 
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๓. น.ส.นิตยา อนันตา  ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู   กรรมการ  
๔. นายสุปรีชา อุปัญ   คร ูโรงเรียนบ้านดงสว่าง    กรรมการ  
๕. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุย  คร ูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายเสกสรร  สารณีย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดแฮ่   ประธานกรรมการ  
๒. นายชัชวาลย ์ปุณริบูรณ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์ฯ  กรรมการ  
๓. นางปันน์ยริตา นาเมืองรักษ์  คร ูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา   กรรมการ  
๔. นางวัชราภรณ์ มาร์ครุกซ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา   กรรมการ  
๕. นายจรัญ จันทร์ศรีนวล  คร ูโรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะโนนเค็ง  กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๒ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายเสกสรร  สารณีย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดแฮ่   ประธานกรรมการ 
๒. นายชัชวาลย ์ปุณริบูรณ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลสาส์นสิทธิ์อานวย  กรรมการ  
๓. นางปันน์ยริดา นาเมืองรักษ์  คร ูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา   กรรมการ  
๔. นางวัชราภรณ์ มาร์ครุกซ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา   กรรมการ  
๕. นายจรัญ จันทร์ศรีนวล  คร ูโรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะโนนเค็ง  กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๓ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ชั้น ป.๑ –ป.๖  
  ๑. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู    ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพัตรา นามวงษา   คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑   กรรมการ  
  ๓. นายพงษ์จันทร์ ยุบลมาตย์      ครูโรงเรียนธเนตรวิทยา      กรรมการ 

๔. นายธงชัย พรหมกมล       ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  กรรมการ  
๕. นายทวี รักษ์โคตร   คร ูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา  กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๔ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ชั้น ม.๑ –ม.๓  
  ๑. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู    ประธานกรรมการ  

๒. นางสุพัตรา นามวงษา   คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑   กรรมการ  
  ๓. นายพงษ์จันทร์ ยุบลมาตย์      ครูโรงเรียนธเนตรวิทยา      กรรมการ 

๔. นายธงชัย พรมกมล       ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  กรรมการ  
๕. นายทวี รักษ์โคตร   คร ูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา  กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๕ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายนพ ขันติยะราช   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาแซงฯ   ประธานกรรมการ  

  ๒. น.ส.จินตนา ค าแพงเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเข็ง   กรรมการ 
 

/๓. นางศรีอุษา  ... 
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๓. นางศรีอุษา  กมลธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดงชมภู    กรรมการ  
๔. น.ส.พิมลพร  บุญเวิน   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง  กรรมการ    
๕. น.ส.นิรดา แซงดานุช   คร ูโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า  กรรมการและเลขาฯ 

๗.๔๖ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ชั้น ม.๑-๓   
๑. นายนพ ขันติยะราช   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาแซงฯ   ประธานกรรมการ  

  ๒. น.ส.จินตนา ค าแพง  ครูโรงเรียนบ้านหนองเข็ง   กรรมการ 
๓. นางศรีอุษา  กมลธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดงชมภู    กรรมการ  
๔. น.ส.พิมลพร  บุญเวิน   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง  กรรมการ    
๕. น.ส.นิรดา แซงดานุช   คร ูโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า  กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๗ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายธเนตร มีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง  ประธานกรรมการ  
๒. น.ส.ศิริลักษณ์ มณีนพ  ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ   กรรมการ  
๓. น.ส.สิริวิมล สัมพันธพงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการ  
๔. น.ส.อาชิรญาณ์  เขียวชอุ่ม  คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑   กรรมการ  
๕. น.ส.ฤทัยรัตน์ อาจวิชัย  คร ูโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๘ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ชั้น ม.๑ – ๓  
๑. นายธเนตร มีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง  ประธานกรรมการ  
๒. น.ส.ศิริลักษณ์ มณีนพ  ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ   กรรมการ  
๓. น.ส.สิริวิมล สัมพันธพงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการ  
๔. น.ส.อาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม  คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑   กรรมการ  
๕. น.ส.ฤทัยรัตน์ อาจวิชัย  คร ูโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๔๙ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายวีรศักดิ์ แก้วนาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าบอน    ประธานกรรมการ  

  ๒.นายสมศักดิ์ ปัจสะขี    ครูโรงเรียนบ้านค าหมื่นฯ    กรรมการ 
๓. นางรัญจวน พลโยธา  ครโูรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง     กรรมการ  
๔. นางวิภาพร ทาต้อง   คร ูโรงเรียนบ้านดอนเสียด   กรรมการ  
๕. นายวัชรากร ถิ่นไทย   คร ูโรงเรียนบ้านโนนยาง    กรรมการและเลขาฯ   

๗.๕๐ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายวีรศักดิ์ แก้วนาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าบอน    ประธานกรรมการ  

 
/๒. นายสมศักดิ์   … 
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  ๒. นายสมศักดิ์ ปัจสะขี    ครูโรงเรียนบ้านค าหมื่นฯ    กรรมการ 
๓. นางรัญจวน พลโยธา  ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง     กรรมการ  
๔. นางวิภาพร ทาต้อง   คร ูโรงเรียนบ้านดอนเสียด   กรรมการ  
๕. นายวัชรากร ถิ่นไทย   คร ูโรงเรียนบ้านโนนยาง    กรรมการและเลขาฯ   

๗.๕๑ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายธวัชชัย พันธ์น้อย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง  ประธานกรรมการ  
๒. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  กรรมการ  
๓.  นางประภัสสร พันธ์ค า ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย     กรรมการ  
๔. นางกนิษฐา นามวัน   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง      กรรมการ  
๕.  นางสุรีพร วงค์ค าผิว    ครูโรงเรียนบ้านหัวแฮต   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๕๒ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายธวัชชัย พันธ์น้อย     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง  ประธานกรรมการ  
๒. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์  คร ูโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  กรรมการ  
๓.  นางประภัสสร พันธ์ค า ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย     กรรมการ  
๔. นางกนิษฐา นามวัน   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง      กรรมการ  
๕.  นางสุรีพร วงค์ค าผิว    ครูโรงเรียนบ้านหัวแฮต   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๕๒ กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ชั้น ป.๑ –ป.๖  
๑. นายทวนทอง ชินเฮือง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง  ประธานกรรมการ  
๒. นายเรวัต ศรีอุดร   คร ูโรงเรียนบ้านนาทราย    กรรมการ  

  ๓.นางสมพร ทีหอค า  ครูโรงเรียนธเนตรวิทยา   กรรมการ 
๔. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกระแขฯ        กรรมการ  
๕. น.ส.ธิดาพร ก าทองดี   คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง   กรรมการและเลขาฯ  

๗.๕๔ กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑ นายทวนทอง ชินเฮือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง     ประธานกรรมการ  
๒. นายเรวัต  ศรีอุดร   คร ูโรงเรียนบ้านนาทราย    กรรมการ  

  ๓.นางสมพร ทีหอค า  ครูโรงเรียนธเนตรวิทยา   กรรมการ 
๔. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ ครโูรงเรียนบ้านโคกกระแขฯ       กรรมการ  
๕. น.ส.ธิดาพร ก าทองดี   คร ูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง   กรรมการและเลขาฯ  

 
 

/นาฏศิลป์   ... 
 



