
รายละเอียดแนบท�ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
เร่ือง  แต#งต้ังคณะกรรมการจัดการแข#งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               

 ป,การศึกษา ๒๕๕๙   ลงวันท่ี   23    เดือน กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
.................................................... 

คณะกรรมการจัดการแข#งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ป,การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม   ๒๕๕๙   
ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
     1.1  นายปราโมทย�  ภูมิพันธ�              ผู�อํานวยการ สพม.21 ประธานกรรมการ 
     1.2  นายณรงค�  สรุาลยั                   รองผู�อํานวยการ สพม.21                                   รองประธานกรรมการ 
     1.3  นายศุภกฤต  ไกรสกุล                รองผู�อํานวยการ สพม.21                                   รองประธานกรรมการ 
     ๑.4  นายประยรู  ยวนยี   ประธานสหวิทยาพิสัยสรเดช รองประธานกรรมการ 
     ๑.5  นายทวีศักดิ์  มาลา ประธานสหวิทยาเขตเบญจพิทย� รองประธานกรรมการ 
     ๑.6  นายพิทักษ�  ตุ�มมี ผู�อํานวยการโรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
     ๑.7  นายนิพนธ�  ป6องโกเซ ผู�อํานวยการโรงเรยีนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.8  นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู�อํานวยการโรงเรยีนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.9  นายสุเทพ  กองมณ ี ผู�อํานวยการโรงเรยีนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
     ๑.10  นายทวีศักดิ์ มาลา ผู�อํานวยการโรงเรยีนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.11  นายลาํเพย  พิเคราะห�แนะ ผู�อํานวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
     ๑.12  นายเกษม  คําสา รองผู�อํานวยการโรงเรยีนพระบาทนาสิงห�พิทยาคม  กรรมการ 
     ๑.๑3  นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ ผู�อํานวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห� 27   
    จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
     ๑.๑4 ดร.แวววรรณ วรรณชัยวัตร ผู�อํานวยการโรงเรยีนบัณฑิตน�อย กรรมการ 
     1.15  นางชนานันท�  สุคันธา              ผู�อํานวยการกลุ@มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ         กรรมการ 
     1.16  นางสาวทิพวรรณ  ฤทธ์ิฐิติ         ศึกษานิเทศก�                                                 กรรมการ 
     1.17  นางพรทิพา  นันตะสขุ             ศึกษานิเทศก�                                                  กรรมการ 
     ๑.๑8 นายสมพงศ�  นารีบุตร ผู�อํานวยการโรงเรยีนร@มธรรมานุสรณ� กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๑9  นายวิทยา  อินกง  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   กรรมการและผู�ช@วยเลขานุการ 
     มีหน�าท่ี  อํานวยความสะดวก  สนับสนุนช�วยเหลือ ตดัสินใจแก�ป�ญหา และให�คําปรึกษาในการดาํเนินงาน    
ให�บรรลผุลตามวัตถุประสงค'อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  คณะกรรมการฝ8ายประชาสัมพันธ9  ประกอบด�วย  
 ๒.๑  ว�าท่ีร�อยตรีพงศ'สรุิยา  กาหลง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายวินัย  โนนวงศ'    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวกัญญา  ตาลชัยภมู ิ  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๒.๔  นายสุริชัย  โคดเมือง             ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  กรรมการ 
    ๒.๕  นายวสวัตติส์กุล  แก�วก�า        ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        กรรมการ            
     ๒.๖  นายนภกาญจน'  ผดุงศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
     ๒.๗  นายประสาสน' วงษ'ประจันต' นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
 ๒.๘  นายไพวัลย' แพงแสน           นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๒.๙  นายประสงค' พัดลม           นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย            กรรมการ 
     ๒.๑๐ นายพงษ'ศักร'  เหมวงศ'          นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๒.๑๑  นางสาวลัดดาวรรณ  แก�วม�วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน�าท่ี    ๑. จัดระเบียบวางแผนดําเนินการและประชาสมัพันธ'ข�าวสารข�อมลูต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการแข�งขัน 
       ๒. จัดทําป@ายประชาสัมพันธ'การแข�งขัน  ป@ายสถานท่ีการแข�งขัน   ป@ายติดประกาศผลการแข�งขัน 
       ๓.  ดําเนินงานพิธีเปAด 
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๓.  คณะกรรมการฝ8ายสถานท่ี  ประกอบด�วย 
    ๓.๑  นายวิทยา  ศรีวิเศษ รองผู�อํานวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย  ประธานกรรมการ 
     ๓.๒  นายศักดิ์ชัย อ้ึงวัฒนศิริกุล  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รองประธานกรรมการ 
    ๓.๓  นางขวัญใจ  พลอยงาม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
   ๓.๔  นางวิไลศักดิ์  ชาธิรัตน'          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
   ๓.๕  นางไพบูลย'  เสมอสมัย     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๓.๖  นางสาวอังคณา  ช่ืนฤทธ์ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
   ๓.๗  นางสาวสุภาวดี  ผาตะเนตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
  ๓.๘  นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
    ๓.๙  นางสาวลัดดาวรรณ  แก�วม�วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๑๐ นางสาวรุ�งอรุณ  เพ็ยกุลกิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๑๑ นายทวิชัย  ผานํ้าคํา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๓.๑๒ นายเทวากร ต�างโอฐ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายปราโมทย' ไสทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๑๔ นายพิชิต  สิงหศฺร ิ ครูอัตราจ�างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๑๕ นางกุลา  สาระบุตร              แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๑๖ นางสรุีรัตน'  โพธ์ิแก�ว แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๑๗ นางสาวศรีจันทร'  โพธินักขา แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๑๘ นางสําลี  กองทรัพย' แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
    ๓.๑๙ นางสาวสุภานัส  ยาเจริญ แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๓.๒๐ นายประสาสน' วงษ'ประจันต' นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๓.๒๑ นายไพวัลย' แพงแสน            นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
     ๓.๒๒  นายประสงค' พัดลม              นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
 ๓.๒๓  นายพงษ'ศักร'  เหมวงศ'          นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
     ๓.๒๔ นางอรัญญา  บริจาค             ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       กรรมการและเลขานุการ   
      มีหน�าท่ี  ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีหอประชุม และบริเวณใช�ในการจัดกิจกรรมการแข�งขันให�พร�อม 
      ๒.  อํานวยความสะดวกด�านสถานท่ีให�กับคณะดําเนินการจัดการแข�งขัน 
      ๓.  แตกแต�งสถานท่ีห�องโสต 1  ซ่ึงเปJนสถานท่ีจัดพิธีเปAด 
 
