
A
L:O{l

rj:snrndrfinorurnudrdnr:fi nurrioaufi nu'r rtn bo
, {, o a v t v a tq, v 4! & 4 - -ud{6{nfirufi:tiln1:filruu{1uann1flr1t{rlru{1u6auunflnl:xluflt:flu nl{?l t}b

4d-EA.*
Un1:6nrfl bdd6t :U6uttnilUfl fi1:f,fM

rted.rdd4tuafilJgut{tuil d L:{l5gumlgilanrdntflflflu1fl1T aBT6'luri ----- { I

fr'r a dllin{ru H fl dufi nr:fi nn*rfio gu fi nur tt vt bo ritaupr,fi'sr nr: ud tciu
A tu u I 

! t 
I - - 

o

{1ufi aillfnfl nrr:Jfinr6uu nisfi uu fi nr:fr nm bdd6( :sdut{qfiufi nr:finur e{rrinlT u
NA<u4,ov4&&

rrafiuiinl:frnuT fiotludnul mrr bo snilrJ:sfi1ffd.nifl.11unfilsn:Tilrl'l:n'ITfinu,l{ufiug'tu
j u a .u v d {, A d, 4 - v j €
r5o{ nr:oeNrufrarJri'nnn::ufnr5aunftfr uu flnr:ftnur bdd6t aqiufr oa frcu'lnx fl.fi.bddc(

i o s & A d v 1 - qod e I u
ruaitalfleilun{lutlt9lT{uvtfll:ffnu1xrfiuilfinE1 Lt9 bo tomaufl'll4u9lfl'lTu${1,u

^-id,-d'4o'lnlfiil Tufl bb - bc, qa1nil bdd6( tuu 1uli oe, - od Y{qflanluu bdd6( fl{tountnflu:ufl1fl
ou&;<o4irlroaetq

a{1uf't{'tuLga?tuflnl:f[flu1ilfiu]Jflf,il*l tltgr bo t:o{ llglilfl{nfuufl:::Jfl1TFr'}tuulxuQ9lfl'l:ut{l$u
u < {,A 4 4 Y J <t - 6 , q i

{rufiarJri'flan::il1iflr5uu nilfr uu flnr:frnur bddct :ssr'urtnfiufinmfinur 4utinr:uri.:rJufr sn

1:.:riuumEu:rqailfin1r'ni'ruu1n1t qqifilfi aqiufi be, riuuruu bddc( Toutfrl{rJ:vnroniourirgfi
y,-&

ltuu vt't uu 5v fl 'r f[ fl uuu $v1u

ff1uflillul1tstiluiln']Tfiflu'l]l6r,rJfinu1 nJH bo rotfinrucn::ilnr:fr16iufl'15lrn{a{

rlfrfifirarirdfrrsnaru6uaas n?lilqrBn riiaqr::u rhfinruad uacrflud:cluffiidomr.:msn'rr
u49
fl?UN?,l8JITUU:OI'

rf.rd rftusiiud x nqnfinrau n.n. bddcd ufluduttt

rJ:snrs ru iud io nqnin.ruu rr.f,. bddc(

(aq{io)
F4

(uruqivrd f,qflvr)

:o{iirurunr:dtinnunn{udnr:f; nunioufi nur mn 20{fl th:rtnt:uttu

' n 
iidnurttnr:frriqll'Jt"odrtfiT 

n-t6n'"'"*'" f "'
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1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการ 
       ด าเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.1 นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ประธานกรรมการ 
1.2 นายสมาน  ประวันโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
1.3 นายธวัช  บรรเลงรมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการ 
1.4 นายสัมทัศน์  หอมสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร   กรรมการ 
1.5 นายจ านง  ศิลารินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร   กรรมการ 
1.6 นายอนันต์  มอโท  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์   กรรมการ 
1.7 นายทรงสรรค์  รูปสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพานวิทยา   กรรมการ 
1.8 นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ    ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม   กรรมการ   
1.9 นางพัชรินทร์  เมืองซอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนเซียงเพ็งวิทยา   กรรมการ 
1.10 นายชัยวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์   กรรมการ 
1.11 นายเฉลิม  มุ่งปั่นกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  กรรมการ 
1.12 นายชัชวาล  เจริญชนม์  รักษาการฯ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา  กรรมการ 
1.13 นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม   กรรมการ 
1.14 นายเจริญชัย  อุ่นเท่ียว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการ 
1.15 นางขนิษฐา  ลุนชัยภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการ 
1.16 จ่าสิบเอกอัครเดช  วุฒิเสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ กรรมการ 
1.17 นางอภิสรา  ซินเม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร  กรรมการ 
1.18 ว่าท่ีร้อยเอกวิทยา  เครือทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม   กรรมการ 
1.19 นางสาวสุธาทิพย์  นิยม      รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์  กรรมการ 
1.20 นายจีรศักดิ์  ผิวสว่าง       รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์                       กรรมการ 
1.21 นายลือศักดิ์  ศิษยศาสตร์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  กรรมการ 
1.22 นายวิทวัส  ก่อทอง         รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  กรรมการ 
1.23 นางสุชาดา  ทิพยชีวิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูพานวิทยา   กรรมการ 
1.24 นายปรียวิศย์  คงผดุง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม   กรรมการ 
1.25 นายบุญเฮือง  ไชยเดช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  กรรมการ 
1.26 นายเกรียงศักดิ์  เพชรดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา   กรรมการ 
1.27 นายเสถียร  สุกรีฑา          รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
1.28 นายเรืองฤทธิ์  ชาบรรทม    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
2.29 นางธิดาวรรณ  นาคเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์              กรรมการและเลขาฯนุการ 
2.30 นายสุรชัย  ทองทิพย์       รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.31 นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน    มีหน้าท่ีด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มท่ี 4 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 

 2.1 นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง  ผู้อ านวยการโรงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธานกรรมการ 
 2.2 นายเสถียร  สุกรีฑา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี รองประธาน 

2.3 นายเรืองฤทธิ์  ชาบรรทม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี รองประธาน 
 2.4 ว่าท่ี ร.ต.เสถียร  จุติมา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการ 

