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แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ท่ี 699/2561 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คร้ังที่ 68  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2 
...................................................................  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไปนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึงได้แบ่งกลุ่ม 
การจัดงานออกเป็น 3 กลุ่มตามเขตพื้นท่ี กลุ่มท่ี 2 ก าหนดจัดงานขึ้นในวันท่ี  8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม เพื่อให้การจัดการกิจกรรมดังกล่าวด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานและประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี  
ของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.1 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 1.2 นายถวาย  เจริญกรศรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 1.3 นายภิญโญ  ศรีม่วง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 1.4 นางสาวธาริณี  มลารวม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. 27 
2. คณะกรรมการอ านวยการ 
 2.1 นายบุญภพ จันทมัตตุการ        ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายทินกร  โสรถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายอนุสรณ์  ทาสระคู  ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 2.4 นายสุดสาคร  ศิริวารินทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  กรรมการ 
 2.5 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์  กรรมการ 
 2.6 นายก าพล  แสนบุญเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  กรรมการ 
 2.7 นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  กรรมการ 
 2.8 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  กรรมการ 
 2.9 ว่าท่ี ร.ต.ธีรวุธ  บุญชูศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา  กรรมการ 
 2.10 นายภิญโญ  หอมไกล  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  กรรมการ 
 2.11 นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการ 
 2.12 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา   กรรมการ 
 2.13 นายสรศักดิ์ สีตาชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ  กรรมการ 
 2.14 นายภูวนาท ค าพมัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ 
 2.15 นางสาวสุนิษา  บัวดง           ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  กรรมการ 
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2.16 นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าใสวรวิทย์    กรรมการ 
 2.17 นายสายยุธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี   กรรมการ 

2.18 นางปุณนิศา  จุฬาค า รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ 
 2.19 นายส านอง  บุญภูงา           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนิกองวิทยาคาร กรรมการ 
 2.20 นางส าเนียง  สุริยาประภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการ 
 2.21 นายพลอย  เชิงโกรย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ 
 2.22 ดร. สุชาติ  วิริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 2.23 นายทิวา  แซ่โง้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
 2.24 ดร.ศศินันท์    พูลลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือจรูญวิทย ์   กรรมการ 

2.25 นางสาวทิพยวรรณ ทองตัน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวดัธาตุ กรรมการ 
 2.26 นายชัยสมร  ศิริกังวาน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลาง   กรรมการ 
 2.27 นายจักรวาล  เจริญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์         กรรมการและเลขานุการ 
 2.28 นายบุญส่ง  จอมหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.29 ดร.อนุชิต  เปรมปรี            รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ อ านวยการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.1 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 3.2 นายจักรวาล  เจริญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   รองประธานกรรมการ 
 3.4 นายบุญส่ง  จอมหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   รองประธานกรรมการ 
 3.5 นายภูวนาท ค าพมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
 3.6 นางสาวสุนิษา  บัวดง            ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   รองประธานกรรมการ 

3.7 นางปุณนิศา  จุฬาค า รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3.8 นางส าเนียง  สุริยาประภา   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  รองประธานกรรมการ 

3.9 นายส าราญ  พรวิเศษศิริกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ 
 3.10 นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการ  
 3.11 นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการ  
 3.10 นายสนอง  นามมูลตรี   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการ 
 3.11 นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการ 
 3.12 นายไสว  วีระพันธ ์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการ 
 3.13 นายมิตรชัย  บุญมา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการ 
 3.14 นายนรินทร์  ประวันนา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการ 
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 3.15 นายปกรณ์  สีดาพาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.16 นายพีรยุทธ  แสงฟ้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.17 นายพิศิษฐ์  วรรณค า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.18 นายสมจิตร์  ประทุมทอง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.19 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
  3.20 นายมานะ  อะมะมูล  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.21 นางสาวชุติมา  พาโคกทม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.22 นางสาววงค์เดือน  สีล าเนาว์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.23 นางสาวครองทรัพย์  เป็งขวัญ   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.24 นางบัวไลย์  สิมงาม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.25 นางเรืองรอง  วงษ์แหวน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.26 นางอรสา  จันทะชาลี   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.27 นายวิรชาติ  วิเศษวิสัย   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 3.28 นายทัพพ์เทพ  สืบส าราญ   เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการ 
 3.29 ดร.อนุชิต  เปรมปรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ
 3.30 นางรุ่งนภา  วรรณค า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.31 นางสาวจินตนา  แสงโสภา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.32 นางสาวพิมลพรรณ  นินทะสิงห์   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.33 นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.34 นางสาวเยาวรัตน์  วงศ์โพนสูง   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.35 นางวนัชภรณ์  ปึ่งพรม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินการจัดการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
4. คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน 
 4.1 นายบุญภพ จันทมัตตุการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายทินกร  โสรถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  กรรมการ 
 4.4 นายสุดสาคร  ศิริวารินทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  กรรมการ 
 4.5 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์  กรรมการ 
 4.6 นายอนุสรณ์  ทาสระคู  ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  กรรมการ 
 4.7 นายก าพล  แสนบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  กรรมการ 