๔.  คณะกรรมการฝ8ายปฏิคม   ประกอบด�วย  
     ๔.๑  นายไพศาล  ชุมพล รองผู�อํานวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย                    ประธานกรรมการ 
     ๔.๒  นางวรรณรัตน'  อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         รองประธานกรรมการ 
     ๔.๓  นางลักษณา  ทองแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
    ๔.๔  นางภญิญาพัชญ'  ชัยกิจธนพัฒน'   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                               กรรมการ 
    ๔.๕  นางพิมลจันทร'  กิตตริัตนบุตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
   ๔.๖  นางสาวสุดารัตน'  อริยะศิริวงศ' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                             กรรมการ 
     ๔.๗ นางกุลา  สาระบุตร              แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         กรรมการ 
     ๔.๘ นางสุรีรตัน'  โพธ์ิแก�ว แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๔.๙ นางสาวศรีจันทร'  โพธินักขา แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
     ๔.๑๐ นางสําลี  กองทรัพย' แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
    ๔.๑๑ นางสาวสุภานัส  ยาเจริญ แม�บ�านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย      กรรมการ 
 ๔.๑๒ นางสมศรี  โคตะบุญม ี    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน�าท่ี   ๑.  ให�การต�อนรับคณะผู�บริหารโรงเรียน และแขกผู�มาร�วมงานและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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๕.  คณะกรรมการฝ8ายจราจร  ประกอบด�วย 
     ๕.๑ นางปาริฉัตร  เทียนทิพย' รองผู�อํานวยการโรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย  ประธานกรรมการ 
     ๕.๒ นายประดิษฐ'  สุวรรณวงษ'     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                    รองประธานกรรมการ 
    ๕.๓ นายจีรวัฒน'  ศรีชัยชนะ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                    กรรมการ 
    ๕.๔ นายวุฒิพงษ'  ภูแสนศร ี นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๕.๕ นายวราเทพ  แสงสุวรรณ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๕.๖ นายเทวนาถ  สุรารักษ' นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๕.๗  นายสุรสิทธ์ิ  สุวรรณระ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๘  นายสรยุทธ  ปลั่งกลาง       นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๙    นายธนพัฒน'  โฉมพูดด ี นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๐  นายวีรวัฒน'  บุญเสริฐ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๑  นายณัฐดนัย  เสนานิกร นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๒  นายชัยยา  ตรีพบ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๓  นายศราวุธ  โสภากุล นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๔ นายฐาปนพงศ'  โคตรเมืองยศ นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๕  นายคุณาธร  บุษราคัม นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๖  นายรัตน'พงษ'  แท�นหิน นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๗  นายอัจราวุธ  กวนหลวง นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕.๑๘ นายอรรถพล  ศิริรักษ' นศท.โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย           กรรมการ 
 ๕.๑๙  นายพงษ'เทพ  อินทร'อําคา         ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน�าท่ี    ๑. จัดระบบจราจร บรเิวณประตูเข�า – ออก โรงเรียน 
      ๒. จัดระบบจราจรในบริเวณโรงเรียนและประสานงานสถานท่ีบรเิวณจอดรถภายนอกท่ีเปJนสถานท่ี 
จอดรถ รับ –ส�ง นักเรียนท่ีเข�าร�วมแข�งขัน 
       ๓. ดูแลความสงบเรียบร�อย ภายในโรงเรียน เพ่ือไม�ให�เกิดป�ญหาต�างๆ 
       ๔. ประสานงานขอความอนุเคราะห' เจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.โพนพิสัย 
 
๖.  เจ�าหน�าท่ีฝ8ายพยาบาล  ประกอบด�วย 
 ๖.๑  นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร'      ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        หัวหน�า 
     ๖.๒  นางสาวพรพรรณ  อินทจักร'         เจ�าหน�าท่ีงานพยาบาล เจ�าหน�าท่ี 
 มีหน�าท่ี   ๑. ประสานงานขอความอนุเคราะห'เจ�าหน�าท่ีจากโรงพยาบาล 
      ๒.  ให�ความช�วยด�านการปฐมพยาบาล คร-ูนักเรียนท่ีร�วมแข�งขัน 
 
๗. คณะกรรมการฝ8ายแสง เสียง และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย  
 ๗.๑  นายธนภณ  อุ�นวิเศษ           ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย         ประธานกรรมการ 
     ๗.๒  นายเจษฎา  กายคะตา นักเรียน กรรมการ 
    ๗.๓  นายเกริกพล  จันทร'ดาบุญ นักเรียน กรรมการ 
     ๗.๔  นายศุภกฤต  ไชยศาสตร' นักเรียน กรรมการ 
     ๗.๕  นายวรินทร'  ศรีสุวรรณ นักเรียน กรรมการ 
     ๗.๖  นายณัฐพล  ไชยยังกุล นักเรียน กรรมการ 
 ๗.๗  นายศิริพล  วงษ'มหา         เจ�าหน�าท่ีโสตฯโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        กรรมการและเลขานุการ   
      มีหน�าท่ี  ๑. จัดเตรียมตดิตั้งเครื่องเสยีงพร�อมอุปกรณ'  จัดหาอุปกรณ'ไฟฟ@าแสงสว�าง  ให�ความสะดวกเก่ียวกับกิจกรรมการแข�งขัน 
      ๒. จัดหาเครื่องเสียงตามสถานท่ีจัดกิจกรรม แต�ละกิจกรรมให�มคีวามพร�อม 
      ๓. บันทึกภาพในระหว�างจัดกิจกรรม  
      ๔. สนับสนุน และอํานวยความสะดวกห�องโสตทัศนศึกษาในแต�ละกิจกรรม 
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๖.  คณะกรรมการ  รายงานผลการแข#งขัน   ประกอบด�วย 
 ๘.๑  นายวิทยา  อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        ประธานกรรมการ 
    ๘.๒  นางมาฆวรรณ  คําพูล          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   รองประธานกรรมการ 
    ๘.๓  นางเพชรจู  นามขัน           ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
     ๘.๔  นางสาวอังคณา  ช่ืนฤทธ์ิ       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
     ๘.๕  นางสาวศิริรัตน' บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๘.๖  นายสราวุธ  ตรีโรจน'พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๘.๗  นายณัฐพงษ'  ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๘.๘  นางสาวลัดดาวรรณ  แก�วม�วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๘.๙  นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๘.๑๐   นางสาวลักษณา  ธิวาศรี      นักศึกษาฝSกสอน กรรมการ 
     ๘.๑๑ นางสาวอารีย'  เจริญชัย นักศึกษาฝSกสอน กรรมการ 
     ๘.๑๒ นางสาวภัทรวดี  จอมศรีประเสริฐ นักศึกษาฝSกสอน กรรมการ 
     ๘.๑๕ นางสาวจันทร'เพ็ญ  โคตรภูธร  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                  กรรมการและเลขานุการ   
 