2.5 นายชัยวัฒน์  สุรภีร์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
2.6 นายสงวนชัย  ทีปสว่าง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
2.7 นายประจักษ์  ราชโยธี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
2.8 นางสาวทิพวรรณ  รสซา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
2.9 นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
2.10 นายถนอม  ทีค า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 

หน้า 2/ 2 2.11 นายผจญไพร  ..................... 
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2.11 นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
2.12 นายพงษ์ศักด์  โอทาตะวงษ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 

 2.13 นางพิสมัย  บรรเลงรมย์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 2.14 นางรุ่งนภา  ทองทิพย์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 2.15 นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซ่น ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 2.16 นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ  
 2.17 นางสาวชมน์นิกา  ทองโชติ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 2.18  นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 2.19  นางวิยะดา  หัตถีชาติ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ  
 2.20  นางสาวทัศนีย์  ผลแสวงค า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 2.21 นายสุรชัย  ทองทิพย์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการและเลขานุการ 
 2.22 นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี  มีหน้าท่ีด าเนินการจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับจัดกรแข่งขัน การจัดการจราจร การจัดหาเครื่องเสียง 
เต็นท์ เวที ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 3.1 นายเสถียร  สุกรีฑา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธานกรรมการ 
      3.2 นายสงวนชัย  ทีปสว่าง        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
      3.3 นายสุภาพ  ศรีเพ็งมาตย์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.4 นายวรวุฒิ  สุทธิประภา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.5 นายประจักษ์  ราชโยธี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.6 นายชัยวัฒน์  สุรภีร์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.7 นายอนุชม  นามโส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.8 นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.9 ว่าท่ี ร.ต.เสถียร  จุติมา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.10  นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.10  นักการภารโรง  ลูกจ้างชั่วคราว     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 
 3.11  นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  หน้าท่ีตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร การให้คะแนน  
รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสิน การปิดประกาศผลการแข่งขัน การด าเนินการส่งต่อผลการแข่งขันสู่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอด
รวมถึงการประสานงานในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

4.1  นายสุรชัย  ทองทิพย์            รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธานกรรมการ 
4.2  ว่าท่ี ร.ต.เสถียร  จุติมา         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.3  นายประจักษ์  ราชโยธี           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.4  นายชัยวัฒน์  สุรภีร์             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.5  นายสงวนชัย  ทีปสว่าง          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.6  นายอนุชม  นามโส               ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.7  นางณิชาภัทร  บุตรไชย          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.8  นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.9  นายผจญไพร  อิ่นอ้อย            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.10  นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.11  นางศุภรักษ์  วรรณลี             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ  
4.12  นางสาวทิพวรรณ  รสซา        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.13  นายศักดิ์ชัย  คันธี                ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.14  นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.15  นางเยาวภรณ์  สุทธิประภา     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.16  นางพิสมัย  บรรเลงรมย์          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 

 
หน้า 3/ 4.17 นางสาวสิริลักษณ์  ..................... 
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4.17  นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.18  นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.19  นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซ่น    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.20  นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.21  นางสาววยุรี  โสภา                 ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.22  นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.23  นางสาวศุภมาศ  ขาวข า         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.24  นางสาวทัศนีย์  ผลแสวงค า      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.25  นางวิยะดา  หัตถีชาติ            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.26  นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.27  นายกฤษฎากร  พุ่มบัณฑิต      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.28  นายอริญชยนันท์  โทษาธรรม   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
4.29  นายสุเมษ  วิเศษเรียน               นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.30  นายณัฏฐชัย  ซ่อมเซียง           นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.31  นางสาวพรวิภา  ชาวดร           นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.32  นางสาวชุติมา  กิ่งนอก            นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.33  นายธานินทร์  งามสลวย           นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.34  นางสาวอ าภา  กู่แก้ว               นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.35  นางสาวเวณิกา  ใจจอกแก้ว       นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.36  นายสาทธินันท์  กัณหาชัย         นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.37  นางสาวอริศรา  หนันสุข           นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.38  นางสาวสมหญิง  แข็งขัน          นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.39  นางสาวทิพวรรณ  แสงโยธา      นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.40  นางสาวรังสินี  อบชัย              นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
4.41  นางศิรินธร  ศิริจันทรา          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี                       กรรมการและเลขานุการ 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ีต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ครู นักเรียน คณะกรรมการตัดสิน
ตลอดรวมถึงผู้มาเข้าร่วมชมงาน ได้รับทราบ ประกอบด้วย 

5.1  นางปานทอง  ศิริอารยพันธ์           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการ 
5.3  นางสาวนิศาชล  พรหมพัฒน์          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการ 
5.4  นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว                ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
5.5  นายกฤษฎากร  พุ่มบัณฑิต             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ 
5.6  นางสาวอริศรา  หนันสุข                นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
5.7  นางสาวทิพวรรณ  แสงโยธา            นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
5.8  นางสาวรังสินี  อบชัย                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
5.9  นางสุภาพร  บุญตาระวะ                ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี                      กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการวัดผลประเมินผล มีหน้าท่ีด าเนินการประเมินผลการจัดการแข่งขัน บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมการแข่งขัน 
ตลอดรวมถึงการสรุปผลรายงานผลในภาพรวมเสนอต่อประธานศูนย์การแข่งขันและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

6.1  นางวาสนา  บุญชู                 ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี                ประธานกรรมการ  
6.2  นางเกศินี  จันทรืประทักษ์มี     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ  
6.3  นายวุฒิกร  แก้วอาษา             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ  
6.4  นางสาวชมพู  เทาดี                ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ   
6.5  นายวันเฉลิม  บุญเกษม            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการ  
6.6  นายกฤษชนัท  วงษ์ค าพระ        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี                       กรรมการและเลขานุการ   

 
หน้า 4 / 7 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  ..................... 
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7.  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล    มีหน้าท่ีบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน จัดประกาศผลการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับทราบ  
      7.1 นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เจ้าหน้าท่ี 
      7.2 นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี              เจ้าหน้าท่ี         

8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และแต่ละกิจกรรมมี  หน้าท่ีศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน จัดท า 
ข้อสอบหรือเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการตัดสินผลการแข่งขันของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระแต่ละกิจกรรม                          
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมท้ังส่งผลการตัดสินให้คณะกรรมการรับลงทะเบียนได้ตรวจสอบและปิดประกาศ                      
ในท่ีเปิดเผยให้ได้รับทราบโดยท่ัวกัน ดังรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ที่ปรึกษา  1. นายธวัช  บรรเลงรมย์         ผู้อ านวยการโรงเรียนน  าโสมพิทยาคม 