4.8 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  กรรมการ 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=375880&Area_CODE=4502
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 4.9 นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์         กรรมการและเลขานุการ 
 4.10 ดร.อนุชิต  เปรมปรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  พิจารณาผลการตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาก
คณะกรรมการตัดสินจากทุกรายการพร้อมพิจารณาการร้องเรียนกรณีเกิดการประท้วงต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปและรายงาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ต่อไป 
5. คณะกรรมการประมวลผลการตัดสิน 

5.1 นายสมเด็จ  ศรีใส  ครู โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์    ประธานกรรมการ 
5.2 นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์     ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์   รองประธานกรรมการ 
5.3 นายณัฐวรรธน์  สาวิกันย์     ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
5.4 นายฉัตรมงคล  พลภูงา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
5.5 นายสุพรรณ    วิรุณพันธ์  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
5.6 นางสาวจันทิมา  จันทร์หนองฮี   ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
5.7 นางสาวกรวิภา  พูลลาภ       ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
5.8 นายเรืองกิตต์  เอราวัณ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
5.9 นางสาวจิราพร  นามค า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
5.10 นางมะรนิดา  ศรีสวาสด์ิ    ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ   กรรมการ 
5.11 นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง   ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
5.12 นายพีรยุทธ  แสงฟ้า     ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.13 นางสาวชุติมา  พาโคกทม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.14 นายเพิ่มพูน  พลศิริ   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.15 นายนรินทร์  บุญศักด์ิ   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.16 นายภูมิพัฒน์  นามศักดิ์   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  สรุปและประมวลผลการตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
จากคณะกรรมการตัดสินจากทุกรายการ และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ต่อไป 
6. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ 
 6.1 นายบุญภพ  จันทมัตตุการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 6.2 นายส าราญ  พรวิเศษศิริกุล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

6.3 นายส าราญ  นามศักดิ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ  
6.4 นายศุภชัย  ศรีจานเหนือ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ  

 6.5 นางนีลวรรณ  วันบัวแดง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 6.6 นายชวลิต  ศรีลาภ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 6.7 นายปกรณ์  สีดาพาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
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 6.8 นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 6.9 นางสุกันญา อรังศร ี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 6.10 นางสาวอนงค์  ศรีวิชา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 6.11 นายเฉลิมชัย  ชินพร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 6.12 นายเหรียญชัย  สามาลา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 6.13 นายไพโรจน์  สุภศร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 6.14 นายพจนพงษ์  ขจรภพ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อด าเนินการจัดการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม 
 7.1 นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         ประธานกรรมการ 

7.2 นางกมลพรรณ  สามาลา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม           รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางจุฬาลักษณ์  แก้วอินตา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม           รองประธานกรรมการ 
 7.4 นางสุภาภรณ์  โพธินาม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.5 นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงศ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.6 นางคมคาย  สุขเกษม   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.7 นางสุพรรณี  สุขุมพันธ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.8 นางสาวธลิตา  อภัยศรี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.9 นางสาวเจนจิรา  ค าอ่อนสา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.10 นางสาวอนงค์  ศรีวิชา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.11 นางสาวภานุมาส  เจตินัย   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.12 นางสาวธูปทอง  วรเท่า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.13 นางสุกันญา  อรังศร ี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.14 นางไพบูลย์  พรหมทา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.15 นางอรพรรณ  สีสมพาน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.16 นางสาวศิริลักษณ์  วาพันสุ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 7.17 นางสาวเฉลิมพร  ชนะไพร  เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการ 
 7.18 นางกชพรรณ  แขวงภูเขียว  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 7.19 นางสาววิภาพร  ศรีสุลัย  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ บริหารงบประมาณ การเก็บเงิน จ่ายเงิน และจัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องด่ืม 
ในการต้อนรับคณะกรรมการในการด าเนินการจัดการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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8. คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป 
 8.1 นางสาวสุปัณฑิตา  พวงศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        ประธานกรรมการ 
 8.2 นายชูศักดิ์  เพชรภักดี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายวีระพงษ์  ลครร า   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.4 นายจักรทิพย์  ก้านจักร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.5 นายนรินทร์  ประวันนา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.6 นายบวร  ใยค าโพด   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 

