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ประกาศสหวิทยาเขต 5 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

คร้ังที่ 66  ปีการศึกษา 2559  สหวิทยาเขต 5 
                                                              -------------------------------------- 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ก าหนดการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม  2559 ณ  
จังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ  และระดับชาติ แข่งขันระหว่างวันที่  29-31  มกราคม  2560  ณ  เมืองทองธานี  สหวิทยาเขต 
5 (กลุ่ม 4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จึงก าหนดด าเนินการคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม ในวันที่  7  ตุลาคม  
2559 โดยใช้สนามแข่งขัน  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม สหวิทยาเขต  5  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
    1.1  นางศิริยนต์  ถาวร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
    1.2  นายสันตช์ัย พุทธบุญ   ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     
    1.3  นายทรงกรด  ไกรกังวาร  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
    1.4  นายสุวัฒน์ โคตะสิน  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนวารนิช าราบ 
    1.5  นายกิตติรัตน์ บัวงาม  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมงัคลาภิเษก 
    1.6  นายเสถียร ชาชุมพร  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนห้วยขะยุงวทิยา 
    1.7  ดาบต ารวจขวัญใจ ประทุมพิมพ์    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนสวา่งวีระวงศ ์
    1.8  นายเทียง  ศรีลา    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร 
    1.9  นายสว่าง  ดวงสนิท  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ์ 
    1.10 นางจิรา  ลังกา         ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
2. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   2.1 นายนพรัตน์  ทองแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   ประธานกรรมการ 
   2.2 นายอภิชาติ  ทองแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพทิยา             รองประธานกรรมการ 
   2.3 นายศิวฤทธิ์  สุตะพนัธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ  รองประธานกรรมการ 
   2.4 นายบรรพต  บุญประมวล     ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร            รองประธานกรรมการ 
   2.5 นายบุญธรรม  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา     กรรมการ 
   2.6 นายดุริยะ  จันทร์ประจ า  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
   2.7 นายอุทัย  บุญสะอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
   2.8 นายประทปี  กระจายพนัธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
   2.9 นายสุรพล  ทางทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
   2.10 นายจ าลอง  ชมอนิทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิจติราพิทยา  กรรมการ 
   2.11 นางกมลวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิจติราพิทยา  กรรมการ 
   2.12 น.ส.พชิรา  บุญปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ            กรรมการ 
   2.13 นายอารมย์  บุญห่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ            กรรมการ 



2 
 

 

   2.14 นายกฤษดา  ผุยพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
   2.15 ว่าที่ร้อยตรีอเนก  พุทธศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
   2.16 นายวีระชัย  มณีพิมพ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
   2.17 นายค าภู  วฒันราช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
   2.18 นายทรงยทุธ  ด้ามทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
   2.19 นายก าจดั  กุลโชต ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
   2.20 นายไพชยนต์  บญุสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์           กรรมการ 
   2.21 นายทองเสาร์  แก้วหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสวา่งคุม้วิทยานสุรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
   2.22 นายสุรชัย  โสภาพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนสวา่งวีระวงศ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   2.23 นางจิรกานต์  สุภสร รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่  วางแผนการด าเนนิการแข่งขัน ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ประสานงานผู้เก่ียวข้อง  และอ านวยความสะดวก 
            ทั่วไป เพื่อให้การจัดการแข่งขันบรรลุวัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
    ประกอบด้วย 

นายสุรชัย  โสภาพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวา่งวีระวงศ์  ประธานกรรมการ 
นายไพชยนต์  บญุสุภา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างวรีะวงศ์ รองประธานกรรมการ 
 
รายการที ่1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. นางกนกกาญจน์  พรมลา โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
2. นางสาวกนกอร  บุญประชุม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
3. นางณิรัญชญา  กอมณี  โรงเรียนนาเยียศึกษา  รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางมนธิรา  ผดุงเกียรติโสภณ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
5.  นางเกศินี  พุทธศรี  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที 1 
6. นางสาวบุญเรือง  ค าโฮม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที 2 
 
รายการที่ 3 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 
1. นายวินิจ แสงงาม  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
2. นางชลกาญจน์ ใจบริสุทธิ์ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นายสาคร ก้อนทรัพย์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางสุภาภรณ์ ทางทอง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 3 
5. นายธัชชัย ธนูทอง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 4 
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รายการที่ 5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 
1. นางสาวฐิติรัชช์  ไตรวัฒนธงไชย  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
2. นางขวัญแก้ว ครองยุทธ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
3. นางสาววันธัญญา การัตน์ โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
4. นางลักขณา ไชยรัตน์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 5 
5. นางเพชรา  พึ่งเพ็ง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 6 
 
รายการที่ 7 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 
1. นางกองเพชร  นวลศิริ  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
2. นางสาววริชิญา อามาตย์มนตรี โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
3. นางนิพพาพร ส่งศรี  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นายชนาธิป บาททอง  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา  ส าราญใจ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 7 
6. นางสาวนภาพร ชนะชัย โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 8 
 