 

- ๒๔ - 

 

 
นาฏศิลป ์

๗.๕๕    การแข่งขันร าวงมาตรฐาน      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
  ๑. นางลักษณา เกษางาม   ครูโรงเรียนธเนตรวิทยา               ประธานกรรมการ 
  ๒. นางใบเตย พรวาปี       ครูโรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะฯ          กรรมการ 
  ๓. นางอัญชลี  บงบุตร      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง              กรรมการ 
          ๔. นางลัดดาวัลย์ หาญธงชัย        ครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา              กรรมการ 
  ๕. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเปือย              กรรมการและเลขาฯ 
 ๗.๕๖    การแข่งขันร าวงมาตรฐาน      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นางลักษณา เกษางาม   ครูโรงเรียนธเนตรวิทยา               ประธานกรรมการ 
  ๒. นางใบเตย พรวาปี       ครูโรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะฯ          กรรมการ 
  ๓. นางอัญชลี  บงบุตร      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง              กรรมการ 
          ๔. นางลัดดาวัลย์ หาญธงชัย        ครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา              กรรมการ 
  ๕. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเปือย              กรรมการและเลขาฯ 
๗.๕๗  การแข่งขันระบ ามาตรฐาน      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
   ๑. นางวชิรา บุตรไชย   ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง               ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวภัสสร หงษ์เหิร  ครูโรงเรียนบ้านนาค า          กรรมการ 
  ๓. นางนิตยา ฝ่ายแสนยอ     ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ   กรรมการ 
          ๔. นางสาวธิชาภรณ์ โคตา          ครูโรงเรียนชุมชนสมสนุก                       กรรมการ 
  ๕. นางสาววิภาลัย  วงษา  ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬฯ  กรรมการและเลขาฯ 

๗.๕๘   การแข่งขันระบ ามาตรฐาน      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นางวชิรา บุตรไชย   ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง               ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวภัสสร หงษ์เหิร  ครูโรงเรียนบ้านนาค า          กรรมการ 
  ๓. นางนิตยา ฝ่ายแสนยอ     ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ   กรรมการ 
          ๔. นางสาวธิชาภรณ์ โคตา          ครูโรงเรียนชุมชนสมสนุก                       กรรมการ 
  ๕. นางสาววิภาลัย  วงษา  ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬฯ  กรรมการและเลขาฯ 

๗.๕๙   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
  ๑. นายต๋อย มัชเรศ   ครูโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง        ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรัศมี  ศรีแพงมล           ครูโรงเรียนบ้านทองสาย                       กรรมการ 
  ๓. นางพัฒนาวารินทร์ บุญภา    ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย    กรรมการ 
 

/๔. นางพัชรรัตน์   ... 
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          ๔. นางพัชรรัตน์ สัตถาผล            ครูโรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี               กรรมการ 
  ๕. นายพรชัย ธนะก่ า       ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก     กรรมการและเลขาฯ 
๗.๖๐   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นายต๋อย มัชเรศ   ครูโรงเรียนบ้านท่ากกต้อง        ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรัศมี  ศรีแพงมล   ครูโรงเรียนบ้านทองสาย              กรรมการ 
  ๓. นางพัฒนาวารินทร์ บุญภา    ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย    กรรมการ 
          ๔. นางพัชรรัตน์ สัตถาผล            ครูโรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี               กรรมการ 
  ๕. นายพรชัย ธนะก่ า       ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก     กรรมการและเลขาฯ 
๗.๖๑    การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
  ๑. นายวิเศษ แพงสุข             ครูโรงเรียนบ้านวังยาว                     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์   ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา           กรรมการ 
      ๓. นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส   ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง   กรรมการ 
          ๔. นางณัฐณิชา  ทรายทอง  ครูโรงเรียนบ้านหัวแฮต    กรรมการ  
  ๕. นางอัญชลี บงบุตร  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง  กรรมการและเลขาฯ 

๗.๖๒   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นายวิเศษ แพงสุข             ครูโรงเรียนบ้านวังยาว                     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์   ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา           กรรมการ 
      ๓. นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส   ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง   กรรมการ 
          ๔. นางณัฐณิชา  ทรายทอง  ครูโรงเรียนบ้านหัวแฮต    กรรมการ  
  ๕. นางอัญชลี บงบุตร  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง  กรรมการและเลขาฯ 

๗.๖๓ การแข่งขันการแสดงตลก       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
          ๑. นายบุญหนา  ค าเดช  ครูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์            ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสายัณห์ โพธิสว่าง           ครูโรงเรียนบ้านท่าไคร้            กรรมการ 
  ๓. นายชุมพร  วงศ์เตชะ         ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง             กรรมการ 
          ๔. นายวิเชียร เคียงวงค์              ครูโรงเรียนบ้านไร่โนนส าราญ        กรรมการ 
  ๕. นายแสงเพชร ศรีเรือง        ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๖๔   การแข่งขันมายากล      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    
          ๑. นายบุญหนา  ค าเดช  ครูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์            ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสายัณห์ โพธิสว่าง           ครูโรงเรียนบ้านท่าไคร้            กรรมการ 
  ๓. นายชุมพร  วงศ์เตชะ         ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง             กรรมการ 
 

/๔. นายวิเชียร   … 
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          ๔. นายวิเชียร เคียงวงค์              ครูโรงเรียนบ้านไร่โนนส าราญ        กรรมการ 
  ๕. นายแสงเพชร ศรีเรือง        ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

 ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘.๑ กิจกรรมการแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ป.๔ -ป.๖  

๑. นายอภิชาติ  ค าเพชร  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่  ประธานกรรมการ   
๒. นางเตือนใจ เศษรักษา  คร ูโรงเรียนบ้านนาแสง    กรรมการ  
๓. นายสมพงษ์  วรขัตร  ครโูรงเรียนบ้านสามหนอง   กรรมการ 
๔. นางพัชนี ผลจิตร์   คร ูโรงเรียนบ้านนาเจริญ    กรรมการ  
๕. น.ส.นภัสกร แก้วพาดี   คร ูโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายสมศักดิ์ บุตรแวง  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง   ประธานกรรมการ 
๒. นายประสาท ศรีสอน  ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง     กรรมการ 
๓.นางประเนียง  ศรีลุนใด  ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง  กรรมการ 
๔. นางวินิจ ไชยวาน   คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง   กรรมการ  
๕. นางสมใจ  ค าพุทธา   คร ูโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง กรรมการและเลขานุฯ  