 มีหน�าท่ี    ๑.  จัดทําแบบรายงานผลการแข�งขันกิจกรรมทุกประเภท 
               ๒.  ติดต�อประสานงานกับคณะกรรมการตดัสินกิจกรรมการประเภทต�างๆ เพ่ือรับผลการตดัสิน 
แจ�งผ�านประชาสัมพันธ'  
      ๓.  กรอกคะแนนการแข�งขัน   สรุปรายงานการแข�งขันท้ังหมด   
      ๔.  จัดทําสรุปการแข�งขันเปJนรายงานเพ่ือเสนอ สพม. ๒๑  
 
๙. คณะกรรมการฝ8ายเลขานุการ  ประกอบด�วย 
 ๙.๑  นายวิทยา  อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        ประธานกรรมการ 
    ๙.๒  นางมาฆวรรณ  คําพูล          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   รองประธานกรรมการ 
    ๙.๓  นางเพชรจู  นามขัน           ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
     ๙.๔  นางสาวอังคณา  ช่ืนฤทธ์ิ       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
     ๙.๕  นางสาวศิริรัตน' บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๙.๖  นายสราวุธ  ตรีโรจน'พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๗  นายณัฐพงษ'  ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๘  นางสาวลัดดาวรรณ  แก�วม�วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๙.๙  นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
 ๙.๑๐ นางสาวจันทร'เพ็ญ  โคตรภูธร  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน�าท่ี  ๑.  จัดทําสูจิบัตร ออกแบบเอกสารลงทะเบียน และจัดทําเกียรติบัตรให�กับนักเรียน ครูผู�ฝSกสอน 
    ๒.  จัดทําทะเบียนคุมเกียรติบัตรและจัดมอบ ให�กับนักเรียน และกรรมการผู�ตัดสิน ท่ีได�รับรางวัลทุกประเภท 
    ๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝTาย 
๑๐. คณะกรรมการฝ8ายสรุปการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑๐.๑  นายวิทยา  อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        ประธานกรรมการ 
    ๑๐.๒  นางมาฆวรรณ  คําพูล          ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   รองประธานกรรมการ 
    ๑๐.๓  นางเพชรจู  นามขัน           ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                              กรรมการ 
     ๑๐.๔  นางสาวอังคณา  ช่ืนฤทธ์ิ       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย    กรรมการ 
     ๑๐.๕  นางสาวศิริรัตน' บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๑๐.๖  นายสราวุธ  ตรีโรจน'พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๗  นายณัฐพงษ'  ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
     ๑๐.๘  นางสาวลัดดาวรรณ  แก�วม�วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
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     ๑๐.๙  นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                     กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นางสาวจันทร'เพ็ญ  โคตรภูธร  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน�าท่ี    ๑.  สรุปผลการดําเนินการแข�งขัน และรายงานต�อ สพม. 21 
       ๒.  รวบรวมหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ�างหรือหลักฐานการจ�ายเงินงบประมาณท้ังหมดนําส�ง สพม.21  
      ๓.  สรุป รายรับ – จ�าย ในการดําเนินงานนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการหลังเสรจ็กิจกรรม 
๑๑.   คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน   ประกอบด�วย 
        ๑.   กลุ#มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย    
              คณะกรรมการดําเนินการแข#งขนั 
           ๑.  นายพิทักษ'  ตุ�มมี ผู�อํานวยการโรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายอรุณ  ทองแสน รองผู�อํานวยการโรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายนราวุธ  เหมะธุลิน     รองผู�อํานวยการโรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
  ๑.  การแข#งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
 ๒.  การอ#านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
      คณะกรรมการตัดสิน 
      ๑. ว�าท่ีร�อยตรีพงศ'สุรยิา  กาหลง     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวรศัวี  เพ็งคําป�Vง              ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางรสรินทร'  พยุงวงษ'              ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
     ๔. นางสุภารัตน'  จันทะวัน             ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาววิลาวัณย'  ลาแพงศรี       ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางรัชนี  ดุลแสง                     ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางจิราพร  ธีระสาร                 ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
      ๘. นางสาวณัฐภัค  สสีวยหูต          ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
  ๙. นายวีรยุทธ  บุตรแสง               ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ   
    ๑๐. นางสาวอังคณา  ช่ืนฤทธ์ิ           ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๑. นางสาวนิภาดา  พังฆะโส นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๒. นางสาวลินดา  จันทะชิด นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
  