8.7 ว่าท่ี ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.8 นายสันทัด  รมเพ็ง   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 

8.9 นายส ารวย  วาเหลา   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.10 นายวุฒิชัย  สีสมพาน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.11 นางสาววงค์เดือน  สีล าเนาว์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.12 นายบัญชา  วงค์เสนา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.13 นายเฉลิมชัย  ชินพร   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 

8.14 นายวิรชาติ  วิเศษวิสัย  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.15 นายนรินทร์  บุญศักด์ิ  ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.16 นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.17 นายภัทรวิทย์  ก้องสียง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.18 นายพจนพงษ์  ขจรภพ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.19 นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 8.20 นางสาวสรัญธร  ศรีประดู่   เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการ 
 8.21 นางสุพัฒนา  พาดฤทธิ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 8.22 นายจักรี  บุพสิงห์   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.23 นายบรรชา  ใจกล้า   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ วางแผนการจราจร การรักษาพยาบาล การรักษาความเรียบร้อยท่ัวไปในการด าเนินการประกวด
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายพธิีการ 
 9.1 นางเพียรพ็ญ  ชมภูพาน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสุวลี  ใยค าโพด   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
 9.3 นางทักษิณา  ใจกล้า   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 9.4 นางภัคจิรา  สุภศร   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 
 9.5 นายวิเชียร  ก าลา   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ จัดล าดับขั้นตอน  พิธีการ ในการด าเนินการประกวดแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 27 กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
10. คณะกรรมการตัดสินด าเนินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน 
 คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ดร.สุชาติ  วิริยะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
นายสุวัฒน์  เทศสนั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 
นายทองฉัตร  บุญยะรัตน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา 
นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา 

10.1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.1.1 นายทองฉัตร  บุญยะรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.1.2 นางจินดา  ศรีเท่ียง  ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   กรรมการ
 10.1.3 นายสฤษ์ฏพงศ์  วงษ์พล  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.1.4 นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
 10.1.5 นางมินทร์ธิชา  สิงห์พันธ์  ครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี   กรรมการ 

10.1.6 นางสาวบุษกร  สระแก้ว  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.1.7 นางยุพวรรณ  ค าแฝง  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.1.8 นางนรนิทร์  บุตรโท  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.1.9 นางนันทพร  ประทุมชนกกูล ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
10.1.10 นางพรศรี  พันธุวงศ์           ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 

 10.1.11 นางพูลสิน  สังฆะ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
 10.2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.2.1 นายทองฉัตร   บุญยะรัตน์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.2.2 นายสมพร  ศรีสนไชย   ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.2.3 นายก าพล  กะตะโท  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.2.4 นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.2.5 นางวิไลพร  เหมือนทอง  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.2.6 นางพิมณภทร์  เหลาเกิ้มฮุ้ง ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.2.7 นางธนญัญา  ประกอบแสง  ครู โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  กรรมการ 

10.2.8 นางพรศรี  พันธุวงศ์  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
 10.2.9 นายทองม้วน  สิงห์ทองห้าว       ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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 10.3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.3.1 นายทองฉัตร  บุญยะรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.3.2 นางแววตา  แสงทอง        ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.3.3 นางสาวพรทิพย์  จันทร์บางสพาน ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.3.4 นางสาวอุทุมพร  ศรีลาดเลา ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.3.5 นางรองรัตน์  จันทรสนาม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.3.6 นางวิลาวัลย์  ชินหัวดง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.4.1 นายทองฉัตร  บุญยะรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.4.2 นางประภากร  จันทมัตตุการ       ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.4.3 นางสาวดอกไม้  ธรศรี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.4.4 นางศิริพร  ถวินผล  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.4.5 นางจงกล  สร้อยค า  ครูโรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.4.6 ดร.ภานิดา  สิทธิหาโคตร    ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่าน   กรรมการ 