รายการที่ 9 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 
รายการที่ 10 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุคิด ทองกลึง  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
2. นางสาวศิรินันท์  แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม โรงเรียนสว่างวีระวงศ์   กรรมการ 
4. นางทิพวรรณ พรมแก้ว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 9 
5. นางกมลพรรณ  โสมรักษ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 10 
รายการที่ 11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 
รายการที่ 12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6 
1. นายสากล นูค าเฮือง  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
2. นางสาววรนุช  ประเสริฐ โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางอนงค์รัตน์ ศรีนอ  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอน โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นางกนกนันทน์ บานชื่น โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 11 
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6. นายภุชงค์ ก าแมด โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
         รายการที่ 12  
นางสาวฝอยทอง  สมด ี ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

4. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
    ประกอบด้วย 

นายนพรัตน์  ทองแสง              ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   ประธานกรรมการ 
นายประทีป  กระจายพนัธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ รองประธานกรรมการ 
 
รายการที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวศิราณี  ศรีเสมอ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นางสาวยุพิน  ค าบุญมา โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางนงคราญ  ศิริอ านาจ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางสุวจี  นูรักษา  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  เจริญราษฎร์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
6. นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นายนิรวัตร ไชยสัจ  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นายทัศนันต์ หงษ์ทอง  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นายชิโนรส นชุพิเลน  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางพิสมัย ก้อนทองดี  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นายประพันธ์ แพงศรี  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวผ่องใส  สายราช โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
7. นางสาวศิลาณี ธนะรุ่ง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

(ทีมแข่งขัน 1 ทีม) 
 

รายการที่ 5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
1. นางนภัค  สุธรรมวิรัช    โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นายอานุสิน สีชนะ  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางมณีวัตน์ โสมรักษ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางณภัทรรพินทร์ บรรเทิง โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
6. นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 
1. นางนภัค  สุธรรมวิรัช    โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นายอานุสิน สีชนะ  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางประภา ยืนมั่น  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
5. ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ วรสุทธิ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์ พรมลี  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 7 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
1. นางปาณิสรา รัฐสถาวร  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางสาวเกศินี วงศ์ชาลี  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางพิกุล บัวป่า  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายรังสรรค์ มั่นใจ  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
5. นางวัลธนีย์ มีโชต ิ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 8 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
1. นางอุ่นจิตร  รัตนภู  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
2. นายสุระสิทธิ์  คุดนา  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นายสกุลศักดิ์ วงษ์ค า  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
4. นางสุจิตรา  เถาว์โท  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์   กรรมการ 
5. นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
1. นางนรา ภาคศิริ  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นางประดจุเพชร  เกศรินหอมหวน โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นายสุริยกรศาสตร์ ปริโยทัย โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางพัชริยา สารสุข  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสีดา  สีลากุล  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
6. นายอังกูร บุญมาลี  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
1. นางสาวยุภา หวังยศ  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
2. นางวาสนา  ละมั่งมอง  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางกฤติยาณี  รู้สุข  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์   กรรมการ 
4. นางมวลทรัพย์ ปาละวงศ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
5. นายธีระศักดิ์  เขียวอ้วน โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
6. นายเชษฐา เสาเวียง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
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นางรัชดาพร ประกอบกิจ  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางเนาวรัตน์  โพธิ์ศิร ิ  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางกิตติมา  จินนารัตน ์  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางศิริวรรณ คลังทอง  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายประสาน  มืดภา  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายแดน คลังทอง   ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางยุภา  นิยมวงศ ์  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางนิชาภา  ธนูทอง  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายไพจิตร  ชิดชม  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
นายสถาพร  เหมะนัค  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

5. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
   ประกอบด้วย 

นายนพรัตน์  ทองแสง           ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   ประธานกรรมการ 
นางจิรกานต์  สุภสร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ รองประธานกรรมการ 
 