๘.๓ กิจกรรมการแข่งขนัจักสานไม้ไผ่ ชั้น ป.๔ –ป.๖ ประกอบด้วย  
๑.นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์   ประธานกรรมการ 
๒.นางไพรมณี   ศรดีาดิษฐ์ ครู  โรงเรียนบ้านดอนเสียด  กรรมการ  
๓.นายชอบศิลป์ นารินทร์  ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด  กรรมการ 
๔. น.ส.บุษบา จิตรจักร  คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง)  กรรมการ  
๕. นายพักตร์ สวยวัน   คร ูโรงเรียนบ้านนาเจริญ   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๔ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ชั้น ม.๑ –ม.๓ ประกอบด้วย  
๑. นายทักษ์  ใจแน่น  ผอ.โรงเรียนบ้านดงโทน   ประธานกรรมการ   
๒. นายสกรรจ์  จั่นกนั   คร ูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา   กรรมการ  
๓. นางพินพนา  อัฐนาค   คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม (โขงหลง)   กรรมการ  
๔.  นายศักดิ์สยาม   แสงสุพงษ์ คร ูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ กรรมการ  
๕. นายอรุณ ค่อมสิงห์   คร ูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  กรรมการและเลขาฯ  

๘.๕ กิจกรรมการแข่งขนัประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.๔ –ป.๖ ประกอบด้วย  
๑.นายสุรินทร์ มิทะลา  ผอ.โรงเรียนบ้านสุขส าราญ  ประธานกรรมการ 
๒. นางทองสวรรค์ โคตรหานาม  คร ูโรงเรียนบ้านหัวแฮด    กรรมการ  
๓. นางอุไรวรรณ  ช านาญ  คร ูโรงเรียนบ้านนาเจริญ    กรรมการ  
 

/๔. นางพิสมัย  ... 
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๔. นางพิสมัย  ศรีส่ง   คร ูโรงเรียนบ้านดงชมภู    กรรมการ  
๕. นางวิภาวดี ศรีเก้ือกลิ่น  คร ูโรงเรียนบ้านนาต้อง    กรรมการและเลขานุการ  

๘.๖ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ชั้น ม.๑ -ม.๓  
๑.นายประยูร ชมภูฟื้น  ผอ.โรงเรียนบ้านแสงอรุณ   ประธานกรรมการ 
๒. นางเขมิกา รัตนวรรณี   ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค    กรรมการ  
๓. นางบุญฤทธิ์ ในอรชร   คร ูโรงเรียนบ้านชุมภูทอง    กรรมการ  
๔. นายถาวร ตรีวรเวทย์   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการ  
๕. นางจันทิมา    ยืนยั่ง  ครู  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู  กรรมการและเลขานุฯ  

๘.๗ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ชั้น ป.๔ –ป.๖   
๑. นายศิวัธ สภุาพันธ์  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าดอกค า  ประธานกรรมการ 
๒. นายบัวไหล บุญโส   คร ูโรงเรียนบ้านสามหนอง   กรรมการ  
๓. น.ส.ลัลนา พวงที   คร ูโรงเรียนบ้านนาเจริญ    กรรมการ  
๔. นายธิวา เทศารินทร์   คร ูโรงเรียนบ้านค าบอน    กรรมการ  
๕. นายนิวัฒน์ สังขะรมย์   คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ๕๑   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๘ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายรุ่งอรุณ   ป้องกัน  ผอ.โรงเรียนบ้านค าแวง   ประธานกรรมการ 
๒. นางวิมล  ศรีสอน   คร ูโรงเรียนบ้านโคกกลาง   กรรมการ  
๓. น.ส.สุวณีย์ มนต์อินทร์  ครู  โรงเรียนบ้านท่าค ารวม  กรรมการ 
๔. นางกาญจนา  ศรีจันทร์  คร ูโรงเรียนหอค าพิทยาสรรค์   กรรมการ  
๕. นางสันทนา กาพย์กลอน คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา   กรรมการและเลขาฯ 

๘.๙ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑.นายเสกศิลป์ กิณเรศ  ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน   ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร ด้วงสะด ี  คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง   กรรมการ  
๓. นางสาวนันทกานต์    สุนา ครู  โรงเรียนบ้านนาซาว                กรรมการ 
๔. น.ส.นิตติยา  เบ้าทอง   คร ูโรงเรียนบ้านนาอา่ง    กรรมการ  
๕. นางจันทญา    ตั้งตระกูล ครู  โรงเรียนบ้านนากั้ง    กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ม.๑ –ม.๓ 
๑. นายสุบิน ศรีบุลม  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเข็ง   ประธานกรรมการ 
๒. นายจ าลอง สีต่างค า  ครู  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม  กรรมการ 
๓. น.ส.พรรณิภา คุณาคม  คร ูโรงเรียนบ้านกุดสิม    กรรมการ  
 

/๔. นายบุญถม    ... 
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๔. นายบุญถม    บุตรมา ครู  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย กรรมการ 
๕. น.ส.รัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง  คร ูโรงเรียนบ้านนาซาว    กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑.นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ        รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ประธานกรรมการ 
๒. นางกฤษณา ปัจสะขี   คร ูโรงเรียนแก่งอาฮง    กรรมการ  
๓. นางมะลิ เดิมท ารัมย์   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ  
๔. นางเพชรพราว แพงโคตร  คร ูโรงเรียนบ้านค าสมบูรณ์   กรรมการ  
๕. นางไพรวัลย์ ไชยเพชร   คร ูโรงเรียนบ้านนาค าแคน   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายคงศักดิ์ รินทา  ผอ.โรงเรียนบ้านค าไผ่   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุดใจ  จันทร์บาง  คร ูโรงเรียนบ้านนาเจริญ   กรรมการ  
๓.นางราตรี  สุระเสนา  ครู  โรงเรียนบ้าน โคกส าราญพรสวรรค์ กรรมการ 
๔.นางมะลิซ้อน  สีหาวงศ์  ครู  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  กรรมการ 
๕. นางมัดสา ใจสว่าง   คร ูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.๔ –ป.๖ 
๑. นายเรืองศักดิ์  เขื่อนแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านค าแก้วโนนสามัคคี ประธานกรรมการ 
๒. นายทศพล  อุทโท  ครูโรงเรียนบ้านคลองเค็ม   กรรมการ 
๓. นางวรรณี ศรีสุชาติ   คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร   กรรมการ  
๔. นางละมัย เพ็งค าปัง้  คร ูโรงเรียนบ้านหนองจิก   กรรมการ  
๕. นางศรีอ าพร  โพธิ์สว่าง  คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑.นายเสกสรร   ไทยอ่อน  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม  ประธานกรรมการ 
๒. นางวลีรัตน์ ทาระกะจัด  คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์- กรรมการ  
๓,  นางธัญญรัตน์ วิไลรัตน์ คร ูโรงเรียนบ้านแสงอรุณ   กรรมการ  
๔. นางวิลัยวรรณ ศรีบุตร  คร ูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา   กรรมการ  
๕. นางนันทกานต์ พาโพนงาม คร ูโรงเรียนบ้านค าแวง    กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ชั้น ป.๔ –ป.๖   
๑. นายวีรนนท์ ตะโกนอก  ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง  ประธานกรรมการ 
๒. นางวงเดือน บุราญศาล  คร ูโรงเรียนบ้านศรีชมภู    กรรมการ  
๓. นางอังคณา นารีนุช    ครู  โรงเรียนบ้านนาค านาใน  กรรมการ 
 