 10.4.7 นายสนอง  นามมูลตรี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 10.5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.5.1 ดร.สุชาติ  วิริยะ      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
 10.5.2 นางแววตา  แสงทอง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.5.3 นางสาวรัตนพร  งาสาร  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.5.4 นางอรัญยายี  กลางคาร     ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.5.5 นางสาวอินทิรา  ตากใบ     ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 

10.5.6 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.6.1 ดร.สุชาติ  วิริยะ      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
 10.6.2 นางประภากร  จันทมัตตุการ       ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.6.3 นายสุรชัย  โคตะยันต์  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.6.4 นางสาววินิดา  คามจังหาร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.6.5 นางภานิดา  สิทธิหาโคตร  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.6.6 นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 

10.6.7 นางรัตนา  อวิรุทธพาณิชย์  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
 10.6.8 นางจุไรรัตน์  ประวนันา   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.7.1 นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.7.2 นางสาวทิวากร  เกณฑ์สาคู  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
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 10.7.3 นางสาวสุภัค  เทพสิงห์        ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ   กรรมการ 
 10.7.4 นางสาวบุษกร  สระแก้ว  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.7.5 นางพิลัยรมย์  นามเพ็ง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.7.6 นางศศิญาพร  วิพากษ์เดชา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.7.7 นางสาวปรียาภรณ์  โนนแก้ว ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.7.8 นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร      ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ  

    10.8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.8.1 นายพูลสิทธิ์  สิงห์พันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.8.2 นางสาวทิวากร  เกณฑ์สาคู  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.8.3 นางกัลยาณี  ถาวะโร  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.8.4 นางสาวปวีณา  เนตรวงศ์  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.8.5 นางธัญญาภัทร์  ทิพย์ธนาภัทร์ ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.8.6 นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.8.7 นางรัตนา  อวิรุทธพาณิชย์  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
 10.8.8 นางสุภาพร  แพร่งนคร  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 

10.8.9 นางสาวเกษสุดา  พิมพ์พา   ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร     กรรมการ  
10.8.10 นางยุพาวดี  ก้องเสียง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

 10.9 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.9.1 นายพูลสิทธิ์  สิงห์พันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.9.2 นางสมพร  ศรีสนไชย  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.9.3 นางวรพนัธุ์  บุตรนาแพง  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์     กรรมการ 
 10.9.4 นายก าพล  กะตะโท  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.9.5 นางสาวณปภัช  ก าเนิดขอนแก่น ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 

10.9.6 นางสาวกนกวรรณ  อโนนาม ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.9.7 นางสาวนิตยา  พูลลาภ  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.9.8 นางดินฏากร  แซ่โง้ว  ครูโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
10.9.9 นางสุกันญา  อรังศร ี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 10.10 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.10.1 นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.10.2 นายปัญจพล  ธิดา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.10.3 นายบดินทร์  ศรีธัมมา  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 

10.10.4 นางสาวสาคร  ทุมพร          ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.10.5 นางชมนารถ  ผดุงรัตน์  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 

10.10.6 นางทักษิณา  ใจกล้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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    10.11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.11.1 นายสุวัฒน์  เทศสนั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.11.2 นายปัญจพล  ธิดา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.11.3 นายเรืองศักดิ์  โชติขันธ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.11.4 นางสาวธิดานันท์  ทองดี  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.11.5 นางสาวเข็มพร พุดมี  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 

10.11.6 นางเรณู  มีแวว   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.12.1 นายสุวัฒน์  เทศสนั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.12.2 นางสาวนิภา  ศรีหนา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.12.3 นายณัฐวุฒิ  ค าพันธ์  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.12.4 นายก าพล  กะตะโท  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.12.5 นางเกษกิตติ  ปัญญาไวย ์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.12.6 นางสาวสุดารัตน์  พระสุรัตน์ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.12.7 นางสุวลี  ใยค าโพด  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.13 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.13.1 นายสุวัฒน์  เทศสนั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.13.2 นางแววดาว  ใจเสือ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.13.3 นางปาริชาต  สาลี  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
 10.13.4 นางสาวจงใจ  กองสุข  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.13.5 นางสาวนฤมล  เภาสระคู  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.13.6 นายนิวัฒน์  หนองหาญ  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.13.7 นายอิสระ  แสงค า  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
 10.13.8 นางจงกล สร้อยค า  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
          10.13.9 นางสุวลี  ใยค าโพด  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.14 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.14.1 นายสุวัฒน์  เทศสนั่น  รองผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.14.2 นางประภากร  จันทมัตตุการ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.14.3 นางสาวไพวัลย์  สระค าจันทร์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.14.4 นางจงกล  สร้อยค า                  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 