       2. นายเจริญชัย  อุ่นเที่ยว        รองผู้อ านวยการโรงเรียนน  าโสมพิทยาคม 
     1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั น ม. 1-3 

 1. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    ประธาน 
 2. นางสาวจุฑารัตน์  ลาด า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 3. นางสาวอักษรสวรรค์  สิงหเดช ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นางกรรณิกา  มีลา  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
2. คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ไวยฉัยยา ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   ประธาน 
 2. นางกรรณิกา  มีลา  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวจุฑารัตน์  ลาด า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 4. นางสาวสุภัสสร  โสดาวัตร  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวดวงฤทัย  บ่อค าเกิด  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา                กรรมการและเลขานุการ 
3. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางมานิตา  ดอนพลก้อม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายเทิดพงศ์  หาชะนนท์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 3. นางสาววิเชียร  สาโต  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 4. นางสาววานิตย์  มะโนนึก  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวนารี  ขุนพรม  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
4. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ไวยฉัยยา ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 3. นางสาววานิตย์  มะโนนึก  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายจิณภพ  ศรีชัย  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางเบญจพร  ค ามีทอง  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ 
5. เรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางสาวสุธาสินี  ค าศรี  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    ประธาน 
 2. นางสาวพิชญาพร  ธาตุมี  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวยุภาภรณ์ ไชยฮ้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 4. นางสาวรัตติยา  ติ่งรุ่งเรือง  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวอนุสรา  เทวภูมี  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    เลขาฯ 
6. เรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    ประธาน 
 2. นางสุภาพร  บุญตาระวะ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 3. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
 4. นางสาววิเชียร  สาโต  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 5. นางสาวสุธาสินี  ค าศรี  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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7. ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดั น ม. 1-3  
 1. ว่าท่ีร้อยตรีเสถียร  จุติมา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางจ านงค์  โฮ้หนู   ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 3. นางลัดดาวรรณ์  ประไพศิลป์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นางปริชญา  บัวมี   ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  กรรมการและเลขานุการ 
8. ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดั น ม. 4 - 6 
 1. ว่าท่ีร้อยตรีเสถียร  จุติมา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางลัดดาวัลย์  ประไพศิลป์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวนารี  ขุนพรม  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นางจารุวรรณ  เครือทอง  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  

        9 . ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี  ระดับชั น ม.1-3 
1. นางดวงใจ  จุติมา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 

 2. นางสาวเบญจมาภรณ์ ไวยฉัยยา ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 3. นางจารุวรรณ  เครือทอง  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายจิณภพ  ศรีชัย  ครูผู้ช่วยโรงเรียนยูงทองพิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางพิชชากร  เหลาแก้ว  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

       10 . ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี  ระดับชั น ม.4 - 6 
1. นางดวงใจ  จุติมา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 

 2. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 3. นางสาววิเชียร  สาโต  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 4. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 5. นางสาวอาริสา  บรรเลงรมย์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
11. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระดับชั น ม. 1-3 
    6.1 กาพย์ยานี 11 (8 บท) 

1. นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    ประธาน 
 2. นายอาทิตย์  โสดา   ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายปฏิพัทธ์  เกษรัตน์  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 4. นางกฤติกาญจน์  แก้วโชติ  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นางสุภาพร  พันธ์ชัย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
    12. อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ( 8 บท ) ระดับชั น ม. 4-6 