 

/๔. นายจักรพงษ์   ... 
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๔. นายจักรพงษ์ อะปะหัง  ครู  โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา)  กรรมการ 
๕. นางอัจฉราพร พาชัย   คร ูโรงเรียนบ้านสุขส าราญ   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายธวชัชัย เหมวงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านนาค า   ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชนี     ศรีคลังไพร ครู  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง  กรรมการ  
๓. นางนภารัตน์ พลแหลม  คร ูโรงเรียนบ้านห้วยเรือ    กรรมการ  
๔. นางธิดารัตน์ บุญคง   คร ูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย   กรรมการ  
๕. นางกฤษณา พิลารักษ์   คร ูโรงเรียนอนุบาลเซกา        กรรมการและเลขาฯ 

๘.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑.นางวงเดือน  สุมังค์  ผอ.โรงเรียนบ้านสรรเสริญ   ประธานกรรมการ 
๒. นางเทวี โพธิสว่าง   คร ูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย    กรรมการ  
๓. นางฤทัยรัตน์  ศรีสว่าง   ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการ 
๔. นางผดุง  ด้วงสะดี  ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง  กรรมการ 
๕. นางจันทร์เพ็ญ   บุญพันธ์ ครู  โรงเรียนบ้านท่าส าราญ กรรมการและเลขาฯ  

๘.๑๘ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ม.๑ –ม.๓  
(๑) นายประจบ  สอนโพธิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านดอนเสียด   ประธานกรรมการ  
(๒) นางอรพิน โสภาวรรณ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย   กรรมการ  
(๓) นางกัญจนา สัพโส   คร ูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา   กรรมการ  
(๔) น.ส.ณัฐรินีย์ ประทุมซ้าย  คร ูโรงเรียนบ้านค าแก้วโนนสามัคคี  กรรมการ  
(๕) นางจันทร์เพ็ญ คุณาวัฒน์  คร ูโรงเรียนบ้านท่าไคร้    กรรมการและเลขาฯ  

คอมพิวเตอร์ 
๘.๑๙ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ม.๑ –ม.๓  

๑. นายสุระชัย มาปังโม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีนาวา  ประธานกรรมการ 
๒. นางขนิษฐา แก่นจ าปา  คร ูโรงเรียนบ้านนาซาว    กรรมการ  
๓. นายจีรศักดิ์ ศรีโยธา  ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ  กรรมการ  
๔.  นางจุฑาทิพย์ ธนู    ครูโรงเรียนบ้านดงชมภู   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒๐ กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.๑ –ป.๓  
๑. นายวิทยา ทัศมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ประธานกรรมการ 

  ๒. นางศริลา โตมาชา   ครู โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน     กรรมการ 
๓. นางกุนยากร  ค าเดช   ครู โรงเรียนบ้านโนนยางค า    กรรมการ 
๔. นางสาวจิตติญา บุญเพ็ง  ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมกาและเลขาฯ 

 
/๘.๒๑ กิจกรรมการ   ... 
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๘.๒๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.๑ –ม.๓  

๑. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน ประธานกรรมการ 
๒. นายพิเชษฐ์ ภูอ่าว   คร ูโรงเรียนบ้านนาแสง    กรรมการ  
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล บุญเวิน  คร ูโรงเรียนบ้านนาต้อง    กรรมการ  
๔. น.ส.สิริวรรณ พุกหน้า   คร ูโรงเรียนบ้านหนองหมู    กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒๒ กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนน  ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรพัฒน์  ศรีอ่อน   ครู โรงเรียนบ้านสามหนอง   กรรมการ 
๓. นายประสาน พรหมเจริญ  คร ูโรงเรียนบ้านนาขาม   กรรมการ  
๔. นายธนาเทพ ติละกูล   คร ูโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม- กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒๓ กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายอดิศร  ถวิลค า       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม  ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูรณ์ ค าภูษา   คร ูโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่   กรรมการ  
๓. นายบุญไทย พานะเวช  คร ูโรงเรียนธเนตรวิทยา    กรรมการ  
๔. นายเอกสิทธิ์  ลิมพา  ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม  กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒๔ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายชัยโรจน ์เปรมปรัชญา       รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล-  ประธานกรรมการ  
    บึงกาฬวิศิษฐ์วิศิษฐ์อ านวยศิลป์                                                                      
๒. นายสัญญา พันธ์พิลา  ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง    กรรมการ 
๓. นายเอกนรินทร์ พันธ์เดช ครูโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่   กรรมการ 
๔. นางมนัสนันท์ วงศ์ษาธนภูมิ คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา  กรรมการและเลขาฯ 

๘.๒๕ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายรังสิทธิ์  มังคละคีรี   ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อมกอก               ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทธินนท์ ศรีแสง   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ  
๓. นายพิทักษ์ เพียรสบาย  คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา    กรรมการ  
๔. นายมนตรี โพทะมาตย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย     กรรมการและเลขาฯ 

๘.๒๖ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายสุรจิตย์ ผิวงาม       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ    ประธานกรรมการ 
๒. นางวิภาดา  ลักขษร   ครู โรงเรียนบ้านนาแสง     กรรมการ 
 

/๓. นางกฤษณา   ... 
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๓. นางกฤษณา จันปัดถา  ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองลาด  กรรมการ 
๔. นายประสบชัย  ศรีษร  คร ูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒๗ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชั้น ม.๑ –ม.๓  
๑. นายวันดี  เทพอินแดง             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู       ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญไทย  พานะเวช   คร ูโรงเรียนธเนตรวิทยา    กรรมการ  
๓. นายมนตรี โพทมาตย์    คร ูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย   กรรมการ  
๔. น.ส.ศิริญาพร จันทสิงห์   คร ูโรงเรียนบ้านคลองเค็ม   กรรมการและเลขาฯ  

๘.๒๘ กิจกรรมการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายสุริยนต์ หงษ์ทอง           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะง้อ              ประธานกรรมการ 
๒. นายอรรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง     กรรมการ 
๓. นายวรรณศร แสงสง่า   ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ  กรรมการ 
๔. น.ส.ธาริณี  ปากดี   ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคาม     กรรมการและเลขาฯ 

๘.๒๙ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสาสวรรค์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุริยา  ซองศิริ    ครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์ฯ        กรรมการ  
๓. นายบรรจบ  พรมวงศ์   ครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา  กรรมการ 
๔. นายสุรชัย โพธิ์ค า   คร ูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ    กรรมการและเลขาฯ  

๘.๓๐ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.๔ –ป.๖  
๑. นายบุญมา  กงพลี        รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรชัย  สีเทพ  ครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ  กรรมการ 
๓. น.ส.ขนิษฐา แก่นจ าปา   ครู โรงเรียนบ้านนาซาว   กรรมการ 
๔. นายเข้ม  ศรีชนะ   คร ูโรงเรียนบ้านโนนยาง    กรรมการและเลขาฯ  