10.14.5 นางปราณี  เวชกามา                 ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ  
          10.14.6 นางยุพาวดี  ก้องเสียง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ว่าท่ี ร.ต.ธีรวุธ  บุญชูศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 
นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
นางสาวสุนิษา  บัวดง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  
นายพิสิฏฐ์  กองอุดม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
นายประภาส  ศรีทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

    10.15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.15.1 นางสาวสุนิษา  บัวดง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 10.15.2 นางวรฉัตร  ไตรทิพย ์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.15.3 นายพงษ์พันธ์  ศรีสุมิ่ง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.15.4 นางปภารินทร์  อินทร์ทอง ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.15.5 นายเสถียร  นามชารี  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ  
 10.15.6 นายธีระศักดิ์  เนื้อทอง  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.15.7 นางรัชนี สืบพานิช  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.15.8 นางณัฐรินทร์  ค าภักดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.15.9 นายสุเทพ  ชมหมื่น  ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
 10.15.10 นางวรญัศยา  เสนาใน  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
     10.15.11 นายจักรทิพย์  ก้านจักร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

10.16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.16.1 นางสาวสุนิษา  บัวดง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 10.16.2 นายมานะ  ทีคลัง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.16.3 นางรัตนา ศรีสุมิ่ง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.16.4 นายเสถียร  นามชารี  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ  
 10.16.5 นางนิตญา  ราโช   ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.16.6 นางกานดา ศิริเมือง   ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.16.7 นางสาววรนิพิฏ  พันธ์หนองหว้า ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.16.8 นายวัฒนพล เจริญเขต   ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ  
 10.16.9 นายนันทพงศ์  นานวน  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 

10.16.10 นายประเศียร  เมืองวงษ ์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
    10.17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3    
    ประกอบด้วย 
 10.17.1 นายพิสิฏฐ์  กองอุดม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.17.2 นายพยุงค์  ประกอบเลิศ  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.17.3 นางลักขณา  ไพรพาลี  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
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 10.17.4 นางอภิญญา กิ่งแก้ว  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.17.5 นางจันทร์ศรี  ขันอาษา  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 

10.17.6 นางสาวนิภาพร  ทีน้ าค า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ  
10.17.7 นายศรีรัตน์   สนสี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

      10.17.8 นางสาวมาวดี   วิชัย  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
10.18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.18.1 นายพิสิฏฐ์  กองอุดม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.18.2 นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.18.3 นายสายธาร  มากงลาศ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  
10.18.4 นางนิชา  อาจเดช  ครู โรงเรียนสุวรรณพิทยไพศาล   กรรมการ 

 10.18.5 นางสาววรนิพิฎ  พันธ์หนองหว้า ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.18.6 นางอรสา  จันทะชาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

10.19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 
ประกอบด้วย 
 10.19.1 นายพิสิฏฐ์  กองอุดม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.19.2 นางนิภาพร   สว่างกุล  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.19.3 นางดวงใจ  นาวารี  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.19.4 นางขวัญสุดา รัญระนา  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 

10.19.5 นางอภิชญา  ชนะบุญ  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
10.19.6 นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวง ครู โรงเรียนสุวรรณพิทยไพศาล   กรรมการ 

 10.19.7 นางสาวดวงฤทัย  บุตสาท า ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.19.8 นางอรุณรัศมี   สร้อยสระคู ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 

10.19.9 นายนิวัฒน์  อุ่นพิกุล  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6      
  ประกอบด้วย 
  10.20.1 นายพิสิฏฐ์  กองอุดม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.20.2 นายพิชิตศักดิ์  รากเงิน  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.20.3 นายสายธาร  มากงลาศ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  
 10.20.4 นายสุภาพ ค าหาญพล  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 

10.20.5 นางสาวภัทรพร  ดลเจือ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.20.6 นางณิรดา ขาวผ่อง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ  