รายการที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางจิราพร ภูมิภาค  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
2. นางมารศรี มงคลชัย  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นายนพดล นาคแนวด ี  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางสาวพัชรนิทร์ พานอิ่มมะเริง โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
5. นายอภิชัย ชืน่เย็น  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
6. นางสาวโสรัจจิ ปทุมทอง  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
7. นางสาวนฤดี สีแสง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางนนัทิยา  ภาระเวช  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
2. นางนงยันต์  ขัมภรัตน ์  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางอุทัยวรรณ  โสภาพิศ  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นางนิตยา สง่ศรีสุข  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
5. นางชลิตา ละเลิศ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
6. นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
1. นางสนธยา ทัดศรี  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
2. นางสาวรสสุคนธ์  ขันทะวัตร โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
3. นายมงคล วลิามาศ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
1. นางอนงค์ พิมพาวัตร  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
2. นางสุภาพร แสนเสาร์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์ โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
4. นางสาวยุวภา เหลากลม  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
5. นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
1. นายอริยะ ชาววัง  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์  สุวรัตน์ชยั  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
3. นางจิตติมา วัฒราช  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4. นางพัชรี  สุขยิง่   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 7 การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
1. นางจุลนี ค ามนุ   โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
2. นางจิราพร  โสระเวช  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวราตรี  ธรรมราช  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  กรรมการ  
4. นางเอ้ืองฟ้า สุนนัท์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 8 การแข่งขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
1. นางสมบูรณ์ทรัพย์ ฤทธิแผลง โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
2. นางสาวราตรี  ธรรมราช  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  กรรมการ  
3. นายวิสิทธิ์ ตามสวีัน  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นายสถาพร  โลมารักษ ์  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
2. นางไขแสง  บุญโสภา    โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  อินทรีย์  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
4. นางสุพรรณี  บุญดก  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 10 การประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นายสถาพร โลมารักษ์  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
2. นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางวนา ค าอุดม  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 11 การแข่งขันเครื่องบินพลงัยาง ประเภทบนินาน (โดยการติดล้อบินขึน้จากพืน้) ม.1-ม.3 
1. นายชาญชัย ท าสะอาด  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
2. นายวีระศักดิ์  พูลศรี  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
3. นายสมเจต บุญดก  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 12 การแข่งขันเครื่องบินพลงัยาง ประเภทบนิไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 
1. นางสาวกฤษณา  ช านินอก โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
2. นายจิระศักดิ์  เลขะสนัต ์ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
3. นางร าไพ   โพธิไ์ชยแสน  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 13 การแข่งขันอากาศยานบงัคับด้วยวิทยุ ประเภทบนิบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 
1. นายเถกิงศักดิ์ ศรีศิลป์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
2. นายเชนทร์ ผางนินธนกุล  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
3. นายเจริญ สุทธิอาคาร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
นายนิกร สายเชื้อ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางโสภา   ศิริชยัวัฒนกุล  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางณชัชานษฐ์ เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ  กรรมการ 
นายส าเภา  พรมลา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางปิยะนุช  สืบสม  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางสาวนวลหงษ์  ชาดดา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางสาวชรินทิพย์  ทักษิณกานนท ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายโกเมน  ตาน้อย  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 
6. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม    ประกอบด้วย 

นายบรรพต  บุญประมวล     ผู้อ านวยการ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
นายวีระชัย  มณีพิมพ์          รองผู้อ านวยการ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
 
รายการที่ 1 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นายชัยพิพฒัน์ ละเลิศ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
2. นางสุพิศ วงษ์บา้นหล่อ  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
3. นางอสมา บุดดีเสาร ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นายวุฒนิันท์ มณ ี  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นางลัดดาวัลย์  คงพลปาน โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์   กรรมการ 
6. นางนชิรา   พุทธรังษี  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางบุษกร  วรรณโชต ิ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
รายการที่ 3 ประกวดโครงงานคณุธรรม ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นางปัทมาวรรณ ยิ่งอ านวยชยั โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
2. นางสาวนิ่มนวล แสงสวย  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
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3. นางสาวอรุณี  วงศ์เศรษฐ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาววีราญา  บุญสาด ี โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
5. นายวสนัต์  จินาพร  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์   กรรมการ 
6. นางล าเพย เรืองค า  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสุภาพร  สายตา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 5 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
1. นายธวัชชัย ริ้วทอง  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นายสมบูรณ์ สาธร  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นายสฤษดิ์เดช สารสุข  โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
4. นายสุวิจักษณ์ ศรีทาบ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 7 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 8 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  (ไม่มีทีมแข่งขัน) 

 
รายการที่ 9 การประกวดเล่านทิานคุณธรรม ม.1-ม.3 
รายการที่ 10 การประกวดเล่านทิานคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นางวิไล  ช านาญพนา  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
2. นางเพ็ญพร โคพะทา  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
3. นายมงคล วชิยานานนท์  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4.นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
5. นางพรสวรรค์ มาลัย  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์   กรรมการ 
6. นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางจีรพา ค าเสนาะ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 11 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
1. นางสาวณรัชช์อร คงลิ้ม  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นางสาวพิชญา สายเลน  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตร  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
4. นางจิรวรรณ นนธจิันทร ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
5. นางสาวอลิศรา ทองทว ี  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
6. นางเพชรมณี  วรรณพินิจ โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
7. นางนลิวรรณ  สีชนะ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 12 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
1. นางวันเพ็ญ  วงศ์ษาบุตร  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  กรรมการ 
3. นางวรณี  ประเสริฐ  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวพิชญา  สายเลน  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางสาวณรัชช์อร  คงลิ้ม  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
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6. นางจิรวรรณ  นนธจิันทร ์ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
7. นางสาวเฉลิมพรรณ  เสนาชยั โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
8. นางพงษล์ดา ชลธี  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 13 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 
1. นางวันเพ็ญ พรมสอน  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
2. นางสาววลัยพร  นามวี  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. Mr.Julius Enow Agbor  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวนชุจิรา  ผาวนัดี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
5. นางสุวดี สดแสนรัตน ์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
6. นางศศิกานต์  เทียนแก้ว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
นางรัชนี  ดวงจ าปา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วฒันสิงห ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
นางสมใจ  วิบูลย์กิจธนากร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
นางปณิทิตา  เสาเวียง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
นายประธาร  วสวานนท์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
นายประกอบกิจ  สุนนัท์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
นางพิมพว์ิมล  พลภูมชิัย  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

7. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา    
    ประกอบด้วย 

นายอภิชาติ  ทองแจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพทิยา  ประธานกรรมการ 
นายจ าลอง  ชมอนิทร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิจติราพิทยา รองประธานกรรมการ 
รายการที่ 1 การแข่งขันแอโรบกิ ม.1-ม.6 
1.  นายนรินทร์  พลศักดิ ์  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
2.  นายสุพฒัน์  ธิศาเวช  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์   กรรมการ 
3. นายสมัย โสมา   โรงเรยีนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก  กรรมการ 
4. นางสิรยา  ไชยกาล  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
5.  นางสุภัค  ถนอมพันธ์  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
6.  นางสาววิจิตรา  ส าเภานนท์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  แห่งธรรม โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 2 การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
1. นางขวัญข้าว พลูจิตต ์  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นายเรืองศักดิ์  พรมเภา  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางปราณี นนธ ิ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก  กรรมการ 
4. นายสุพฒัน์  ธิศาเวช  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์   กรรมการ 
5. นางพิมพ์วรรณ   สุดสวาสดิ ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 3 การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
1. นางวัลลภา จิตถวิล  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางประภสัสร ทองค าผุย  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก  กรรมการ 
3. นางพิมพ์รดา หงษ์อนิทร ์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
4. นางนนัทา  ธิปัตด ี  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
5. นางคนึงนิจ บญุเนื้อ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
นายกิตติศักดิ์ ค าสามารถ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางมาลาศรี  อภัยจิตต์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ  
นางวราภรณ์   วัฒนสุข  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายกฤษศนุ  อมรวงศ ์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายยงค์  พรมแก้ว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
นายยรรยง  เสาเวียง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
นางสินนีาฏ  สนูานนท์  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 
8. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ประกอบด้วย 
 นายอภิชาติ  ทองแจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพทิยา     ประธานกรรมการ 
 นายจ าลอง  ชมอนิทร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิจติราพิทยา รองประธานกรรมการ 
 
 รายการที่ 1 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 

รายการที่ 2 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 
1. นายอ านาจ แสวงทรัพย ์  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
2. นายอานสุิน  สชีนะ  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
3. นายยงค์ พรมแก้ว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
4. นายเชนทร์  ผางนินธนกุล โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
5. นายส าเภา  พรหมลา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 3 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
1. นายปิยะพร  พันจร  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  กรรมการ 
2. นางกมลวรรณ  ศรีมันตะ  โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวเกศินี วงศ์ชาล ี  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
4. นางปิยะนชุ  สบืสม  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เลขานุการ 
 
รายการที่ 4 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 
รายการที่ 5 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
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รายการที่ 6 การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
รายการที่ 7 การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
1. นางสุภาพร แสนเสาร์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
2. นางวลัยพร ตีเมืองสอง  โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
3. นายวีระยุทธ  หลงกุล  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
4. นางพิสมัย  บึงไกร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 8 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 (แข่งขัน 1 ทีม) 
รายการที่ 9 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6(ไม่มีทีมแข่งขนั) 

 
นางณชัชานษิฐ์  เดชาติววงษ์  ณ  อยุธยา โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
นางกนษิฐา  ลุนพรหม   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
นางพสิมัย  บงึไกร    โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

9. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
นายทองเสาร์  แก้วหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสวา่งคุม้วิทยานสุรณ์    ประธานกรรมการ 
นายค าภู วฒัราช   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ์  รองประธานกรรมการ 
นายอารมย์  บุญห่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ   รองประธานกรรมการ 
 
รายการที่ 1 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขัน "ศิลปส์ร้างสรรค์" ม.4-ม.6 
รายการที่ 3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
1. นายพันธ์ศักดิ์ พลูเสมา  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางรุ่งรัตน์ ธสุาวนั  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางจันทรา เทภาสติ  โรงเรยีนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
4. นายมุณี ธาน ี   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 5 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
รายการที่ 7 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
1. นายพันธ์ศักดิ์ พลูเสมา  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางรุ่งรัตน์ ธสุาวนั  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยนื โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นายเอกชัย พิณทอง  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
5. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 9 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ ม.1-ม.3 
รายการที่ 10 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
รายการที่ 11 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
1. นายพันธ์ศักดิ์ พลูเสมา  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางรุ่งรัตน์ ธสุาวนั  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยนื โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. นางสาวพนิดา วงศส์มบัต ิ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 12 การแข่งขันประตมิากรรม ม.1-ม.3 
รายการที่ 13 การแข่งขันประตมิากรรม ม.4-ม.6 
1. นายพันธ์ศักดิ์ พลูเสมา  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางรุ่งรัตน์ ธสุาวนั  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์ สมปรารถนา โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ศิลปะ-ดนตร ี
รายการที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 
รายการที่ 3 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 
รายการที่ 5 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 
รายการที่ 7 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 
รายการที่ 9 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 
รายการที่ 10 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 
รายการที่ 11 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 
รายการที่ 12 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 
รายการที่ 13 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 
รายการที่ 14 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 
รายการที่ 15 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 
รายการที่ 16 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 
รายการที่ 17 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 
รายการที่ 18 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 
รายการที่ 19 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 
รายการที่ 20 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 
รายการที่ 21 การแข่งขันวงเคร่ืองสายวงเล็ก ม.1-ม.6 
รายการที่ 22 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไมน้วมผสมเคร่ืองสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 
รายการที่ 23 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ม.1-ม.6 
รายการที่ 24 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 
   (เป็นรายการมีทีม 1 ทีม  และ ไม่มีทีมแข่งขัน) 
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รายการที่ 25 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
รายการที่ 26 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
1. นายชัยสงวน พรมมาโฮม   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
2. นายศตวรรษ หนูกอง   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 27 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 28 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 29 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รายการที่ 30 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
รายการที่ 31 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รายการที่ 32 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
รายการที่ 33 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รายการที่ 34 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
รายการที่ 35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รายการที่ 36 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
รายการที่ 37 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รายการที่ 38 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 
รายการที่ 39 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รายการที่ 40 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
รายการที่ 41 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
รายการที่ 42 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
รายการที่ 43 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รายการที ่44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
รายการที่ 45 การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 
รายการที่ 46 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 
รายการที่ 47 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 
1.  นางจิรายุ บุญสะอาด  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
2.  นางรัติกร คงนิล  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
3.  นางสายสุดา กุลเกลี้ยง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์   กรรมการ 
4.  นางสาวศิริวรรณ จันทะเสน โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
5.  นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
6.  นางสาวพนมพร สายราช โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
7. นางลาวัลย์  พูลศรี  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
8.  Ms.Julius  Agbor  Enow โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
9.  นายเทอดศักดิ์ เถินมงคล โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
***หมายเหตุ  กรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงทุกประเภท 
 
ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
รายการที่ 1 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
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รายการที่ 3 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
รายการที่ 5 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
รายการที่ 7 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
รายการที่ 9 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 
รายการที่ 10 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 
1. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์  โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางสาวเอกรัก พันสาย  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3. นางนิพพาพร ส่งศรี  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

10. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตดัสินการประกวด/แข่งขัน วัฒนธรรมอิสาน  ประกอบด้วย 
ว่าที่ ร.ต.เอนก  พุทธศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   ประธานกรรมการ 
นายก าจดั  กุลโชต ิรองผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  รองประธานกรรมการ 
รายการที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 
รายการที่ 3 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 
รายการที่ 5 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 
รายการที่ 7 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 
รายการที่ 9 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 
 
1. นายทิวากร ธรรมมา  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นายวีรยุทธ บุตรดาโจม  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  กรรมการ 
3. นายพรชัย ไชยกาล  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
4. นางพัชริดา สุวรรณกูฏ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการ 
มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด แล้วน าส่งผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

11. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตดัสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
      ประกอบด้วย 

ดร.บุญธรรม  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายกฤษดา  ผุยพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รองประธานกรรมการ 
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รายการที่ 1 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. Miss Yang Cheng Ling   โรงเรียนนารนีุกูล   กรรมการ 
2. นางรวีวรรณ ดวงโสภา   โรงเรียนกันทรารมย ์  กรรมการ 
3. นางสาวชุติฉัตร สมวงษ ์   โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางศุภรางค์  แสงหิรัญ   โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  เลขานุการ 
5. นางสาวเพียงใจ  อินทรมงคล  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวอารีรัตน์  ศรีระดา  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 3 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุน่ ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุน่ ม.4-ม.6 
รายการที่ 9 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญีปุ่่น ม.1-ม.3 
รายการที่ 10 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญีปุ่่น ม.4-ม.6 
1. Mr.Yohei Sasaki   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
2. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  กรรมการ 
3. นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม ์  โรงเรียนปลาค้าววทิยานุสรณ ์ กรรมการ 
4. นางจิรภา สนิธุประสิทธิ์   โรงเรียนวิจิตราพิทยา  เลขานุการ 
5. นางสาวเรืองจุฬา  มาคูณตน  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวสุวภัทร รูปศร ี   โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 5 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 6 การแข่งขันพูดสนุทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6  (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
 
รายการที ่7 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจนี ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจนี ม.4-ม.6 
1. Miss Xie Pan Pan   โรงเรียนกันทรารมย ์  กรรมการ 
2. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน ์   โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นายธันยพฒัน์  ยศราวาส  โรงเรียนนารนีุกูล   กรรมการ 
4. นางจุฑารัตน์  มุขมณี บญุเฉลียว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เลขานุการ 
5. นายธงชยั  ปุยฝ้าย   โรงเรียนวิจิตราพิทยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 11 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 12 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
 
รายการที่ 13 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา   โรงเรียนกันทรารมย ์  กรรมการ 
2.  นางสาวชุติฉัตร  สมวงษ ์  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  กรรมการ 
3.  Miss YangCheng Ling   โรงเรียนนารนีุกูล   กรรมการ 
4. นางจุฑารัตน์  มุขมณี บญุเฉลียว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เลขานุการ 
5. นายธงชยั  ปุยฝ้าย   โรงเรียนวิจิตราพิทยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. นางสาวเพียงใจ  อินทรมงคล  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 14 ละครสั้นภาษาญีปุ่่น ม.4-ม.6 
รายการที่ 18 การน าเสนอโครงงานภาษาญีปุ่่น ม.4-ม.6 
1. Mr.Okuma Hiromu   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  กรรมการ 
2. นางสาววรรณวิมล ค าเชื้อ  โรงเรียนนารนีุกูล   กรรมการ 
3. นายส าเริง  บุญตา   โรงเรียนสตรีสิริเกศ  กรรมการ 
4. นางสาวสุรนิมาศ  นามโคตร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เลขานุการ 
5. นางสาวศิรินทรา  บุญมาทน  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. Mr.Tadashi  Mima   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 15 ละครสั้นภาษาฝรัง่เศส ม.4-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 16 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
      