หุ่นยนต์ 
๘.๓๑ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ป.๑ - ๖  
  ๑. นายเกื้อ ไชยชน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน    ประธานกรรมการ 

๒. นาย อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์   คร ูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง     กรรมการ 
๓. น.ส. ชุติมา ภชูมศรี    คร ูโรงเรียนบ้านโนนสวาง    กรรมการและเลขาฯ 

๘.๓๒ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.๑ – ๓  
  ๑. นายเกื้อ ไชยชน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน    ประธานกรรมการ 

 
 

/๒. นาย อรรถฤทธิ์   ... 
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๒. นาย อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์   คร ูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง     กรรมการ 
๓. น.ส. ชุติมา ภชูมศรี    คร ูโรงเรียนบ้านโนนสวาง    กรรมการและเลขาฯ 

๘.๓๓ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ชั้น ป.๑ - ๖  
  ๑. นายเกื้อ ไชยชน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน    ประธานกรรมการ 

๒. นาย อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์   คร ูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง     รองประธานฯ 
๓. น.ส. ชุติมา ภชูมศรี    คร ูโรงเรียนบ้านโนนสวาง    กรรมการและเลขาฯ 

๘.๓๔ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ชั้น ม.๑ – ๓  
  ๑. นายเกื้อ ไชยชน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน    ประธานกรรมการ 

๒. นาย อรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์   คร ูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง     กรรมการ 
๓.. น.ส. ชุติมา ภูชมศรี    คร ูโรงเรียนบ้านโนนสวาง    กรรมการและเลขาฯ 

๘.๓๕ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ป.๑ - ๖  
  ๑. นายเสถียร  แก้วมงคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง ประธานกรรมการ 

๒. นายวุฒิไกร ดีวาสนา   ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู    กรรมการ   
๓. นายธีรชัย  สีเทพ    ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ     กรรมการ 
๔. นายชยพัทธ์ สุกทน  ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง  กรรมการ 
๕. นาย สุธวัช ค าบับภา   ครูโรงเรียนบ้านดาลบังบด     กรรมการและเลขาฯ 

๘.๓๖ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ชั้น ม.๑ – ๓  
  ๑. นายเสถียร  แก้วมงคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง  ประธานกรรมการ 

๒. นายวุฒิไกร ดีวาสนา   ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู    กรมการ   
๓. นายธีรชัย  สีเทพ    ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ     กรรมการ 
๔. นายชยพัทธ์ สุกทน  ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง  กรรมการ 
๕. นาย สุธวัช ค าบับภา   ครู โรงเรียนบ้านดาลบังบด     กรรมการและเลขาฯ 

๘.๓๗ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้น ป.๑-๖ 
          ๑. นายชัยวิชิต จันทะราม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเลิศสิน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอุบลรัตน์ แดงลีท่า  ครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด    กรรมการ 
  ๓. นายชัชวาล แสงจักรวาล  ครูโรงเรียนบ้านนาต้อง    กรรมการ 
  ๔. นางวีระยา พรมสุรีย์     ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ     กรรมการ 
  ๕. น.ส.อุทุมพร ยางธิสาร   ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก             กรรมการและเลขาฯ 
๘.๓๘ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้น ม.๑-๓ 
          ๑. นายชัยวิชิต จันทะราม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเลิศสิน   ประธานกรรมการ 
 

/๒. นางอุบลรัตน์  … 
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  ๒. นางอุบลรัตน์ แดงลีท่า  ครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด   กรรมการ 
  ๓. นายชัชวาล แสงจักรวาล  ครูโรงเรียนบ้านนาต้อง    กรรมการ 
  ๔. นางวีระยา พรมสุรีย์     ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ     กรรมการ 
  ๕. น.ส.อุทุมพร ยางธิสาร   ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก             กรรมการและเลขาฯ 

 
๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๙.๑ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน /ญี่ปุ่น ระดับชั้น ป.๔-๖/ ม.๑-๓ 
 
 
 
๙.๔ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน/ญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม.๑-๓ 
 

       
๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐.๑   การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

๑. นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  ประธานกรรมการ  
๒. นางประคอง  สมบัติมนต์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก    กรรมการ  
๓. นายทองเพชร พิมพ์แสน  คร ูโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑   กรรมการ  
๔. นายพรชัย ด้วงแพง   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  กรรมการ  
๕. นายอังกูร นาคบุตรศรี   คร ูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา   กรรมการ  
๖. นางพิสมัย ขันตมินต์   คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ  
๗. น.ส.สุพรรณนา  พลาชัย ครูโรงเรียนบ้านสามหนอง   กรรมการ  
๘. นายสุริยา รุ่งรัตน์   คร ูโรงเรียนดงกะพุงหนองนาแซง   กรรมการ  
๙. นายสุทธิพล ค ามูลคร   คร ูโรงเรียนอนุบาลปากคาด   กรรมการ   
๑๐.นายฉัตร อ่อนสี  คร ูโรงเรียนบ้านหาดแฮ่   กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐.๒  การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๑. นางชุมสาย นุชิต   คร ูโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง   ประธานกรรมการ  
๒. ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ แสนกระจาย ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  กรรมการ  
๓. นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์ คร ูโรงเรียนบึงของหลงวิทยา   กรรมการ  
 

/๔. นายสุพจน์   ... 
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๔. นายสุพจน์ ศรีสว่าง   คร ูโรงเรียนบ้านนาแสง    กรรมการ  
๕. นายสุวิทย์ จักรแก้ว   คร ูโรงเรียนบ้านซ่อมกอก   กรรมการ  
๖. นายธีรวุฒิ ชาวสุรินทร์  คร ูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ    กรรมการ  
๗. นายวีระกุล ชาจันดา   คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าคาม   กรรมการ  
๘. นายสาธิต เทียมจันศร   คร ูโรงเรียนบ้านนาต้อง    กรรมการ  

๑๐.๓   การจัดค่ายพักแรม (camping)      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  ๑. นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุญเคน บารศิร ี  คร ูโรงเรียนโคกกระแชขี้เหล็กน้อย   กรรมการ  

๓. นายสุพรรณ แก้วใส   ครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด   กรรมการ  
๔. นายไพบูลย์ พุทธบุรี  คร ูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย กรรมการ  
๕. นายสกรรจ์ จั่นกัน   คร ูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา   กรรมการ  
๖. นายรังสรรค์ ดวงบุปผา  คร ูโรงเรียนหอคาพิทยาสรรค์   กรรมการและเลขาฯ  

๑๐.๔   กิจกรรมสภานักเรียน    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ๑. นายกมล ลุนอุบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุรฉัตร พลท า   คร ูโรงเรียนบ้านค าภู     กรรมการ 
  ๓. นางศุภนิตย์  ชาติวิเศษ ครูโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์  กรรมการ 