10.20.7 นายสุพรรณ  สดสา  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.20.8 นางดรินกรณ์   รัตนศรี  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
10.20.9 นายจักรี  บุพสิงห์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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 10.21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.21.1 นายประภาส  ศรีทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.21.2 นายธวัชชัย  โทวันนัง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.21.3 นางพัชรี  มูลมิรัตน์  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
  10.21.4 นายเอกชยั  กมลเลิศ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.21.5 นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.21.6 นายอ านวย  หกพันนา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.21.7 นายบงกาล  จันทร์หัวโทน ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
 10.21.8 นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 10.22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย  
 10.22.1 นายประภาส  ศรีทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.22.2 นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

 10.22.3 นางสาวพุธนาฏ ค ามณี  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
 10.22.4 นายทูล  วงษ์ไกร   ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.22.5 นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.22.6 นายอ านวย  หกพันนา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.22.7 นายกิตติศักดิ ์พวงศรีเคน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

  10.23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
  10.23.1 ว่าท่ี ร.ต.ธีรวุธ  บุญชูศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา       ประธานกรรมการ 
 10.23.2 นางสุรวรี  โทนหงส์ษา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

 10.23.3 นางพรสุดา  พาลเหนือ  ครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี   กรรมการ 
 10.23.4 นางพรพนา  ส าราญรื่น  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.23.5 นายอาทิตย์  จันทร์ภูงา  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.23.6 นางกัญญารัตน์  โทดา  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
 10.23.7 นางเนตรฤทัย  วงศ์หนองหว้า ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ  
 10.23.8 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พลเย่ียม ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.23.9 นายสุนทร  บุญถ่าน  ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.23.10 นางปริณี   ตระกูลไพบูลย์กิจ ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.23.11 นางพรนิภา ดีพลงาม  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
 10.23.12 นางชลธิชา กลางบุรัมย์  ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.23.13 นางสาวสุริยาพร  บ่อชน  ครู โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
  10.23.14 นางสาวครองทรัพย์  เป็งขวัญ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ   
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10.24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.24.1 ว่าท่ี ร.ต.ธีรวุธ  บุญชูศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา  ประธานกรรมการ 
  10.24.2 นายอภิรัณธรักษ์  ผลาผล  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

 10.24.3 นายนาวา  แก้วกัญญา  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.24.4 นางภคพร  ไชยสุข  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
 10.24.5 นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.24.6 นางสุมาลี  บุญมี   ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.24.7 นางสาวสิริกัลยา  สิงธิมาตร ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.25.1 นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ประธานกรรมการ 
 10.25.2 นางสุรวรี  โทนหงส์สา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.25.3 นายภูรินทร์  รัตนศรี  ครู โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย   กรรมการ 
 10.25.4 นายสีดา  โคตรพรม  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.25.5 นางสาวศุจิรัตน์  มะลากัน ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.25.6 นายชูศักดิ ์ โสชะรา  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.25.7 นายจ านงค์  จิตฤทธิ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.25.8 นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.25.9 นายสราวุธ  สมสา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.26.1 นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ประธานกรรมการ
 10.26.2 นายน้ าผ้ึง  ศรีส่อง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.26.3 นายธีรพัฒน์  เสมัง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.26.4 นางสาวดวงฤทัย บุตสาท า ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.26.5 นางสาวอนงค์  ศรีวิชา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
  10.27 การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.27.1 นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ประธานกรรมการ
 10.27.2 นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.27.3 นางเพียงฤทัย  สายเช้ือ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.27.4 นางสาวนิตยา  ชนะดี  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 

 10.27.5 นางสาวอันติกา  ศรีอภิชาติ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.27.6 นายสมหมาย  อามาตย์เสนา ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 

 10.27.7 นายวิรชาติ  วิเศษวิสัย  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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  10.28 การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.28.1 นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ประธานกรรมการ
 10.28.2 นางหนึ่งฤทัย ยอดดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.28.3 นางสาวดารุณี พนมจันทร์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.28.4 นางอรวรญิญ์  จันทะคัด  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.28.5 นางพัชรี  มะเสนะ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.29 การแข่งเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.29.1 นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ประธานกรรมการ
 10.29.2 นางสาวพิสมัย  ไค่นุ่นโพธิ ์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.29.3 นางมณฑณ์ญภัฏ  อรรคฮาด ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  