         ๓.  การแข#งขันเรียงร�อยถ�อยความ    
 ๔.  การแข#งขันการท#องอาขยานทํานองเสนาะ 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางสาวบัวมี  เหนือโพธ์ิทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวภัทราธณ  บ�อทอง ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓. นายธนวัฒน'  พรมเมือง             ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นายนิตภิูมิ  พยุงวงษ' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาวกฤตยาณี  สสีลวย    ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก�ว ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางกัลยา  ทุ�งลา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นางสาวศิริวิมล  มลูผลึก ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางยุพิน  ศรีเรือง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๐. นางดวงแข  นามแสง ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวสมุิตรา โคตรป�ญญา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๒. นางสาวรุ�งนภา  โพธิจักร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๓. นายคุณาธร  บุษราคัม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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 ๕.  การแข#งขันปริศนาสร�างสรรค9วรรณคดีไทย 
         ๖.  แต#งบทร�อยกรอง 
      ๖.๑  การแข#งขันกวีเยาวชนคนรุ#นใหม#  กาพย9ยานี ๑๑  (ม.ต�น) 
      ๖.๒  การแข#งขันกวีเยาวชนคนรุ#นใหม#  อินทร9วิเชียรฉันท9 (ม.ปลาย) 
  คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นางช่ืนจิต  สิงหศิร ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางแสงจันทร'  เขจรสัตย' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
     ๓. นางสาวอนุ�ย  บุญญะรัง ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
     ๔. นางสุณัฐฌา  มลูทุ�ง ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
     ๕. นางพรสวัสดิ์  สุมาพรหม   ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
 ๖. นางสาวพรนิภา  ป�ญหาไชย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๗.  นายชัชวาลย'  โชตมลทิน นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๘. นางสาวมยุรี  สุวรรณรรอด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมและเลขานุการ 
 ๙. นายสุทัศน'  สิงหาวะราช นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๐. นายศุภชัย  สิมสวัสดิ ์ นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 

 
  ๒.    กลุ#มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร9 
         คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน 
         ๑.  นายนิพนธ'  ป@องโกเซ ผู�อํานวยการโรงเรยีนเซิมพิทยาคม ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายชัยวิชิต  วิชัยโย รองผู�อํานวยการโรงเรยีนเซิมพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
       ๓.  นางสาวกนกพรรณ  ศรีวิชัย   รองผู�อํานวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๑. การแข#งขนัอัจฉริยภาพคณิตศาสตร9  
  คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นายเกรียงไกร  ฉัตรกิตติชัย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   ประธานกรรมการ  
      ๒. นางมะลิวรรณ  รู�เจนทร'    ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
      ๓. นางสาวเสน�หา  ชมภูวง ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๔. นายรัฐนันท'  สกุลสารทอง ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ  
      ๕. นางดาหวัน  มูลเมือง ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวประกาย  เครือเนตร ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ  
  ๘. นายเชาวลติ  ไชยขันธุ' ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
  ๙. นายอรรถพล  โฆษิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ ฯ กรรมการ 
    ๑๐. นางเทวี  นางาม ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๑. นายณัฐพล  หวานเหย ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ  
    ๑๒. นางสาวพเยาว'  โอภาส ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย          กรรมการ 
    ๑๓. นางจิตรามาศ  คําดีบุญ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๔. นางสาวณหทัย  ศรีเชียงสา นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๕. นางสาวญาณิศา  เลิศอุฬาร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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 ๒. การแข#งขนัโครงงานคณิตศาสตร9  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายประเสริฐ  ทองทิพย' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
      ๒. นายพลกฤษณ'  รอดถาวร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวศศิธร  ผาใต� ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นายอุดม  วิเศษวิลัย ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ  
  ๕. นางสาวบัณฑิตา  กล�าวิเศษ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวณิชตา  อังกุรอัชฌา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๗. นายธนากร  วรภาพ  ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
      ๘. นายไวย'โชค  พลศร ี ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นายเชษฐการ  ไชยคําหาญ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๑๐. นางวรรณภา ต�อติด ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
     ๑๑. นายณัฐวุฒิ  มาวิเศษ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ ฯ กรรมการ 
             ๑๒. นางสาวพัชราวดี ใจแน�น ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
     ๑๓. นายกิตติชัย  บุตรโคตร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
             ๑๔. นายเทวากร  ต�างโอฐ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๑๕. นางสุดารัตน' อริยะศิริวงศ' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๑๖. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน    ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๗. นายศูภชัย  พิทักษ' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๑๘. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณวงษ' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 

 

๓. การแข#งขนัสร�างสรรค9ผลงานคณิตศาสตร9 โดยใช�โปรแกรม GSP  
   คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางสาวสภุาวดี  ผาตะเนตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ  
  ๒.  นางสาวอรพิณ  คํายา ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางสาวจรญัญา  สีมาพันธ' ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ ฯ กรรมการ 
  ๔.  นางวิรัชยา  บุตรสาร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๕.  นางกาญจนา  ผดุงศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๖.  นางเพชรจู  นามขัน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๗.  นางสาวอภิญญา  มะธุผา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นางสาวสุธีรา  เพชรคนชม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙. นางสาวสุวิชาดา  มีชัย นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 