1. นางจรัสศรี  เริ่มรักษ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายอาทิตย์  โสดา   ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายปฏิพัทธ์  เกษรัตน์  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 4. นายเทิดพงศ์  หาชะนนท์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ที่ปรึกษา       1. นางธิดาวรรณ  นาคเสน              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
                   2.  จ่าสิบเอกอัครเดช  วุฒิเสน          รองผูอ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั น ม. 1-3 
 1. นางบุญครอง  วรรณอุดม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    ประธาน 
 2. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อโณทัย  รัตนไทย ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 3. นางสาวจินตนา  ชนชิด  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางสาวกฤษณา  สุดใจ  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
 5.นางสาวเกศินี  จันทรประทักมี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
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 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายชัยวัฒน์  สุรภีร์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางปัทมา  เพชรศรี  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสุกันย์  ญาค า   ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 4. นายบัญชา  เกษรัตน์  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 5. นางสุพัฒตา  ภูสอดสี  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์                กรรมการและเลขานุการ 
3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางอรสิน  พรมสิทธิ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสุกัลยา  บุญพงศ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสิทธิเดช  โคสกุล  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
 4. นางเกษสุดา  พลธัม  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 5. นายเทวฤทธิ์  ประพลดร  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางวาสนา  บุญชู   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวรุ่งนภา  ผาวงศ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายไพโรจน์  สิงห์คราม  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. นายด ารง  ดลวรรธนันท์  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 5. นางวรินทร์พร  คงแสนค าเจริญ ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์   กรรมการและเลขานุการ 
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางมรกต  หมั่นวิชา  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    ประธาน 
 2. นางชยานันท์  ภูห้องเพชร  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวอโนทัย  ไกรยราช  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. นางสาวพรพิมล  ไพศาล  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางลลนา  ชูทองดี  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    ประธาน 
 2. นายกฤษณะ  พฤกษ์ศรีรัตน์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวยุวดี  ผิววงษ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 4. นางสาวอรัญติตา  ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
      5. นางสาวปรารถนา  สาระกุล            ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                           กรรมการ 
 6. นายวันเฉลิม  บุญเกษม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการและเลขานุการ 
7. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    ประธาน 
 2. นายด ารง  ดลวรรธนันท์  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 3. นายอภิชัย  ปะกาลัง  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 4. นางสาวจิตรลดา  จันลาน  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นายวุฒิกร  แก้วอาษา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายประสิทธิ์  จันทร์มี  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    ประธาน 
 2. นางสาวรสรินทร์  สาระดี  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. ว่าท่ีร้อยตรีทัศพล  ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 4. นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นายกฤชนัท  วงษ์ค าพระ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
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9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางรุ่งนภา  ทองทิพย์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวชื่นสุมล  ไชยศิริ  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 3. นางสาวปรารถนา  สาระกุล  ครูโรงเรียนภูมิพิชญ     กรรมการ 
 4. นายกฤษณะ  พฤกษ์ศรีรัตน์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวรัชดาพร  ทองยศ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายสมัย  มาลา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวสกุลภรณ์  นาสุริวงษ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสมบูรณ์  พินทุรักษ์  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 4. นางสาวญารัชนี  ชาวงษ์  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 5. นายสวัสดิ์  ขจรอนันต์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่ปรึกษา      1.  นายชัยวัฒน์  สวัสดิ์ชิตัง       ผู้อ านวยการโรงเรียนน  าโสมประชาสรรค์ 
                 2. นายจีรศักดิ์  ผิวสว่าง            รองผู้อ านวยการโรงเรียนน  าโสมประชาสรรค์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางมยุรี  เถาวัลย์   ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    ประธาน 
 2. นายศรชัย  พุทธชัย  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวสศิยา  จ าปาทอง  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางยุพาวะดี  สีนวล  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
      5. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการ 
      6.  นายจีรศักดิ์  ผิวสว่าง                   รองผู้อ านวยการโรงเรยนน้ าโสมประชาสรรค์              กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางเงินตรา  กิจนุกร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายสุปัญญา  วิชากุล  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
 3. นางล าภา  บุญกอง  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 4. นางสาวณัชนันทน์  ธรรมสา  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 5. นางสาววาริศา  ทิพารัตน์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาวดวงใจ  วิชัยวงศ์  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางพิมลดา  กล้าหาญ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5.นางไอรดา  สารไกรกร  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายพิสิษฐ์  ชัยเฉลิมทอง  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
 3. นางสาวดวงใจ  วิชัยวงศ์  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางพิมลดา  กล้าหาญ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5.นางไอรดา  สารไกรกร  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นายประจักษ์  ราชโยธี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายเบียร์  ดีละมัย   ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 4. นายสุวิทย์  วงษ์ใหญ่  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 5. ว่าท่ีร้อยเอกทียะ  พุทธเพาะ  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายประจักษ์  ราชโยธี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายธีรยุทธ  ชาวค้อ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายเบียร์  ดีละมัย   ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 4. นายสุวิทย์  วงษ์ใหญ่  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 5. ว่าท่ีร้อยตรีทียะ  พุทธเพาะ  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
7. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวพันทิวา  สุภนัตร์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางเนาวรัตน์  วิชาหาร  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 4. นางลัดดาวัลย์  ส าราญ  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 5. นางสาวศิริวรรณ  ชาวดร  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวพันทิวา  สุภนัตร์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางเนาวรัตน์  วิชาหาร  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 4. นางลัดดาวัลย์  ส าราญ  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 5. นางสาวศิริวรรณ  ชาวดร  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดัชั น ม. 1 - 3 
 1. นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร    ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    ประธาน 
 2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ      ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายอุทัย  บัวลาย      ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 5. นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี       กรรมการและขานุการ 
10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร    ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    ประธาน 
 2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ      ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายอุทัย  บัวลาย       ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุภาวดี  โคตรทอง  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 5. นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   (นักบินน้อย สพฐ.) 
1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)  ระดับชั้น ม. 1 – 3 
 1. นางสาวสรัส  ง้วนพันธ์  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    ประธาน 
 2. นายประสิทธิ์  แก้วงาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายอรรคพล  ชาวยศ  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 4. นางสาวรุ่งรัชนี  สีหาบัติ  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
      5. นายวรกิจ  เคนสีลา                ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 6.นางณิชารีย์  ทองเภ้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (การปล่อยด้วยมือ) ระดบัชั้น ม. 1 – 3  
 1. นางสาวสรัส  ง้วนพันธ์  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    ประธาน 
 2. นายณัฏฐกิตต์  เพ็ชรหิน  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายอรรคพล  ชาวยศ  ครูโรงเรียนปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 4. นางสาวรุ่งรัชนี  สีหาบัติ  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
      5. นายวรกิจ  เคนสีลา                ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 6.นางณิชารีย์  ทองเภ้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
  

หน้า 9/ 3. การแข่งขันอากาศยานบังคับ  ..................... 



บัญชีแนบท้ายประกาศ สพม.20 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66                
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ศูนย์แข่งขันที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี 9 

 

 
 

3. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ 
 1. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์  ครูโรงเรียนเตรยมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายพาที  วงศ์วานกรม  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 3. นางวาสนา  รุ่งอรุณรักษ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่ปรึกษา       1.  นายอนันต์  มอโท                ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์           
                  2.  นายวิทวัส  ก่อทอง              รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 
1. เพลงคุณธรรม   ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นายธรรมนิตย์  มะรัตน์  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   ประธาน 
 2. นางนงคพร  พายอง  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสันทนา  ค าหาญ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสาวิตรี  พิมคีรี ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5.นางณาฎินี  ศิริบรรพต  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
2. เพลงคุณธรรม   ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายธรรมนิตย์  มะรัตน์  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   ประธาน 
 2. นางนงคพร  พายอง  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสันทนา  ค าหาญ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสาวิตรี  พิมคีรี ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นางณาฎินี  ศิริบรรพต  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 
3. โครงงานคุณธรรม  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นายทองพันธ์  แสงโยธา  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    ประธาน 
 2. นายชลวิทย์  อวนศรี  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
 3. นายอัครวัต  ดุริยกรณ์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็ง     กรรมการ 
 4. นายธัญเทพ  แท่นหิน  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวจันทร์จิรา  ค าเขียว  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
4. โครงงานคุณธรรม  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายถนอม  ทีค า   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายชลวิทย์  อวนศรี  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
 3. นายอัครวัต  ดุริยกรณ์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็ง     กรรมการ 
 4. นางสาวยุพิน  บ่อค าเกิด  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
       5. นางสาวณัฏฐ์นลี  กุมภิโร                  ครูโรงเรี่ยนภุมิพิชญ                                กรรมการ 
 5. นายประดิษฐ์  จ าปาไชย  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
5. ภาพยนตร์สั น  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นายถนอม  ทีค า   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายธนะชัย  ปราบพาล  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 3. นายอลงกต  หาระคุณ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายศุภไชย  ธรรมรงค์รัตน์  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
 5. นายเอกลักษณ์  ใจดี  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