10.29.4 นางสาวจุฑามาศ  มนตรี  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.29.5 นางสาวเจนจิรา  ค าอ่อนสา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
  นางสาวประไพ  ส่งเสริมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าใสวรวิทย์ 
  นายสายยุธ  เหล่าเกิ้มฮุ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 
  นายภูวนาท  ค าพมัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 
  นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  
 10.30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.30.1 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 10.30.2 นายปิยะ  โกฎแสน  ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.30.3 นายชัยพร  พิลาภ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.30.4 นายพุทธชาติ  นาวารี  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.30.5 นางสาวอารีย์  เผือกไธสง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมกา ร 
 10.30.6 นางสาวอุมาพร  จารย์รัตน์ ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.30.7 นางสาวอรพรรณ  กันหาไชย ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.30.8 นายอุทัย  สะเดา   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ 

10.30.9 นางสาวทัศนีย์  ประราศี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.30.10 นางจุลจิรา  ทาสระคู  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.30.11 นางคมคาย สุขเกษม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 10.30.12 นางทองลักษณ์  สะเดา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.31.1 นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 10.31.2 นางสุนจรี  ศรีบุตตะ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=375880&Area_CODE=4502
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=375880&Area_CODE=4502
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=375880&Area_CODE=4502
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 10.31.3 นางวีณา  จันทะริมา  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.31.4 นางวรา  พันนึก   ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.31.5 นางสาววราภรณ์  ศรีแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.31.6 นายวิโรจน์  กองมาย  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.31.7 นางสาวล าพูน  สิงห์ขา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.31.8 นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 

10.31.9 นางเพลินพิศ  เปรมปรี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10.31.10 นายแสงเทียน  จันสว่าง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 10.32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.32.1 นางสาวประไพ  ส่งเสริมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าใสวรวิทย์   ประธานกรรมการ 
 10.32.2 นางสาวสุจิตรา  ยมรัตน์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.32.3 นางมนิดา  ลาดนาเลา  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  
 10.32.4 นางสาวปิลันธนา  หงษ์ศรี ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.32.5 นางอรอนงค์  สอนสนาม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.32.6 นางสาวมลฤดี  กมลภพ  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.32.7 นางนิตยา  ดวงพรม  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
  10.32.8 นางภัคจิรา  สุภศร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
  10.32.9 นางบุญญาพร  สีลา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10.33 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.33.1 นางสาวประไพ  ส่งเสริมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าใสวรวิทย์   ประธานกรรมการ 
 10.33.2 นางอภัย  ปาสาใน  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.33.3 นายสุนทร  สาระพล  ครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี   กรรมการ 

10.33.4 นางสาวสุธาทิพย์  จันทร์หนองหว้า ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.33.5 นายโณทัย  ชาบุญมี  ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.33.6 นางวิภา  สุขประเสริฐ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.33.7 นางดาว  จันทร์หนองสรวง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.33.8 นายเดชา  คาระมาตย์   ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.33.9 นางสาวจงจิตร  ลาน้ าเท่ียง ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
 10.33.10 นางสาวเยาวรัตน์  วงศ์โพนสูง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
 10.33.11 นางสาวพิกุล  นุริตานนท์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   10.34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.34.1 นายสายยุธ  เหล่าเกิ้มฮุ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
 10.34.2 นางกัญณิชา  หินทอง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.34.3 นางสาวสุภัสสร  พันภูมิ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
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10.34.4 นายคมกริช  มูลน้ าเท่ียง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.34.5 นายสมัย  นามชารี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ    
  10.35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.35.1 นายสายยุธ  เหล่าเกิ้มฮุ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
 10.35.2 นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.35.3 นายมรกต  ทัพจันทร์  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.35.4 นายอัศวิน  อาจเดช  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.35.5 นายไสว  วีระพันธ ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้เลขานุการ  

10.35.6 นางสุพรรณ์  โมบัณฑิตย์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 10.36 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.36.1 นายภูวนาท  ค าพมัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 10.36.2 นางมัทนา  พิมพ์เขต  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.36.3 นางปราณี  สวัสด์ิพาณิชย์  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
  10.36.4 นายสันติพงศ์  ยมรัตน์  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.36.5 นางสาวพัชนี หงษ์ศรี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.36.6 นางกาญจนาวรรณ  มรรคนันท์ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.36.7 นางนภัสกรณ์  สองสี  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.36.8 นางสุพรรณี  สุขุมพันธ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