  ๔. การแข#งขันคิดเลขเร็ว 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายประดิษฐ'  สุวรรณวงษ'  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสภุาพร  โคตรวิทย' ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายสมควร  มั่งม ี ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นายอิทธิพล  หันมา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายอมรเทพ  ฮามวงศ' ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ  
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  ๖.  นายเฉลิม  ลิชัยมลุ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๗.  นายวีรยุทธ'  ศรมีูล ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ  
      ๘.  นางสุชานาฎ  คําพินันท' ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๙.  นางเกษมณี  สะอาด ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
    ๑๐. นางสาวกฤษณา   จันปาน ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
            ๑๑.  นางสาวอนุสรา  ภิรมย' ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
    ๑๒. นางสาวกิตติยา  เพ็งเวลุน  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ ฯ กรรมการ 
            ๑๓.  นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๔. นางนพคุณ  สุวจันทร' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๑๕. นายพงษ'เทพ  อินทร'อําคา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๑๖. นางประนุตร  วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๗.  นางสาวญาณิศา  คําพูล นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
      ๑๘. เด็กชายณัฐพงษ'  คําบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
๓.  กลุ#มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร9 
     คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน 
    ๑.  นายชวนะ  ทวีอุทิศ         ผู�อํานวยการโรงเรยีนนาดีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวรัชณีย'  อุบลนรัตน'      รองผู�อํานวยการโรงเรยีนนาดพิีทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๑.  การแข#งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร9  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางเสาวลักษณ'  โอตาคาร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววาสนา  วงศ'ประจิตร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ   
  ๓. นางอดิศร  เหมืองทอง  ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นางสาวเนตรนภา  มาลาหอม ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาวนิรมล  ปาปะขํา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวชนินทร  คุ�มสุวรรณ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๗. นางสาวจีรนันท'  หัดคําหมื่น ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๘. นางพัชราภรณ'  ท�าวนิล ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นางบัวไล  ขันทอง ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
    ๑๐. นางสาวทิมพร  เสนา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวกมลรตัน'  ฟองระย�า ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
    ๑๒. นางสาวสภุารตัน'  พิมพ'ดา ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
            ๑๓. นางสาวอาทิตยา  ป�ตโต ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๔. นางขวัญใจ  พลอยงาม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๑๕. นางไพบูลย'  เสมอสมัย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๑๖. นางสาวจันทร'เพ็ญ โคตรภธูร   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๗. นางสาวนิภาภรณ'  ชาญสมร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๘. นางสาวสตรีวิทย'  กมลคราม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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 ๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภททดลอง  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางอรัญญา  บริจาค ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายปกรณ'ทรรศน'  ศรีโยวัย ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓. นางสาววารุณี  นิลมาตร ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นางสาวฐรินดา  วงศ'กาปAน  ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาวชญาณิศา  บุตรสิม ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
      ๖. นางมะลิวรรณ ศรสีุจันทร' ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางสาวอรพรรณ ผองสุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ ฯ กรรมการ 
          ๘. นางประภาขวัญ  บุญพิมล ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
      ๙. นางสาวอัญชลี  พันธุ'แวงมนต' ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๐. นางสาวธนิยา  ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๑๑. นางหน่ึงฤทัย  อุเทศ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
            ๑๑. นางสาวอนุษรา  ยางศรี นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๒. นางสาวอรสิา  ละว�า นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 

๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร9ประเภทสิ่งประดิษฐ9 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายธนภณ  อุ�นวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุพิชฌาย'  วังทะพันธ'   ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นางอัญชลี  โคดเมือง ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๔.  นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕.  นายธวัชชัย  กุลเสน ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางสาวพักตร'พิริยา  ศรสีาร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๗.  นางบุญธรรม  อนุญาหงส' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๘.  นายธนาภา  คูโพนทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๙.  นางสาวนันทิยาวรรณ  สรสิทธ์ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐. นางสาวนัทกานต'  มาสุข นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๑. นางสาวสุพัตรา  แพนชัย  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  

 ๔.  การแข#งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร9 (Science Show) 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางกาญจนา  ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิทักษ'  เหล�าเจริญ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายเนติ  บุญพิมล ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
      ๔.  นางกาญจนา  ทะแยง   ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นางชลธิชา  นามวงษ' ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางสาวจิราภา  ศิลาคม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ   
  ๗.  นางสาวเกศรินทร'  ดีแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางสาวสุนิสสา  หาญราชา นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙.  นางสาววนิตา  เงินกลม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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        ๕.  การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ9ทางวิทยาศาสตร9 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายสรุชัย  สุกใส ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวนํ้าผึ้ง  เสนด ี ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นายภาณุ  บุตรวิเศษ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  ว�าท่ีร�อยตรี อนันต'  อินจงล�าน ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕.  นายธีรพงษ'  เครือแก�ว ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายชัยมงคล  นิลเกต ุ ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
  ๗.  นายยงยุทธ  วงผักเบ้ีย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางสาววิจิตรา  โคตรพันธ' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙.  นางสาวธนัชญา  เนตรโกศล นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
๖.  การแข#งขันเคร่ืองบิน 
๗. การแข#งขันหุ#นยนต9 
           คณะกรรมการตัดสิน 

๑. นายธนภณ  อุ�นวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
๒. นายนิติเวทย'  จิตรวิขาม ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายอดุลย'  ทุมโยมา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางนัฐนันท'  มาลา ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
๕. นายพลวัฒน'  สาจันทร' ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
๖. นายเสกสรรค'  คําเมืองแพน          ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ'  กรรมการ 
๗. นางสาวเมธาพร   หนองคาย ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 

 ๘.  นายยงยุทธ  วงผักเบ้ีย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  นายศวกร  ทัศนัส นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
        ๑๐. นายวีรวุฒิ  ศรีหนองห�าง  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
๔.  กลุ#มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
      คณะกรรมการดําเนินการแข#งขนั 
      ๑.  นายสุเทพ  กองมณี               ผู�อํานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายสลับ  หัดคําหมื่น             รองผู�อํานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ 
       ๑. การแข#งขันเพลงคุณธรรม   
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางวรรณรตัน'  อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายขวัญชัย  วังสองช้ัน        ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวรจิุรา  ชมภูวง ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นายทัศนัย  บาลไธสงค' ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕. นายพัฒนา  พฤกษชาติ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นางสาวณธิดา  ศรมีุงคุณ ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๗. นางนํานภา  บุญสอน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
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  ๘. นายพิชิต  สิงหศิร ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๙  นางสาวลดัดาวรรณ  แก�วม�วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๐. นางสาวเกษราภรณ'  กวนหลวง  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
     ๑๑. นางสาววรวีร'  เทพอินแดง นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 

 ๒.  การแข#งขันโครงงานคุณธรรม 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางฉลาด  ทองทิพย' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวทัศนีย'  เสถียรภัทรนันท' ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายพรทวี  ยาตาล ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔.  นางสาววาสนา  ศรียอด ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นางสาวชมพูนุท  ศรีภักดี    ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ' ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๗.  ว�าท่ีร�อยตรีภูวรินทร'  แสนภูวา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๘.  นางสาวจุฑามาศ  นาพา ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๙.  นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
    ๑๐.  นายวิชชา  ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๑.  นางสาวพิชญา  สุกใส นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๒.  นางสาวศศิมา  วงษ'จันทร' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   