๔. นายก าพล บุญคง   คร ูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง   กรรมการและเลขาฯ    
๑๐.๕   กิจกรรมสภานักเรียน    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  ๑. นายสมหมาย หลาบหนองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมจิตร กลางชมพู  ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา   กรรมการ 
  ๓. นายอุทัย มะลีรัตน์  ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา   กรรมการ 
      ๔. นายไตรภพ ร าเพยพล  ครูโรงเรียนแก่งอาฮง            กรรมการและเลขาฯ 
๑๐.๖   กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  ๑. นายสุรชาติ ใจสู้ศึก          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางชวนพิศ วงศ์พงศ์ค า      ครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ       รองประธานฯ 
  ๓. น.ส.ศรินทร์ทิพย์  งามเหลือ ครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ 
  ๔. นายอัศวิน  แสนโคตร  ครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ    กรรมการและเลขาฯ  
๑๐.๗   การประกวดหนังสือเล่มเล็ก     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖   

๑. นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง  รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเซกา   ประธานกรรมการ  
          ๒. น.ส.วรัชยา  จันทร์โคตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซาง   กรรมการ   
 

/๓. น.ส.ทวีพร   .... 
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  ๓. น.ส.ทวีพร  เศรษฐรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู   กรรมการ 

๔. นางอุมาพร โพธิ์สุ   คร ูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑   กรรมการ  
๕. นายส าราญ สมเพ็ชร   คร ูโรงเรียนโนนยาง    กรรมการและเลขาฯ  

๑๐.๘    การประกวดหนังสือเล่มเล็ก     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
  ๑. นายสุริยา ศรีลาวรรณ์            ผอ.โรงเรียนดอนแก้วโนนอินทร์แปลง   ประธานกรรมการ 

๒. นางพรรณี เรืองบุญ   คร ูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ   กรรมการ  
๓. นางวาริณี วะลัยรัตน์   คร ูโรงเรียนบ้านวังยาว    กรรมการ  
๔. น.ส.รพีพรรณ สมภักดี  ครูโรงเรียนบ้านไคสี   กรรมการ  

  ๕. น.ส.วราพร แสนยะมูล  คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ  กรรมการ/เลขานุการ  
๑๐.๙ การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  ๑.  นายสงวน ค าผอง     ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนเสียด   กรรมการ 
  ๓.  น.ส.พิมลรัตน์  ถิ่นไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู   กรรมการ 
  ๔. นางสาวธิดารัตน์ บุญดารา  ครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ  กรรมการและเลขาฯ. 
๑๐.๑๐ การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  ๑.  นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจุฬาลักษณ์ หาดชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองก่งทราย  กรรมการ 
  ๓.  นางรพีพร  ถิ่นปรุ  ครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง  กรรมการ 
  ๔.  นางอัมพวรรณ์  โคโตสี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   กรรมการและเลขาฯ  
  

 กิจกรรมท้องถิ่น 
๑๑.๑๑ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวพิณ ชั้น ป.๑ -ป.๖  

๑.นายสิทธิชัย  หารธงชัย   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกบริการฯ       ประธานกรรมการ 
๒. นายสยาม สุกัน   คร ูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย   กรรมการ  
๓. นางสาวปิ่นทอง นันทะลาด อาจารย์ ม.ราชภัฏ บึงกาฬ    กรรมการ 
๔.นายกระบี่ธรรม พรมวงศ์  คร ูโรงเรียนเลิดสิน    กรรมการ  

           ๕.นายครุฑทอง  หอมชื่น    ครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ       กรรมการและเลขาฯ  
๑๑.๑๒ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวพิณ ชั้น ม.๑ –ม.๓ ประกอบด้วย  

๑. นายสิทธิชัย  หารธงชัย  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกบริการสันก าแพง  ประธานกรรมการ 
 

/๒. นายสยาม   ... 



 

- ๓๖ - 

 

 
๒. นายสยาม สุกัน   คร ูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย   กรรมการ  
๓. นางสาวปิ่นทอง นันทะลาด อาจารย์ ม.ราชภัฏ บึงกาฬ    กรรมการ 
๔. นายกระบี่ธรรม พรมวงศ์  คร ูโรงเรียนเลิดสิน    กรรมการ  

          ๕. นายครุฑทอง  หอมชื่น    ครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนฯ       กรรมการและเลขาฯ    
๑๑.๑๓ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวแคน ชั้น ป.๑ –ป.๖  

๑. นายธีรวัฒน์  หอมสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแสง             ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทย ์บุญโนนแต้   คร ูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด   กรรมการ  
๓. นายสรวิศ เดชะ   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๔. นายศราวุฒิ สีสถาน   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒  กรรมการ  
๕. นางรัศมี ศรีแพงมล   คร ูโรงเรียนบ้านทองสาย    กรรมการและเลขาฯ  

๑๑.๑๔ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวแคน ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายธีรวัฒน์  หอมสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแสง             ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวิทย ์บุญโนนแต้   คร ูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด   กรรมการ  
๓. นายสรวิศ เดชะ   คร ูโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์    กรรมการ  
๔. นายศราวุฒิ สีสถาน   คร ูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒   กรรมการ  
๕. นางรัศมี ศรีแพงมล   คร ูโรงเรียนบ้านทองสาย    กรรมการและเลขาฯ  

๑๑.๑๕ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวโหวด ชั้น ป.๑ –ป.๖  
  ๑. นายสุนทร  จันชมภู          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าส าราญ   ประธานกรรมการ 

๒.นายบุญแยง นาโสก   คร ูโรงเรียนบ้านบ่อพนา    กรรมการ   
๓. นายสุภศกัดิ์ ค านาง   คร ูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง   กรรมการ  
๔. นายวรากร ปาวะลี   คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา    กรรมการ  
๕. นายสยุมภู ชัยปัญหา   คร ูโรงเรียนบ้านโป่งเปือย   กรรมการและเลขาฯ 

๑๑.๑๖ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวโหวด ชั้น ม.๑ –ม.๓  
      ๑. นายสุนทร  จันชมภู          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าส าราญ   ประธานกรรมการ 

๒.นายบุญแยง นาโสก   คร ูโรงเรียนบ้านบ่อพนา    กรรมการ   
๓. นายสุภศักดิ์ ค านาง   คร ูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง   กรรมการ  
๔. นายวรากร ปาวะลี   คร ูโรงเรียนประสานมิตรวิทยา    กรรมการ  
๕. นายสยุมภู ชัยปัญหา   คร ูโรงเรียนบ้านโป่งเปือย   กรรมการและเลขาฯ 

 
 

/๑๑.๑๗ กิจกรรมการ   ... 
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๑๑.๑๗ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ชั้น ป.๑ –ป.๖   
๑. นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รอง ผอ.โรงเรียนบึงของหลงวิทยา     ประธานกรรมการ 
๒.นายจันทร์แสง เที่ยงธรรม  คร ูโรงเรียนบ้านหนองพันทา   กรรมการ  
๓. นายวีรพันธ์ ค าหมุน   คร ูโรงเรียนบ้านซ่อมกอก   กรรมการ  
๔. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้ว   คร ูโรงเรียนบ้านนาค า    กรรมการ  
๕. นายรัตนเดช การเกษม  คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ  กรรมการและเลขาฯ  