      6. ภาพยนตร์สั น  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นายถนอม  ทีค า   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายธนะชัย  ปราบพาล  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 3. นายอลงกต  หาระคุณ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายศุภไชย  ธรรมรงค์รัตน์  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
 5. นายเอกลักษณ์  ใจดี  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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7. ละครคุณธรรม  ระดับชั น ม. 1 - 6 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 

 2. นางวิรดา  โพธิ์ชัยประดิษ์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายศาสตราวุธ  เลิศอ ารุงกุล  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
 4. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน ครูโรงเรียนเชียงเพง็วิทยา    กรรมการ 
 5. นายนุกูลเกียรติ  สินธุภูมิ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
8. ละครประวัติศาสตร ์ ระดับชั น ม. 1 - 6 

1. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายทองพันธ์  แสงโยธา  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 3. นางวิรดา  โพธิ์ชัยประดิษฐ์  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 5. นายธวัช  ธาตุทอง   ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
9. เล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางสาวประเพ็ญพร  ปราบศัตรู ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายสุรชัย  จึ่มมี   ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 3. นายกฤษกร  ภาดี   ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. นางสาวจีรภรณ์  วรเจริญ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการเลขานุการ 
10. เล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางสาวประเพ็ญพร  ปราบศัตรู ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นายสุรชัย  จึ่มมี   ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 3. นายกฤษกร  ภาคี   ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. นายปรมินทร์  ทักษิณ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    เลขาฯ 
11. มารยาทไทย  ระดับชั น ม. 1 - 3 
 1. นางรินทร์ทอง  สีโชติ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาววรนุช  มูลกาย  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 4. นางวราภรณ์  อุ่นเทียว  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางเยาวณี  ศรีปัจฉิม  ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ 
12. มารยาทไทย  ระดับชั น ม. 4 - 6  
 1. นางไพจิต  แก่นดี   ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   ประธาน 
 2. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นางสาววรนุช  มูลกาย  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
 4. นางวราภรณ์  อุ่นเทียว  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 

5. นางรินทร์ทอง  สีโชติ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
13. สวดมนต์แปลอังกฤษ  ระดับชั น ม. 1 - 6 
 1. นายณรงค์  ภูนายาว  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 3. นายคงพิเชษฐ์  เรืองประทีป  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายนภัทร  แสนใจ  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 

5. ว่าท่ีร้อยตรีขุนพลเล็ก มะธิตะใน  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ที่ปรึกษา       1.  นายสมาน  ประวันโต                    ผู้อ านวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม 
                  2.  ว่าท่ีร้อยเอกวิทยา  เครือทอง             รองผู้อ านวยการโรงเรียนน  าซึมพิทยาคม 
        1.แอโรบิก  ระดั น ม. 1 - 6 
     1. นายผจญไพร  อิ่นอ้อย          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 

2. นางเอ็มอร  ศรีภูมิสวัสดิ์  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 
     3. นายอดิเรก   กล้าหาญ  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
     4. นายนภลักษณ์   ศรีจ านงค์     ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  กรรมการ 
     5. ว่าท่ีร้อยตรี สุวิทย์   ผางเวช      ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 
         2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั น ม. 1 - 3 

1. นายประภาส  ภูค าใบ           ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   ประธาน 
2. นายวิสุทธิ์  พิมพ์สุด  ครูโรงเรียนภูพานวิทยา    กรรมการ 

     3. นายปรีชา  ภูพวก             ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
     4. นายวรรณพล  บาลี      ครูผู้ช่วยโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการ 
             5.  นางราตรี  วิเศษศิริ                     ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                                   กรรมการ 
     6. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี      กรรมการและเลขานุการ      
        3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั น ม. 4 - 6 

1. นายคณิต  น้อยอุ่นแสน           ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    ประธาน 
2. นายศุภรานนท์  นันภวิงค์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร     กรรมการ 

     3. นายเพชรสุพร  นันทะผล  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
     4. นายอานนท์  นาคจันทร์  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
             5.  นายกิตติพงษ์  วงษ์ขันธ์                    ครูโรงเรียนภิมิพ้ชญ                                          กรรมการ 
            6. นายวีระพงษ์  เหมกอง                      ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                            กรรมการ 
     6. นางสาวภควลัญจน์  อ าเคน    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี          กรรมการและเลขานุการ      
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   (สาระทัศนศิลป์) 
ที่ปรึกษา      1.  นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
                2.  นายเรืองฤทธิ์  ชาบรรทม                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
      1. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
      3. การแข่งขันภาพไทยประเพณี   ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
      4. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
      7. การแข่งขันประติมากรรม   ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
 

1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
2. นายพรเทพ  กฤษมานิต  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิยา    กรรมการ 

     3. นายธันวา  วงษ์อุบล  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
     4. นายสุวรักษ์  บุญประคม  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
 5. นายกฤษภา พรมสีหา  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
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 6. นายปกรณ์  รสโสดา  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 7. นายชัชวาล  เจริญชนม์  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
             8.  นายอภินันท์  หมายหมั่น                ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                              กรรมการ 
             9. นางสาวจติภรณ์  ชาลีกุล             ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                                กรรมการ 
     9. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    (สาระดนตรี) 

8. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง   ระดับชั น ม. 1 -3 และระดบัชั น ม. 4-6 
    8.1 เดี่ยวระนาดเอก 
    8.2 เดี่ยวระนาดทุ้ม 
    8.3 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
    8.4 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก 
    8.5 เดี่ยวซ้อด้วง 
    8.6 เดี่ยวซออู้ 
    8.7 เดี่ยวจะเข้ 
    8.8 เดี่ยวขิม 7 หย่อง 
    8.9 ขับร้องเพลงไทย 
     8.10  เดี่ยวขลุ่ย 
       1.  นายไพฑูรย์  ศรีสุขา                 ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์                    ประธาน 

2. นายเมษา  สารถิน   ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์     กรรมการ 
     3. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
     4. นายบรรจง  ภูเขียวคาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 6. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 7. นายณัฐณรงค์  ทุมสงคราม    ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
  8. นายอนุชม  นามโส   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี        กรรมการและเลขานุการ      
   9. การแข่งขันวงดนตรีไทย  ระดบัชั น ม. 1 - 6 
           9.1 วงเครื่องสายวงเล็ก 
          9.2 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว 
          9.3 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 
          9.4 วงอังกะลุง 
         9.5  วงดนตรีพื นเมืองอิสาน(โปงลาง) / เดี่ยวดนตรีพื นเมือง (โปงลาง/โหยด/พิณ/แคน) 
            1. นายบรรจง   ภูเขียวคราม   ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    ประธาน 

2. นายเมษา  สารถิน   ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์    กรรมการ 
     3. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
     4. นายบรรจง   ภูเขียวคาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
            6.  นายไพฑูรย์  ศรีสุขา                         ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์                 กรรมการ 
 7. นายแลอง  วิประทุม   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 8. นายอนุชม  นามโส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี       กรรมการและเลขานุการ      
  

  
หน้า 13/  10  การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ..................... 