 ๓.  การแข#งขันภาพยนตร9สั้น  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายรชานนท'  ลีเพ็ญ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายสันติ  แก�วบัว ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นายธนากร  นาคโคตร ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕.  นายไตรภพ  จันทร'ศร ี ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๖.  นายปฎิพัทธ'  บูชากุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.  นางสาวพรสินี  ศรีสวัสดิ ์ นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๘.  นางสาวกนกพร  ภูลาด นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 

 ๔. การแข#งขันเล#านิทานคุณธรรม   
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายสราวุธ  ตรโีรจน'พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววนิดา  ลมมนตร ี ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓. นางสาวปAยะนุช  จันพลงาม ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔. นายศตวรรษ  ชาวโพธ์ิ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕.  นางสาวดลพร  เพ็ญไพบูลย'เสถียร ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางสลักจิตร เฉิดฉาย ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๗.  นางสาววิไลพรรณ  พิมพ'วัน ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
  ๘.  นายปริญญา  ดวงสมิมา ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
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  ๙.  นางสาวปานตะวัน  ปะวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐. นายวัฒนา  มาง้ิว นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๑. นางสาวมินทรา  บรรลือทรัพย' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   

 ๗. การแข#งขนัมารยาทไทย (ชาย-หญิง)  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริก ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓. นางสาวนรินทรา  มีคําแสน ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๔. นางสาวพรรณราย  พิมพ'พันธุ' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นางสาวทาริกา  สิงห'บุตรา ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายโสภณ  ไวยวรณ' ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๗. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม      ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๘. นายอิทธิพล  สิงห'เสนา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๙. นายสิทธิกร  คําอ�อ ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
    ๑๐. นางสาววรรณภา  ธรรมขันธ' ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๑. นายณัฐพงษ'  ภูชมศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๒. นายฑนวัฒน'  สมบูรณ' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๓.นางสาวประภาศิริ  พรหมจอม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  

     
   ๕.  กลุ#มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
             คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน 
              ๑. นายเกษม  คําสา                 รองผู�อํานวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม ประธานกรรมการ 
       ๑. การแข#งขนัแอร9โรบิก  
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายประนอม  เคหฐาน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเดชา  กุลฉะวะ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นายนิรุศน'  พรมมหาชัย ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
      ๔.  นายพรรณ  บุทเสน ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นางสาวศิริพร  ธรรมครูป�ทม' ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายชฎากร  สิงหศิร ิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ กรรมการ 
  ๗.  นายฉลองชัย  เราะไธสงค' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นายธาวิน  แสงกล�า นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙.  นายธนพล  ผ�องแผ�ว  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  
 ๒. การแข#งขนัตอบปUญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

 คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายอนุชาติ  ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจักรพันธ'  สงวนพิมพ' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓. นายนิติชัย  ขุนจันทร'ด ี ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
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  ๔. นายสมศักดิ์  ตานุชนม'  ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๕. นายศิรศัิกดิ์  สิทธิไชย ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖. นายชาตสิุพงษ'  ภูลาด ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๗. นายวีระพงษ'  บุตรสีทัด ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๘. นางสาวอรญัญา  ก้ัวพูล ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๙. นายอนิรุทธ์ิ  มุงเพีย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐.  นางสาวรุ�งทิพย'  สะวิสัย นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๑.  นางสาวพาดี  พาที นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั      ผู�ช�วยเลขานุการ 
    
  ๖.  กลุ#มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
      คณะกรรมการดําเนินการแข#งขนั 
     ๑. นายลําเพย  พิเคราะห'แนะ ผู�อํานวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม       ประธานกรรมการ 
     ๒. นายวันเฉลิม  ไชยยงค'  รองผู�อํานวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
           ๓. นายบุญถม  ปุระพรม             รองผู�อํานวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
     ๔. นายนิวัตร'  ฝอยทอง รองผู�อํานวยการโรงเรยีนปากสวยพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
      ๑.  กลุ#มทัศนศิลปV  
 คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายวสวัสติส์กุล  แก�วก�า  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเพ่ิมศักดิ์  พิเนตรเสถียร ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางนงคราญ  ชายสา ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค' ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๕.  นายชาคายัน  จําปากุล ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นางสาวพัชราภรณ'  สมิมา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ กรรมการ 
  ๗.  นายวุฒิพงศ'  อุดชาชน ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
  ๘.  นางพิชญาภัค  ภูเขม�า ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ  
  ๙.  นายประพันธ'พงษ'  ธรรมลังกา    ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
    ๑๐. นายถาวร  ศรบุีญเรือง  ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวรุ�งอรณุ  เพ็ญกุลกิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๒. นางสาวจันทร'จิรา  ชัยวี นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๓. นางสาวภารดี  โพนทัน  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  
 ๒. กลุ#มดนตรีและกจิกรรมศิปวัฒธรรมอีสาน 
  คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายจีระวัฒน'  ศรีชัยชนะ  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสิทธิราช  สรรพทรัพย' ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๓.  นายศุภชัย  โสวัน  ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๔.  นายสายชล  แก�วรอด ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
  ๕.  นายป�ญญา  ไข�พรมราช ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายธนากร  ทองธิราช   ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๗.  นางสาวขนินทร  ชัชวาล ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
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  ๘.  นายธันวา  สุพรรณราช ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
  ๙.  นายปราโมทย'  ไสทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐.  นางสาวสภุาวดี  เทพสมพร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๑.  นางสาวปรารถนา  ศรสีมบูรณ' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๒.  นางสาวชนิตา  จันทะวัน นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๓.  นางสาวศิราธร  แน�นอุดร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๔.  นางสาวเจนจิรา  พิมพ'พร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 