๑๑.๑๘ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ชั้น ม.๑ –ม.๓   
๑. นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รอง ผอ.โรงเรียนบึงของหลงวิทยา     ประธานกรรมการ 
๒.นายจันทร์แสง เที่ยงธรรม  คร ูโรงเรียนบ้านหนองพันทา   กรรมการ  
๓. นายวีรพันธ์ ค าหมุน   คร ูโรงเรียนบ้านซ่อมกอก   กรรมการ  
๔. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้ว   คร ูโรงเรียนบ้านนาค า    กรรมการ  
๕. นายรัตนเดช การเกษม  คร ูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ  กรรมการและเลขาฯ  

๑๑.๑๙ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง) ชั้น ป.๑ –ป.๖ ประกอบด้วย  
๑. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง  ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง   ประธานกรรมการ  

  ๒. น.ส.วราภรณ์ ผวิหูม         อาจารย์ ม.ราชภัฏ บึงกาฬ             กรรมการ 
  ๓. นางชลธชิา รัมพณีนิล  อาจารย์ ม.ราชภัฏ บึงกาฬ             กรรมการ 

๔. นายสระสินธุ์ พิมพนอม  คร ูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง     กรรมการ  
๕. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อ  คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม      กรรมการ  
๖. นายสายัญ ทรายทอง   คร ูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น   กรรมการและเลขานุฯ  

๑๑.๒๐ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง) ชั้น ม.๑ –ม.๓ ประกอบด้วย  
๑. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง  ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง   ประธานกรรมการ  

  ๒.. น.ส.วราภรณ์ ผิวหูม         อาจารย์ ม.ราชภัฏ บึงกาฬ             กรรมการ 
  ๓. นางชลธชิา รัมพณีนิล  อาจารย์ ม.ราชภัฏ บึงกาฬ             กรรมการ 

๔. นายสระสินธุ์ พิมพนอม  คร ูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง    กรรมการ  
๕. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อ  คร ูโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม     กรรมการ  
๖. นายสายัญ ทรายทอง   คร ูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น     กรรมการและเลขาฯ  

๑๒. นักเรียนเรียนร่วม 
 ๑๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 การประกวดเล่านิทานระดับชั้น ป.๑-๖ ประกอบด้วย 
  ๑. นางเรืองอุไร   ทัดทา ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา            ประธานกรรมการ 
 

/๒. นางพิสมัย  …. 
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  ๒. นางพิสมัย  ไกรพรม    ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์                                      กรรมการ 
  ๓. นางปัญจ๋า  รักษ์โคตร     ครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา                              กรรมการ 
   ๔. นายธวัชชัย พลเสนา        ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลปากคาด                กรรมการ  
   ๕. นางสาวนงลักษณ์  เมืองมุงคุณ   ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ                             กรรมการและเลขาฯ 
 การประกวดเล่านิทานระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย 
  ๑.นางเรืองอุไร   ทัดทาครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา  ประธานกรรมการ 
  ๒.นางพิสมยั  ไกรพรม    ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์                                      กรรมการ 
  ๓.นางปัญจ๋า  รักษ์โคตร     ครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา                              กรรมการ 
   ๔. นายธวัชชัย พลเสนา      ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลปากคาด                กรรมการ  
   ๕. นางสาวนงลักษณ์  เมืองมุงคุณ   ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ                              กรรมการและเลขาฯ 
  นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ระดับชั้น ป.๑-๖ ประกอบด้วย 
  ๑.นางเรืองอุไร   ทัดทา ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา    ประธานกรรมการ 
  ๒.นางพิสมัย  ไกรพรม    ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์                            กรรมการ 
  ๓.นางปัญจ๋า  รักษ์โคตร ครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา                     กรรมการ  
   ๔.นางสาวศิรประภา   พิสัยกุล      ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบึงกาฬ            กรรมการ 
  ๕. นางสาวนงลักษณ์  เมืองมุงคุณ   ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ                               กรรมการและเลขาฯ 
 หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.๔-๖ ประกอบด้วย 
  ๑.นางสุนทราภรณ์  ภูนาสรณ์          ครโูรงเรียนชุมชนบา้นโคกอุดม                       ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศิริลักษณ ์  ก้านขุนทด   ครูโรงเรียนบ้านหนองตอ                              กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฐธิดา   สะสิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ                   กรรมการ  
   ๔. นายสมบัติ  สีสมบา                 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านนาดง               กรรมการ 
   ๕. นางสาววิภา  จตุโมง               ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น                          กรรมการและเลขาฯ  
 หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย 
   ๑.นางสุนทราภรณ์  ภูนาสรณ์         ครโูรงเรียนชุมชนบา้นโคกอุดม                       ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศิริลักษณ์   ก้านขุนทด   ครูโรงเรียนบ้านหนองตอ                              กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฐธิดา   สะสิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ                   กรรมการ  
   ๔.นายสมบัติ  สีสมบา                  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านนาดง               กรรมการ 
   ๕. นางสาววิภา  จตุโมง        ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น                        กรรมการและเลขาฯ  

 

 

/๒ กลุ่มสาระการ   ... 

 



 

- ๓๙ - 

 

 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยระดับชั้น ป.๑-๖ ประกอบด้วย 
๑.นางณัฐพร  วัณณกุล    ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ประธานกรรมการ 

  ๒.นางกาญจนา   วังสระ ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์ฯ กรรมการ 
  ๓.นางพิสมัย  แข็งสง่า              ครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ     กรรมการ 

  ๔.นางสาวพิไลลักษณ์   เฉิดละออ    ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ        กรรมการ 

  ๕. นางกรรณิกา   หัสรินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                กรรมการและเลขาฯ                                                              

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การแข่งขันท าอาหาร   ระดับชั้นป.๑-๖  ประกอบด้วย 
  ๑. นางศุภวรรณ   ชาญชรา ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี                     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนงลักษณ์   โพธิ์ค า ครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ                              กรรมการ 
  ๓. นางสาวดาลัด  ศรีสวาสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร กรรมการ 

  ๔. น.ส.กาญจณา   แก้วเวียงเดช      ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ      กรรมการ 

      ๕. นายวิทยา  แสนโคตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ                                    กรรมการและเลขาฯ 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชามระดับชั้นป.๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๑. นางมนตรี   จันทร์เภา ครูโรงเรียนบ้านหนองจันทน์                               ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเกจมณี  อินทะวงศ์    ครูโรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการ 
 ๓. นางสาวเข็มพร   มานะดี ครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์ฯ กรรมการ 
 ๔. น.ส.พัชราภรณ์  ประเคนคะชา      ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๑  กรรมการ 
 ๕. นางสาวกัญญา   สุริยะกมล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                   กรรมการและเลขาฯ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นป.๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาววาลิกา   อัครนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งอาฮง                           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประพีรัตน์   สงศิริ    ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยา กรรมการ 
 ๓.นางรัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด                        กรรมการ 
 ๔. นางสาวลัดดาวัลย์   พันเดช         ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ     กรรมการ 
 ๕. นางสาวกฤษณา   ทองสิทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                  กรรมการและเลขาฯ 
 