รายการที ่17 การน าเสนอโครงงานภาษาจนี ม.4-ม.6 
1. นางสาวณัฐสุดา ขัมภรัตน ์  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  กรรมการ 
2. นายธันยพฒัน์  ยศราวาส  โรงเรียนนารนีุกูล   กรรมการ 
3. Miss Xie Pan Pan    โรงเรียนกันทรารมย ์  กรรมการ 
4. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  เลขานุการ 
5. นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวอารีรัตน์  ศรีระดา  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายการที่ 19 การน าเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 20 การน าเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
 
นางสาวรัตนา  สดุหลักทอง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
นางจฬุาลักษณ์  ชูก าแพง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
นางจฑุารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียว  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเรืองจุฬา  มาคูณตน โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 

12. คณะกรรมการด าเนินการจดัการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ประกอบด้วย 

นายศิวฤทธิ์  สุตะพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ   ประธานกรรมการ 
นางสาวพชิรา  บุญปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ  รองประธานกรรมการ 
 
คอมพิวเตอร์ 
รายการที่ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
1. นายสุระชัย ชอบเสียง  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นายวลงกรณ์  จนัดาษ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก  กรรมการ 
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3. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
4. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นายสุระชัย ชอบเสียง  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นางจีรวรรณ  ค าประเสริฐ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางสุพัตรา ทองปน  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
รายการที่ 5 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1.  นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นายรังสรรค์ เวชพันธ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นายวลงกรณ์ จนัดาษ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายณิชพงศ์ บุตรราช  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 6 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
1.  นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางชฎาพร เขียวศรี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวแจ่มสิริ ศรีภูไฟ  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
5. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 7 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
1. นางดวงใจ เคนนี ่  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นายกอปรวิทย์ เพชราเวช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
3. นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 8 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
1. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นางจีรวรรณ ค าประเสริฐ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นายกอปวิทย์  เพชราเวช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4. นางวาสนา เกษียร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 9 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 
1. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นางจีรวรรณ ค าประเสริฐ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นายกอปรวิทย์ เพชราเวช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4. นายณรงค์วิทย์ สงิคิบุตร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 10 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 
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1. นางดวงใจ เคนนี ่  โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
2. นางสาวรัตนวรรณ  บุญใหญ ่ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นายณรงค์วิทย์ สงิคิบุตร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 11 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1.นางวราภรณ์ สบายใจ  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
2. นางชฎาพร เขียวศรี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
3. นางวาสนา เกษียร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 12 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
1. นางชฎาพร เขียวศรี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีภาค์ โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์  กรรมการ 
3. นางวาสนา เกษียร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 13 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
1. นางจีรวรรณ ค าประเสริฐ โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
2. นายวลงกรณ์  จนัดาษ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลา ภิเษก  กรรมการ 
3. นางชฎาพร เขียวศรี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
4. นางสุพัตรา ทองปน  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 14 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
1. นายกอปรวิทย์ เพชราเวช โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นายรังสรรค์ เวชพันธ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางสาวรัชนี พรหมดี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
5. นางทิพวรรณ  ศรีภาค์  โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์   กรรมการ 
6. นางวาสนา เกษียร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หุ่นยนต ์ (ไม่มีทีมแข่งขัน) 
รายการที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนตอ์ัตโนมัติ ม.1-ม.3  
รายการที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนตอ์ัตโนมัติ ม.4-ม.6 
รายการที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนตก์ึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันหุ่นยนตก์ึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 
รายการที่ 5 การแขง่ขันหุ่นยนตบ์ังคับมือ ม.1-ม.3 
รายการที่ 6 การแข่งขันหุ่นยนตบ์ังคับมือ ม.4-ม.6 
รายการที่ 7 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
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13. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี(การงานอาชพี) ประกอบด้วย 