๓. กลุ#มนาฎศิลปV  
 คณะกรรมการตัดสิน 

  ๑.  นางสมจิตร วิเศษสุนทร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวณฐมน  ชัยสว�าง ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นายอนุสรณ'  นาตบํารุง ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นายเจริญ  ไชยแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ กรรมการ 
  ๕.  นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร'สว�าง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห' ๒๗ กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอนุธิดา  มะโรงศร ี ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๗.  นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นายพัลลภ  รักษาพย นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙.  นางสาวนงนุช  เพชรหึง นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
๗.  กลุ#มการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
            คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน 
       ๑. นายทวีศักดิ์  มาลา          ผู�อํานวยการโรงเรยีนประชาบดีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
       ๒. นายเทวฤทธ์ิ  ศรีวัตร        รองผู�อํานวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
          กลุ#มการงานอาชีพ 
          ๑.  การแข#งขนัประดิษฐ9ของใช�จากเศษวัสดุเหลือใช�หรือวัสดุในท�องถิ่น  
          ๒.  การแข#งขนัจักสานไม�ไผ#   
          ๓.  โครงงานอาชีพ 
  คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นายศักดิ์ชัย  อ้ึงวัฒนศิริกุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวยุวดี  ทุมมนตร ี ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางสุชาดา  ศิริกัญญา ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นางธัญญา  วังคะฮาด ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
 ๕. นายภมูินทร'  คําอ�อ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๖. นางวีชญา  สุวรรณรอด ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
     ๗. นายพัชรพันธ'  ธาตุระหัน ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
 ๘.  นายพิสิษฐ'  พิมพาเลีย ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
 ๙. นายทวิชัย  ผานํ้าคํา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐. นายอภิเดช  นักราศร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๑. นายอธิวัฒน'  ผ�านพิเคราะห' นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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          ๔.  การแข#งขันการแกะสลักผลไม� 
  ๕.     - กระทงดอกไม�ธูปเทียนแพ  
                  - บายศรีสู#ขวัญ 
         ๖.  การแข#งขันการจัดการแปรรูปอาหาร  
  ๗.  การแข#งขันทําอาหาร  น้ําพริก  ผักสด  เคร่ืองเคียง 
  ๘.  การแข#งขันทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข�าว) และอาหารหวาน(ประเภทขนมไทย)   
  คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นางอรพินท' อ้ึงวัฒนศิริกุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวปAยนุช  คําพูล ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 

      ๓. นางอัญธิญา  ทองอ�อน ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  กรรมการ 
     ๔. นางสาวบัณฑิตา  กล�าวิเศษ ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๕. นางสมพร  นนทะนํา ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
 ๖. นางกัลญภรณ'  คําสลีา ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
 ๗. นางเพ็ชรมณี  วาระภาพ ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๘. นางสมศรี โคตะบุญม ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๙. นางสาวยาจิตร'  แสนชัยยา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร'     ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๑. นางสาวกวินทิพย'  มีผึ้ง นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
    ๑๒. นางสาวศิราธร  แน�นอุดร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 

           
          ๙.  การแข#งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
         ๑๐. การแข#งขันการจัดสวนแก�ว   

     คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. นายวสันต'  แก�วมณ ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอาทิตย'  สุขันชา ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางภัสชนนันท'  รัตนกิติพงศ' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นางสาวฐรินดา  วงค'กาปAน ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๕. นางสมพร  ผมไผ ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
 ๖. นางไพลิน  ประเสริฐศร ี ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห'พิทยาคม กรรมการ 
 ๗. นายกรีฑาศักดิ์  อัดโดดดร ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายวินัย  ทองใสสด นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 ๙. นายปAยวัตร  พลดื้อ นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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     กลุ#มคอมพิวเตอร9 
      ๑.  นายสมพงศ'  นารีบุตร       ผู�อํานวยการโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางดอกไม�  พรหมกูล       รองผู�อํานวยการโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' รองประธานกรรมการ 
        ๑.  การสร�างการ9ตูนแอนิเมชั่น  
        ๒. การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช�ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร9 
        ๓.  การสร�างเกมสร�างสรรค9จากคอมพิวเตอร9 

คณะกรรมการตัดสิน 
๑. นายสุริชัย  โคดเมือง  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   ประธานกรรมการ 
๒. นางปาริชาด  บุญราช  ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   กรรมการ 
๓. นายพีรพล  นามแสง  ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   กรรมการ 
๔. นางสาวศรัญญา  สุขล�วน ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม   กรรมการ 
๕.  นายวัชการ  เจรญิชัย  ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  กรรมการ 
๖.  นายกฤษณะ  ทุมซ�าย  ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ'  กรรมการ 
๗.  นางเพ็ญนิภา  บัวคอม  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   กรรมการ 

   ๘.  นางสาวพิมลจันทร'  กิตติรตันบุตร  ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายสุทัศน'  สิงหาวะราช  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
   ๑๐. นายศุภชัย  ลิมสวัสดิ ์  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 

 
        ๔.  สร�างหนังสืออิเล็กทรอนิกส9 ( E-book) 
        ๕.  สร�าง  Webpage  (Text  Edittor ) 
        ๖.  สร�าง  Webpage  ( Web Editor ) 

    คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑.  นายสมร  มาลา   ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสาวเกวรินทร'  อุดมเพ็ญ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
 ๓.  นางสาวทิพาวรรณ  วรรณพฤกษ' ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
 ๔.  นายปรญิญา  กล�าหาญ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๕.  นายวิทยา  มูลเมือง ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
     ๖.  นางแสงเดือน  จันทร'ศร ี ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
 ๗.  นายนายนภกาญจน' ผดุงศร ี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นายปฐมชัย  สฝูน นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 ๙.  นายวุฒิพงษ'  ภูแสนศรี  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 

      

        ๗.  เขียนโปรแกรมด�วยภาษาคอมพิวเตอร9 
        ๘.  โครงงานคอมพิวเตอร9ประเภทซอฟแวร9 
        ๙.  การตัดต#อภาพยนตร9 

    คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นายวินัย  โนนวงค' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 

   ๒. นายวชิระ  ฐาตุจริางค'กุล            ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม   กรรมการ 
          ๓. นางสาวฐาปรานี  แก�วแวงสิ่ว ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 

     ๔. นางสาววิลยัลักษณ'  คําวงศ'ศา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
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       ๕. นางสาวจุฑาทิพย'  บุญทัน ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายอภิวัตร'  มีศร ี ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 