 

/การแข่งขัน   ... 
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การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ระดับชั้นป.๑-๖ ประกอบด้วย  
 ๑.นางประภัสสร  อูปจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตะไก้                          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปริญญาณัฐ   วิเลิศ          ครูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง                    กรรมการ 
 ๓. นางสาวชินภา   ปัจฉิม ครูโรงเรียนบ้านนากั้ง         กรรมการ 
           ๔. นางสาวนงนุช   ช่างปรุง              ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑ กรรมการ 
 ๕. นางสาวปวีณา บัวศิร ิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                   กรรมการและเลขาฯ 
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดระดับชั้น ป.๑-๖ประกอบด้วย 
  ๑. นางอุไรวรรณ พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนากั้ง                                        ประธานกรรมการ 
  ๒. นางบุบผา   คุ้มบุญ ครูโรงเรียนบ้านโนนเสถียร                                 กรรมการ 
  ๓. นางสาวนริศรา   คณานันท์ ครูโรงเรียนสังวาลวิทย์ ๑                                   กรรมการ 
  ๔. นางสาวธนภรณ์   เนตรภกัดี      ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์      กรรมการ 
  ๕. นางสาวราตรี   ห้องหาญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                    กรรมการและเลขาฯ 
วาดภาพโดยใช้โปรแกรม  paintระดบัชั้นป.๑-๖  ประกอบด้วย 
  ๑. นางอรุณี  ถนัดค้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว                       ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไมตรี   พวงพุฒ                 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ               กรรมการ 
   ๓. น.ส.ปิยาภรณ์   พลเสนา ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการ 
  ๔. นายนัฐวุฒิ   มูลอ าคา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร      กรรมการ 
  ๕. นายนันทวุฒิ กัสนุกา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                   กรรมการและเลขา 
วาดภาพโดยใช้โปรแกรม  paintระดับชั้น ม.๑-๓        ประกอบด้วย 
  ๑.นายกฤษณ์  บัวโฮม ครูโรงเรียนบ้านดงเสียด                                    ประธานกรรมการ 
  ๒.นางพิสมัย   เขจรยศ    ครูโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ กรรมการ 
  ๓. นายชัยนรา   พสุโพธิ์                ครูโรงเรียนบ้านดงเสียด                          กรรมการ 
  ๔. นางสาวพรกนก   ศรีจันทรา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบึงกาฬ       กรรมการ 
  ๕. นางสาวนวพร   หงษาวงษ์          ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฯ                 กรรมการและเลขาฯ 
การจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้นป.๑-๖        ประกอบด้วย 
  ๑. นางปิยาวรรณ  สัตตาคม    ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย                     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกงมณีย์ เกษตระ ครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ       กรรมการ 
  ๓. นายปริญญ์   ลาภสมทม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ 
  ๔. นายวิรัช   บุญรักษ์                   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ฯ  กรรมการ      
  ๕.นางสาวอนุรินทร์   ศรีลาฤทธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฯ                  กรรมการและเลขาฯ 
 

/การจัดสวนถาด   .. 
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 การจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นป.๑-๖  ประกอบด้วย 
 ๑. นางปชิศรา   ทองสด                 ครูโรงเรียนบ้านค าไผ่ประธาน                            ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประมูล  บุญปรก    ครูโรงเรียนบ้านนาแสง  กรรมการ 
 ๓. นางทิพวรรณ เณระสุระ ครูโรงเรียนบ้านไคสี กรรมการ 
 ๔. นางสาวศุภลักษณ์   รอดชมพู ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  กรรมการ      
 ๕. นางปิยะวรรณ สิมมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ                                   กรรมการและเลขาฯ 
๔,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๖ ประกอบด้วย 
 ๑. จ.ส.อ. ทศพร   กางศรี ครูโรงเรียนบ้านพรสวรรค์                                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐติยา   ฝ่ายชาวนา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง กรรมการ 
 ๓. นายวีระพันธ์   ค าภูษา ครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์            กรรมการ 
 ๔. นางสาววิไลกุล   บรรเทิง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนธเนตรวิทยา       กรรมการ      
 ๕. นายสุพจน์   โฮซิน ครศููนย์การศึกษาพิเศษฯ     กรรมการและเลขาฯ 
 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย 
 ๑.นายอนิรุทธิ์   สุวรรณไตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุพัตรา  บุพศิริ ครูโรงเรียนบ้านนาดง กรรมการ 
 ๓. นางวิลาวรรณ   นาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด   กรรมการ 
 ๔. นางสาวปทันทิญา   เมืองปาก ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  กรรมการ      
 ๕. นางสาวจิดาภา   ค่อมคิรินทร์       ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯ          กรรมการและเลขาฯ 
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นป.๑-๖ประกอบด้วย 
 ๑. นางเสงี่ยม   โรจนธรรมกุล ครโูรงเรียนบ้านดงบัง                           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบุญชู  โสดาค าแสน    ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา                        กรรมการ 
 ๓. นางสาวอุลัย  บุญโท ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศฺษฐ์ฯ               กรรมการ 

 ๔. นายสิทธิผล   ศรีคุณแสง ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์         กรรมการ 

 ๕. นายแจ่มนภา  ค ามา                  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขาฯ                                      กาประกวด

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้น ม.๑-๓ ประกอบด้วย 

 ๑. นางสุขุมา   ธรรมสมบัติ ครโูรงเรียนอนุบาลพรเจริญ        ประธานกรรมการ 
 
 

/๒. นางจิราลักษณ์   … 
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 ๒. นางจิราลักษณ์   ทองลาด ครูโรงเรียนบ้านไคสี                               กรรมการ 
 ๓. นางสายใจ   เริ่มรักรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านดาลบังบด                        กรรมการ 

 ๔. นางสาวจิราพร   พลภักดี ครูโรงเรียนหอค าพิทยาสรรค์                     กรรมการ 

 ๕. นายณัฐพล   เหล่าเจริญ             ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านนาเหว่อฯ       กรรมการและเลขาฯ 

การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงระดับชั้นป.๑-๖  ประกอบด้วย 

 ๑. นางเสงี่ยม   โรจนธรรมกุล ครโูรงเรียนบ้านดงบัง      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบุญชู  โสดาค าแสน    ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา                           กรรมการ 
 ๓. นางสาวอุลัย  บุญโท ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศฺษฐ์ฯ                กรรมการ 

 ๔. นายสิทธิผล   ศรีคุณแสง ครูโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์            กรรมการ 

 ๕. นายแจ่มนภา  ค ามา                 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒     กรรมการและเลขาฯ  

             ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุด   
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ฝ่ายอ านวยการทราบ เพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่  ๒๙  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

  

              
                                   
 

                                        (นายธีรพงษ์  สารแสน) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 
 

    

      

 
 

   
 