บัญชีแนบท้ายประกาศ สพม.20 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66                
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ศูนย์แข่งขันที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี 13 

 

 
 

   10. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
1. นายเมษา  สารถิน   ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์    ประธาน 

     2. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
     3. นายบรรจง   ภูเขียวคาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 5. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
     6. นายณัฐณรงค์  ทุมสงคราม      ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 7. นายอนุชม  นามโส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี       กรรมการและเลขานุการ      
      11. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ระดับชั น ม. 1- 6 
            11.1 ประเภททีม -  /   

1. นายอนุชม  นามโส   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
     2. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
     3. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 4. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นางสาวธนพร  วงค์ค าสาย  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
 6. นายฉลอง  วิประทุม  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
      12. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย และหญิง  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      13. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย และหญิง  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      14. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล    ชาย และหญิง  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      15. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 

1. นายสุรชัย  ทองทิพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
2. นายเมษา  สารถิน   ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์    กรรมการ 

     3. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    กรรมการ 
     4. นายบรรจง  ภูเขียวคาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 6. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 7. นางสาวธนพร  วงค์ค าสาย  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
 8. นางเอมอร  พรมวัง  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 9. นายธนเดช  ศรีระโส  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 10. นายฉลอง  วิประทุม  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
     11. นายณัฐณรงค์  ทุมสงคราม      ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 12. นายอนุชม  นามโส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการและเลขานุการ   
      16. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  ระดับชั น ม. 1 - 6 
     1. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    ประธาน 
     2. นายบรรจง  ภูเขียวคาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 4. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 5. นายธนเดช  ศรีระโส  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
  6. นายณัฐณรงค์  ทุมสงคราม      ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 7. นายอนุชม  นามโส  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี         กรรมการและเลขานุการ      
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   17. การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6                                                                                     
     1. นายพรชัย  กาพล   ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา    ประธาน 
     2. นายบรรจง  ภูเขียวคาม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายสัญญา  นาทา   ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 4. นางสาวธนพร  วงค์ค าสาย  ครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยา    กรรมการ 
 5. นางเอมอร  พรมวัง  ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม    กรรมการ 
 6. นายฉลอง  วิประทุม  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
  7. นายอนุชม  นามโส   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    (สาระนาฏศิลป์) ระดับชั้น ม. 1 – 3  และระดับชั้น ม. 4 - 6 
         18. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ระดับชั น ม. 1 – 3  และระดับชั น ม. 4 – 6 
        19. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
        20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
        21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 

2. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
     3. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
     4. นางปรียานุช  โคตรพัฒน์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสน ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 6. นางสาวจารุมาส  สาน้อย  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 7. นางสาวหน่ึงฤทัย  คุณเท่ียง  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
             8. นางปทุมา  แสนทวีสุข                    ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                       กรรมการ 
     9. นางธิดารัตน์  ใจขาน       ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ          
         22. การแข่งขันการแสดงตลก   ระดับชั น ม. 1 - 6 

1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
2. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 

     3. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
     4. นางปรียานุช  โคตรพัฒน์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสน ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 6. นางสาวจารุมาส  สาน้อย  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 7. นางสาวหน่ึงฤทัย  คุณเท่ียง  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
             8. นางปทุมา  แสนทวีสุข                    ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                       กรรมการ 
     9. นางธิดารัตน์  ใจขาน       ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ          
         23.การแข่งขันมายากล ระดับชั น ม. 1 - 6 

1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
2. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 

     3. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
     4. นางปรียานุช  โคตรพัฒน์  ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา    กรรมการ 
 5. นางสาวเนตต์ชนก น้อยอุ่นแสน ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 6. นางสาวจารุมาส  สาน้อย  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร    กรรมการ 
 7. นางสาวหน่ึงฤทัย  คุณเท่ียง  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 หน้า 15/ 8.  นางปทุมา  ..................... 
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     8. นางปทุมา  แสนทวีสุข                    ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                       กรรมการ 
     9. นางธิดารัตน์  ใจขาน       ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร         กรรมการและเลขานุการ          

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (การงานอาชีพ) 
ที่ปรึกษา   1. นายสมาน  ประวัตโต           ผู้อ านวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม 
              2.  นายโชคชัย  แก้วดวงดี       รองผู้อ านวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม 
      1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดบัชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
      2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่    ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 

1. นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี       ประธาน 
2. นายมงคล  ดอนพลก้อม          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี       กรรมการ 
3. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์               ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                       กรรมการ  
4. นายวสันต์  ศรีสว่าง               ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา                                          กรรมการและเลขานุการ  