ดร.ดุริยะ  จันทร์ประจ า ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  ประธานกรรมการ 
นายทรงยทุธ ด้ามทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ  
การงานอาชีพ 
รายการที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
รายการที่ 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 
1. นายส ารอง สิงทองทัศน์ โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางบุญรักษ์ จันทร์พิมาย โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
3. นายนรุทธิ์  สิมาวัน  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
4. นายชัชวาล  ชมพูศรี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุจินตนา  วรสุข โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
6. นางศิริมา  สุดชารี    โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
รายการที่ 4 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 
1. นายส ารอง สิงทองทัศน์ โรงเรียนวารินช าราบ   กรรมการ 
2. นางจินดาวรรณ  อริกุล  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นายชัชวาลย์  ชมภูศรี  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวสุดาภรณ์  แสนทวสีุข โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวนุจรินทร์ พะวัง  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
6. นายทวี  แนวจ าปา  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 5 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (มีทีมแข่งขัน 1 ทีม) 
รายการที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
1. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. นางรัชดา วิลามาศ  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางบุญรักษ์  จนัทร์พิมาย โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางมุกดา  วงศ์ไพเสริฐ  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 7 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
รายการที่ 8 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 
1. นางสาวนุจรินทร์ พะวัง  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
2. นายจินดา  ศิริบูรณ์  โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
3. นางสมปอง  ไชยนา  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา   กรรมการ 
4. นายสมโภชน์ สภุะนามัย โรงเรียนวิจิตราพิทยา   กรรมการ 
5. นางกาญจนา สกุลพอง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 9 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
1. นายสมโภชน์ สภุะนามัย  โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
2. นางเบญจมาศ  ประทุมมาศ  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
3. นายกิจจา กุดแถลง   โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
4. นางสาวสุดาภรณ์  แสนทวสีุข  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  กรรมการ 
5. นางสิริภัทร วัดละเอียด   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 10 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
1. นายสมโภชน์ สภุะนามัย  โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
2. นางเบญจมาศ  ประทุมมาศ  โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
3. นายกิจจา กุดแถลง   โรงเรียนวารินช าราบ  กรรมการ 
4. นานรุทธิ์  สิมาวัน   โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
5. นางสาวสุดาภรณ์  แสนทวสีุข  ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา กรรมการ 
6. นางสิริภัทร วัดละเอียด   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 11 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 
รายการที่ 12 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 
1. นางสมปอง  ไชยนา   โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  กรรมการ 
2. นางรัชดา  วิลามาศ   โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
3. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4. นางสาวนุจรินทร์ พะวัง   โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
5. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 13 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
รายการที่ 14 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 
1. นางสาวนุจรินทร์ พะวัง   โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
2. นางสาวมณทิชา  นีระมนต์  โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการ 
3. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี   โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายการที่ 15 การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 
รายการที่ 16 การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
1. นางโสภิตนภา กาญจนรักษ์  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
2. นางสาวศิราณี ศรีเสมอ   โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
3. นางจินดาวรรณ  อริกุล   โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร   กรรมการ 
4. นางสิริภัทร  วัดละเอียด  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
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รายการที่ 17 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 
รายการที่ 18 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
1. นางรัชดา  วิลามาศ   โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  กรรมการ 
2. นางสาวนุจรินทร์ พะวัง   โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมัง คลาภิเษก กรรมการ 
3. นางราตรี  หงษ์ปาน   โรงเรียนวิจิตราพิทยา  กรรมการ 
4. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 
14.  คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันและตดัสินการประกวด/แข่งขัน  กจิกรรมเรียนร่วมทุกประภเท 

14.1 นายปิยะพร  พนัจร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาเยียวทิยา  ประธานกรรมการ 
14.2 นางกมกวรรณ  ศรีมันตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิจติราพิทยา รองประธานกรรมการ 
14.3 นางกนษิฐา  ลุนพรหม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
14.5 จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษา โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
14.5 นางพิมพ์รดา  หงษ์อินทร ์ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วน าสง่ผลการแข่งขันที่กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 
เรียนร่วม – ภาษาไทย 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 
 
เรียนร่วม - ศิลปะ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยนิ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสตปิัญญา ม.1-ม.3 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางรา่งกายฯ ม.1-ม.3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 
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การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางรา่งกายฯ ม.4-ม.6 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 
 
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การแข่งขันการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสตปิัญญา ไม่ก าหนดช่วงชัน้ 
การแข่งขันการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดชว่งชัน้ 
การแข่งขันการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชัน้ 
 

15. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลาง และสถานที่การประกวด/แข่งขัน   ประกอบด้วย 
     15.1 นายนพรัตน์  ทองแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  ประธานกรรมการ 
     15.2 นายอุทัย บุญสะอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ รองประธานกรรมการ 
     15.3 คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ รร.ลือค าหาญวารินช าราบทุกคน กรรมการ 
     15.4 นายกฤษศณุ  อมรวงศ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ(อาคารโสตฯ)  กรรมการ 
     15.5 นายประกอบกิจ  สุนนัท์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ(อาคารโสตฯ)   กรรมการ 
     15.6 นายประธาร  วสวานนท์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
     15.7  เจ้าหน้าที่ ICT   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
     15.8 นักการภารโรงและลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ทุกคน  กรรมการ 
     15.9 นายยงค์  พรมแก้ว โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการและเลขานุการ 
     15.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ รร.ลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที่  จัดท าแผนผังบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน จัดเตรียมห้องและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใชท้ าการประกวด/แข่งขัน เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้  เคร่ืองเสียง โสตทัศนูปกรณ์  ปา้ย ตลอดจนตกแต่งให้สวยงาม 

 
16. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามประกวด/แข่งขนั ประกอบด้วย 
  16.1  นายสวรรค์พร  อาษารักษ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   
 16.2  นางสาวนิรมล  อินทร์โสม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  
 16.3  นางสาววรรณวิมล  บัวงาม โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
  มีหน้าที่     ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ตลอดจนแนะน าห้องที่จะใช้ท าการแข่งขัน  
 
17. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 

 17.1 นายสุรพล  ทางทอง        รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ประธานกรรมการ 
 17.2 นางสาวเบญจมาศ  สงสาคร โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 

17.3 นางนุสรา  บุษสระเกษ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
17.4 นางปณิทิตา  เสาเวียง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
17.4 นางสาวจิรติกานต์  แข็งเขตการณ์ โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ  กรรมการ 
17.5 นางสาวชญาพร  สายแวว โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
17.6 นางสาวธนัยานันท์  กาทอง  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
17.7 นายเจริญ  สุทธิอาคาร โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่    1. ออกใบเสร็จรับเงินสนบัสนุนการจัดกิจกรรมจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต 5 
    2. ด าเนนิการเบิก-จ่ายเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
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18.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร/เครื่องดื่ม ประกอบด้วย 

      18.1 นายดุริยะ  จันทรป์ระจ า   ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมัง คลาภิเษก  ประธานกรรมการ 
18.2 นางจิรกานต์  สุภสร    รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ รองประธานกรรมการ 
18.3  นางสินนีาฏ สนูานนท์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
18.4 นางสาวสุภาพร  สายตา โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
18.5 นางจิราพร  สังข์นุ่ม  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
18.6 นางสาวพรรณี ชาลนีิวัตร ์ ธุรการ โรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ      กรรมการ 
18.7 คณะแม่บ้านโรงเรียนลือค าหาญวารนิช าราบ                  กรรมการ 
18.8 นางพิมพว์ิมล  พลภูมชิัย    โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ      กรรมการและเลขานุการ 
18.9 นางนิลวรรณ  สชีนะ         โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
18.10 นางวัลธนีย์  มโีชติ          โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

     มีหน้าที่   1. ติดต่อประสานงานรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       2. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  และจัดสวสัดิการอาหารว่าง อาหารกลางวนั ส าหรับคณะกรรมการ 

 
19. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย สนามประกวด/แข่งขัน   ประกอบด้วย 
 19.1 นายประทีป กระจายพนัธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ประธานกรรมการ 

19.2 นักศึกษาวิชาทหาร        กรรมการ 
19.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย       กรรมการ 
19.4 ว่าที่ พันตรี นพรัตน์  วฒันสิงห์   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยทั่วไป และจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนลือค าหาญหวารินช าราบ 
 

20. คณะกรรมการกองอ านวยการและเลขานุการ การจัดการแข่งขัน 
  20.1 นางจิรกานต์  สุภสร    รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ ประธานกรรมการ 
 20.2 นางจิรายุ  บุญสะอาด   โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ        รองประธานกรรมการ 

 20.3 นายณรงค์วิทย์  สิงคบิุตร โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
 20.4 นางสาวรัตนา  สดุหลักทอง โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 

20.5 นางสาวสุรนิมาศ  นามโคตร โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.6นางสาวอรุโณทัย  สายโสภา โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.7 นางสาวเพียงใจ  อินทรมงคล โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.8 นายอัศวิน  แสวงผล  โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.9 นายวิรัตน์  รังสุวรรณ ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.10 นายชัชวาลย์  แก้วรักษา โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.11 นางสาวอรอนงค์  มุ่งหมาย โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.12 นายศุภชัย  โลมารักษ์ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.13 นายอนันตชัย ปั้นทอง โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.14 นายภาณุพล  แท่งค า โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.15 นายณรงค์ฤทธิ์  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.16 นายศตวรรษ  หนูกอง โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.17 นางสาวสุรีรัตน์   ภาพกลาง ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.18 นายองอาสน์  ศิริเวช  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.19 นายวันชัย  ราชวงศ์  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
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20.20 นางสาวบญุยงค์ ตาลวิลาส ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20.21 นางสาวสุกัญญา  ส าราญใจ ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 
20. 22 นางสาวนวัตลักษณ์  รักพรม ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   กรรมการ 

 20.23 นายชานุวัฒน์  มหาศักดิ์ณรงค์  เจ้าหน้าที่โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
 20.24 นายมนูญ  แสวงวงค ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
 20.25 นางสาวจิรัชญา  พวงจ าปา  เจ้าหน้าที่โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการ 
 20.26 นางสาวอัญชลี  มาคูณตน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์    กรรมการ 
 20.27 นางสาวยุภาภรณ์ ตรีค า นักศึกษาฝึกประสบการณ ์    กรรมการ 
 20.28 นางสุดาพร  เจริญพร ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  กรรมการและเลขานุการ 
 20.29 นางสิริภัทร  วัดละเอียด ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20.30 นางวาสนา  เกษียร  ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20.31 นางพลอยนรินทร์  จนัทร์ชนะ ครูโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  รวบรวมผล /กรอกข้อมูลการแข่งขัน  สรุปประมวลผล ประกาศผลและรายงานเขตพืน้ที่การศึกษาฯ 
 
 ให้ผู้ได้รับการประกาศแตง่ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่   13   เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
 
 

           
             (นายนพรัตน์  ทองแสง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
                                                                ประธานสหวิทยาเขต 5 
                                 

 