 ๗.  นางสาวกัญญา ตาลชัยภูม ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวสุจริต  แสงสุวรรณ'        นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวศุภากรณ'  จันทจร นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 

 
      ๘.  กลุ#มสาระการเรียนรู�ภาษาต#างประเทศ 
            คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน 
         ๑.  นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ       ผู�อํานวยการโรงเรียนราชประชา ฯ ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายศิริพงศ'  สายแขม       รองผู�อํานวยการโรงเรียนราชประชา ฯ รองประธานกรรมการ 
         ๑. กิจกรรมการแข#งขนัภาษาจีน   

 คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. นางมาฆวรรณ  คําพูล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
 ๒. Mr.Hong Kun Zhu ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๓. Miss Yi ZHe Yang      ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 

 ๔. Miss Zhuo Xun Lyu ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๕. Miss Yuan Wang ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๖. Miss Lu  Zhang ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๗. Miss Meng Jia Dong ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
     ๘. Miss Jun Ya  Zhao ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 

 ๙. นางภิญญาพัชญ'  ชัยกิจธนพัฒน' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวอภิญญา ไกบวงศ' นักเรียนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวรัชยา  ชนะพจน' นักเรียนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 

   

         ๒. กิจกรรมการแข#งขันภาษาญ่ีปุ8น   
           คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. นางสาวรัชณีย'  อุบลรตัน'     ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวจรรยวรรธน'  วงศ'ชาญศร ี ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
 ๓.  นางสาวรตัติยา ศรีจันทร' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอินทิพร  จิรฐานิด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.  นางสาวสุนิสา  สรุารัก  นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
 ๖.  นางธงไท  อ�อนพรม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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      ๙.  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
           คณะกรรมการดําเนินการแข#งขัน 
     ๑.  นายประจักษ'  ประจิมทิศ  ผู�อํานวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ' ประธานกรรมการ 
           ๒.  นายสมแพง  อินอาน รองผู�อํานวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ' รองประธานกรรมการ 
     ๓.  นางลักษณาศิริ  คําภูแก�ว รองผู�อํานวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ' รองประธานกรรมการ 
   ๔.  นายสุธินันท'  ภักดีวุฒิ รองผู�อํานวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ' รองประธานกรรมการ 
   ๕.  นายสาคร  ศรีเรือง รองผู�อํานวยการโรงเรยีนวังหลวงพิทยาสรรพ' รองประธานกรรมการ 
          ๑. การแข#งขันการจัดการค#ายพักแรม   
          ๒. การสร�างอุปกรณ9เพ่ือให�บริการ  
              คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑. นายสงกรานต'  ภาคี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       ประธานกรรมการ  
  ๒. นายนิตภิูมิ  พยุงวงษ'    ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๓. นายวิรตัน'  พงษ'มิตร ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
  ๔. นายส�วน  ทองประเทือง ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
      ๕. นายสิทธิกร  คําอ�อ ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
  ๖. นายคําพัน  โอตาคาร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย       กรรมการและเลขานุการ 
          ๗. นายปAยวัตร  พลตื้อ นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั             ผู�ช�วยเลขานุการ 
          ๘. นายอภิเดช  นักราศร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั             ผู�ช�วยเลขานุการ 
 
     ๓.  การแข#งขันกจิกรรมสภานักเรียน   
  ๔.  การแข#งขันกจิกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
              คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นายบุญคุ�ม  นามป�ญญา       ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวสดุารตัน'  โสดา ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ 
        ๓.  นางสาวสภุลักษ'  เสมอสมัย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย                กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.  นายวินัย  ทองใสสุด นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
       ๕.  นางสาวกรกนก  พรหมราช นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
         
 ๕. การประกวดยุวบรรณารักษ9ส#งเสริมการอ#าน 
         ๖. หนังสือเล#มเล็ก 
  ณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางนํานภา  บุญสอน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวฤทัยรตัน'  วงษาพัฒน'         ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางภ�สธนนันท'  รัตนกิติพงศ' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสมฤดี  สมิงาม ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
              ๕.  นางจุลักษณ'  เน่ืองไยยศ ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
      ๖.  นางกุหลาบ  คําดีบุญ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๗.  นางนภาพร สนิทบรรเลง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.   นางสาวกุสุมา  ภูกะเณร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙. นางสาวภควดี  ภูหอม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
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๑๐.  เรียนร#วม 
      ๑.  การแข#งขันทําหนังสือเล#มเล็ก ประเภทบกพร#องทางการเรียนรู�  
           คณะกรรมการตัดสิน 
  ๑.  นางนํานภา  บุญสอน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวฤทัยรตัน'  วงษาพัฒน'         ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
  ๓.  นางภ�สธนนันท'  รัตนกิติพงศ' ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
  ๔.  นางสมฤดี  สมิงาม ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
              ๕.  นางจุลักษณ'  เน่ืองไยยศ ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 
      ๖.  นางกุหลาบ  คําดีบุญ ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' กรรมการ 
  ๗.  นางนภาพร สนิทบรรเลง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางสาวกุสมุา  ภูกะเณร นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
  ๙.  นางสาวภควดี  ภูหอม นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสยั ผู�ช�วยเลขานุการ 
      ๒.   การแข#งขันการวาดภาพด�วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร#องทางการเรียนรู� 

   คณะกรรมการตัดสิน 
     ๑. นายวินัย  โนนวงค' ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ 

   ๒. นายวชิระ  ฐาตุจริางค'กุล  ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม   กรรมการ 
          ๓. นางสาวฐาปรานี  แก�วแวงสิ่ว ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 

     ๔. นางสาววิลยัลักษณ'  คําวงศ'ศา ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
       ๕. นางสาวจุฑาทิพย'  บุญทัน ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
  ๖.  นายอภิวัตร'  มีศร ี ครูโรงเรียนร�มธรรมานุสรณ' กรรมการ 

 ๗.  นางสาวกัญญา ตาลชัยภูม ิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวสุจริต  แสงสุวรรณ'        นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 
 ๙.  นางสาวศุภากรณ'  จันทจร นักศึกษาฝSกประสบการณ'โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย ผู�ช�วยเลขานุการ 

 
************************************** 