      3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง     
        3.2  กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   ระดับชั น ม. 1 – 3 
        3.3 บายศรีสู่ขวัญ     ระดับชั น ม. 4 - 6 
         1. นางรวีวรรณ  มาลา                     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี              ประธาน 
         2. นางพเยาว์  หลักมั่น                    ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม                                     กรรมการ 
         3.  นางโสพิศ  เรืองเพชร                   ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                                   กรรมการและเลขานุการ 
      4. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั น ม. 1 – 3 และ ระดับชั น ม. 4 - 6 
          1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์                ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี               ประธาน 
          2.  นางศุภรักษ์  วรรณลี                     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี               กรรมการ 
          3.  นายไอสูรย์  มิลินทานุช                  ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                           กรรมการ 
          4.  นางโสพิศ  เรืองเพชร                  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                               กรรมการและเลขานุการ 
       5. การแข่งขันจัดสวนถาด 
          5.1 การจัดสวนถาดแบบชื น ระดับชั น ม. 1 – 3 
          5.2 การจัดสวนแก้ว   ระดบัชั น ม. 4 - 6 
          1.  นายสุภาพ  ศรีเพ็งมาตย์            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
          2.  นายไอสูรย์  มิลินทานุช              ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                               กรรมการ 
          3.  นายวสันต์  ศรีสว่าง                   ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา                                    กรรมการ 
          4. ว่าท่ี ร.ต.ไมตรี ศรีสูนย์                 ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์       กรรมการ 
          5. นายยงยุทธ  เรืองเพชร                 ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                             กรรมการและเลขานุการ 
      6. การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
          1.  นางวรางคณา  เจริญพันธ์           ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม                       ประธาน    
          2. นางศุภรักษ์  วรรณลี                 ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี     กรรมการ 

                 3. นางโสพิศ  เรืองเพชร                  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                                 กรรมการและเลขานุการ 
     7. การแข่งขันท าอาหาร น  าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
          1.  นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี       ประธาน 
          2. นางวรางคณา  เจริญพันธ์            ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม                                 กรรมการ 

                 3. นางโสพิศ  เรืองเพชร                   ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                                   กรรมการและเลขานุการ 
     8. การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว    ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
         1.  นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี           ประธาน 
         2. นางวรางคณา  เจริญพันธ์                 ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม                                      กรรมการ 

               3. นางโสพิศ  เรืองเพชร                           ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                               กรรมการและเลขานุการ 
     9. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ 

               1. นางโสพิศ  เรืองเพชร                 ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                   ประธาน 
         2.  นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี            กรรมการ 
         3. นางวรางคณา  เจริญพันธ์           ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม                                    กรรมการ 
         4. นางศุภรักษ์  วรรณลี               ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี                       กรรมการและเลขานุการ 

หน้า 16/ กลุ่มสาระการงานอาชีพ  ..................... 
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 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (คอมพิวเตอร์) 
 ที่ปรึกษา               1.  นายสันทัศน์  หอมสมบัติ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 
                          2. นายรมณ์  อนันตโสภณ                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 
    1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation)  ระดบัชั น ม. 1 - 3 

    1. นายศักดิ์ชัย  คันธี    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี            ประธาน 
    2. นางสุภาพร  สีส่อง   ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม           กรรมการ 

         3. นายวชิระ  ปะละทัง   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม      กรรมการ 
          4. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว            ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคาร                                          กรรมการและเลขานุการ 
    2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 

     1. นายสมเจตน์  เสาโร    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี        ประธาน 
     2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 

          3. นายวชิระ  ปะละทัง   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม                 กรรมการ 
           4. นายสมบัติ  บุตรโคตร                  ครูโรงเรียนภูพระบาทวิทยา                                        กรรมการและเลขานุการ 
    3. การแข่งขันสร้างสรรค์เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 – 6 
           1.  นางสาวสุธาทิพย์  นิยม                รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์                    ประธาน 

     2. นายศักดิ์ชัย  คันธี     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการ 
     3. นายอภิดล  สิงห์วงษ์    ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 

          4. นางสาวศิริพจนา  ไชยที    ครูโรงเรียนน้ าซึมพิทยาคาร             กรรมการและเลขานุการ 
    4 .การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับชั น ม. 1 – 3 

     1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงษ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
     2. นางวิยะดา  หัตถีชาติ    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการ 

          3. นายชานนท์  นาสุริวงษ์     ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม     กรรมการ 
           4. ว่าท่ีร้อยตรีไตรรัตน์  เชือกพรม         ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร                                    กรรมการและเลขานุการ 
   6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั น ม. 1 – 3 

1. นางสาวทิพวรรณ  รสชา     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
2. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม        ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 
3. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี    ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         กรรมการ 
4. นางสาวสุธาทิพย์  นิยม    รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

  7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web editor  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
1. นางธัญชนก  แหล่สะท้าน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน              ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 
3. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี    ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์         กรรมการ 
4. นางสาวชลดา  นิลม้าย    ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์    กรรมการและเลขานุการ 

  8. การแข่งขันการสร้าง Web Applications   ระดับชั น ม. 4 - 6 
1. นางสาวทิพวรรณ  รสชา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
2. ว่าท่ีร้อยตรีจักราชัย  ใจซ่ือ ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 
3. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี   ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์    กรรมการ 
4. นางสาวสุมารินทร์  เจียมทอง         ครูโรงเรียนอนุบาลศศิกานต์วิทยา                                  กรรมการและเลขานุการ 

 9 .การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
1. นายศักดิ์ชัย  คันธี    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
2. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 
3. นายชานนท์  นาสุริวงษ์    ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม     กรรมการ 
4. นายทรงพล  ทิพยวิชิน                 ครูโรงเรียนภูพานวิทยา                                                กรรมการและเลขานุการ 
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10. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   ประธาน 
2. นางสาวศิริยากร  ประสานศักดิ์  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     กรรมการ 

     3. นางกนกวรรณ  โจมทา   ครูโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   กรรมการ 
 4. นายณัฐพร  ตองอ่อน   ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร     กรรมการ 

      5 . นางสาวสุรีย์พร  จันทรวงศ์                 ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  กรรมการ 
 6. นายพงศพล  ค าโสภา   ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการและเลขานุ  

11. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั น ม. 4 - 6 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน    ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม     ประธาน 
2. นายสมเจตน์  เสาโร   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการ 
3. นางสาวธิติพร  จิราธนทัต  ครูโรงเรียนจ าปาโมงวิทยา     กรรมการ 
4. นายณัฐพร  ตองอ่อน  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร     กรรมการ 

     5. นายมนตรี  สามารถ   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   (หุ่นยนต์) 
      1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ 
      2. หุ่นยนตร์กึ่งอัตโนมัติ 
      3. หุ่นยนตร์บังคับมือ 
      4. โครงงานหุ่นยนตร์และระบบอัตโนมัติ 
 

      1.  นายเสถียร  สุกรีฑา                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
      2. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดเมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี   กรรมการ 
      3. นางณิชารีย์  เดชะศิริพงษ์              ครูโรงเรียนเตรียมอุดเมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี      กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที่ปรึกษา          1. นายทรงสรรค์  รูปสม    ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพานวิทยา 
                     2. นางสุชาดา  ทิพย์ชีวิน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูพานวิทยา       
1. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์  
    1.1 ภาษาจีน    ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางเจียมจิต  โคตรชมภู  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ประธาน 
 2. นายเฉลิมเกียรติ  ภาพพา  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 3. นายวชิระ  ภูมิเลิศ   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. Miss Shi  Yanrui               ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 5. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 

6. Miss Bai Ting Wei  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 7. นางสาวปิยนุช  ลครพล  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 8. นางสาวศุภมาศ  ขาวข า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี             กรรมการและเลขานุการ 
   1.2 ภาษาญี่ปุ่น   ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางฉวีวรรณ  ทีปสว่าง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ประธาน 
 2. นางอาภาภรณ์  สงศรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  กรรมการ 
 3. นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  กรรมการ 
 4. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  กรรมการ 
 5. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  กรรมการ  

6. นางปานทอง  ศิริอารยะพันธ์              ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี     กรรมการและเลขานุการ  
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2. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ 
2.1  ภาษาจีน  ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางปานทอง  ศิริอารยพันธ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวปราณี  โคตรโสภา  ครูโรงเรียน     กรรมการ 
 3. นายวชิระ  ภูมิเลิศ   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. Miss Shi  Yan rui  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 5.นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 

6. Miss Bai Ting Wei  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์     กรรมการ 
 7. นางสาวปิยนุช  ลครพล  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 9. นางสาวศุภมาศ  ขาวข า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี         กรรมการและเลขานุการ 
2.2 ภาษาญี่ปุ่น   ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6 
 1. นางปานทอง  ศิริอารยะพันธ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
 2. นางฉวีวรรณ  ทีปสว่าง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 3. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
3. การแข่งขันละครสั น  ระดับชั น ม. 4 - 6 
    3.1  ภาษาจีน  ระดับชั้น ม. 4 – 6 
 1. นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 

2. Miss Chu Qian rui  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
      3. นายวชิระ  ภูมิเลิศ   ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
 4. Miss Shi  Yanrui   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 

5. Miss Bai Ting Wei  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
6. นางสาววรารัตน์  พลูเพิ่ม  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 

      7. นางสาวศุภมาศ  ขาวข า              ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี             กรรมการและเลขานุการ 
    3.2  ภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั น ม. 4 – 6   
 1. นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี             ประธาน 
 2. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 

3. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์  ครูโรงเรียนครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี       กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว  ครูโรงเรียนครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี        กรรมการ 
 5. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต  ครูโรงเรียนครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี       กรรมการและเลขานุการ 
  4. การแข่งขันการน าเสนอโครงงาน 
    4.1 ภาษาจีน  ระดับชั น ม. 4 – 6  

1. นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ประธาน 
 2. นางสาวปราณี  โคตรโสภา  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม      กรรมการ 
 3. Miss Chu Qian rui  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    กรรมการ 
 4. Miss Shi Yan Rui  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี         กรรมการ 
 5.นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการและเลขานุการ 
    4.2 ภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั น ม. 4 – 6  
 1. นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  ประธาน 
 2. นางรสริน  เจริญเขต  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 3. นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
 4. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี           กรรมการ 
 5. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

หน้า 19/ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ..................... 



บัญชีแนบท้ายประกาศ สพม.20 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 66                
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ศูนย์แข่งขันที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี 19 

 

 
 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่ปรึกษา           1. นายจ านงค์  ศิลารินทร์           ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร 
                      2.  นางอภิสรา  ซินเม               รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร 
1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
        1.3 การจัดการค่ายพักแรม   ระดับชั น ม. 1 – 3  
 1. นายวัฒนา  แข่งขัน  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    ประธาน 
   2. จ.ส.อ. อนันต์  ซ่อมเซียง  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
 3. นายชาญณรงค์  บุญหลักค า             ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายเพชรสุพร  ขันธะผล  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
               5.  นายไอสูรย์  มิลินทานุช                   ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                              กรรมการ 
 6. นายวีระ  ธรรมกาโร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 
    1.4 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ 
 1. นางสุทิน  ซ่อมเซียง  ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   ประธาน 
   2. นายวัฒนา  แข่งขัน  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
 3. นายชาญณรงค์  บุญหลักค า             ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 4. นายเพชรสุพร  ขันธะผล  ครูโรงเรียนยูงทองพิทยาคม    กรรมการ 
               5.  นายไอสูรย์  มิลินทานุช                  ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                               กรรมการ 
 6. นายวีระ  ธรรมกาโร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    กรรมการและเลขานุการ 
2. กิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั น ม. 1 – 6  

  1.  นางสาวประภัสสร  โพธิเกต   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
  2.  นายไอสูรย์  มิลินทานุช                 ครูโรงเรียนภูมิพิชญ                                              กรรมการ 
  3.  นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม                   กรรมการ 
  4. นางบุปผา  ชาวดร       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี            กรรมการและเลขานุการ 

3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6  
             1.  นางเยาวภรณ์  สุทธิประภา       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
             2.  นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย               ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
             3.  นางสาววยุรี  โสภา                         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  กรรมการ 
             4. นางแสงดารา  โพธ์ิบาย        ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
             5. นางพุทธชาด  อันช านาญ        ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์   กรรมการ 
             6. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร            ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    
    4.1 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก    ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6  
 1. นางสุชาดา  ทิพย์วิชิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูพานวิทยา   ประธาน 
 2. นางจ านงค์  โฮ้หนู  ครูโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์    กรรมการ 
 3. นางสาวสมจิต  จันทร์เปา  ครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร    กรรมการ 
   4. นางสาวเพชรรัตน์  บุดดีพุด  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวชฏาภรณ์  คุณป่าข่า             ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ 
    4.2 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน   ระดับชั น ม. 1 – 3 และระดับชั น ม. 4 - 6  
 1. นางรสริน  เจริญเขต  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  ประธาน 
   2. นางสาวบุษรา  อ าศรี  ครูโรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม    กรรมการ 
   3. นางพนารัตน์  ก าเนิดสิงห์  ครูโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์                 กรรมการและเลขานุการ 