10.36.9 นางสาวภานุมาส  เจตินัย  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.37 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.37.1 นายภูวนาท  ค าพมัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 
 10.37.2 นางสาวสิริมา  ไชยสิทธิ์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.37.3 นางสาวปิยะดา  ขุนเพชรวรรณ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.37.4 นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.37.5 นางศุภกาญจน์  บุญพา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.37.6 นางสาวทิพารัตน์  ขันแก้ว ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.37.7 นางอ าพร  วิชัย   ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.37.8 นางบัวไลย์  สิมงาม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 10.37.9 นางรุ่งอรุณ  ดงงาม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    10.38 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.38.1 นายสายยุธ  เหล่าเกิ้มฮุ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
 10.38.2 นายวิรัตน์  ใจเสือ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.38.3 นายไพสนธิ์  แพงทิพย ์  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.38.4 นางอิสรา  ภูพวก  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
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 10.38.5 นายขจรศักดิ์  ศรีประสาร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.38.6 นายสุธินันท์  อุธรตัน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

10.38.7 นางสาวพิมลพรรณ  นินทะสิงห์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    10.39 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.39.1 นายสายยุธ  เหล่าเกิ้มฮุ้ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
 10.39.2 นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ  
 10.39.3 นายปิติพงษ์  ธาระมนต์  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.39.4 นายทัศเทพ  หฤทัยถาวร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.39.5 นายปรีดา  จันทะวงษา  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.39.6 นางสาวจันทิมา  จันทร์หนองฮี ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.39.7 ว่าท่ี ร.ท.ดร.สุเขตร์  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 10.40 การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบนินาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.40.1 นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 10.40.2 นายสุเมธ  ศรีวิไล  ครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี   กรรมการ 
 10.40.3 นางยุพิน  ค ารัตน์  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.40.4 นายธนาพนธ์  ภูมิลา   ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.40.5 นายเด่น  อุดม   ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย       กรรมการ 
 10.40.6 นายเดชา  คาระมาตย์               ครู โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.40.7 นายนาท  ไพรพาลี  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.40.8 นายสุพัฒน์  กองวงษา  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา        กรรมการ 
 10.40.9 นายสมพร  เอี่ยมภูงา  ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.40.10 นายส ารวย  วาเหลา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    10.41 การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอสิระระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.41.1 นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 10.41.2 นายพัฒนชัย  บุญขันธ ์  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.41.3 นายเกรียงไกร  ทานะเวช  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.41.4 นายเด่น  อุดม   ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.41.5 นายนาท  ไพรพาลี  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.41.6 นางสาวศิรลักษณ์เบญญา  มาแสวง ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา   กรรมการ 
 10.41.7 นายสันทัด  รมเพ็ง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 10.42 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.42.1 นายบุญเย่ียม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 
 10.42.2 นางสาวแก้วใจ  มีเทียน  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 

10.42.3 นายประชา  โสภัณนา  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาว   กรรมการ 
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10.42.4 นายทริณทร์รัฐ  อรรคฮาด ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร      กรรมการ 
10.42.5 นายจิรวัฒน์  ดีสูงเนิน  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายก าพล  แสนบุญเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
นายอนุสรณ์ ทาสระคู  ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา 
 นางปุณนิศา จุฬาค า  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 
นางสมสมัย  อ่อนค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

   10.43 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.43.1 นายก าพล  แสนบุญเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประธานกรรมการ 
 10.43.2 นางสาวพัชราภรณ์  พิรุณ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.43.3 นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.43.4 นายศรีภูมิ  วงศ์หนองหว้า ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.43.5 นายสมเกียรติ  นตะ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.43.6 นางสาวภัทรานันท์  อาจหาญ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.43.7 นางไพบูลย์  พรหมทา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
    10.44 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.44.1 นายก าพล  แสนบุญเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประธานกรรมการ 
 10.44.2 นางปวีณา  ล้ิมส าราญ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.44.3 นางสาวปรีดาพร  แก้วโสภา ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.44.4 นางพิกุลทอง  สิงห์ทอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.44.5 นายสมหมาย  แก้วงาม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.44.6 นางสิริลักษณ์  โกกะพันธ ์ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.44.7 นางวงค์เดือน  เมืองโคตร  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 

10.44.8 นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.45 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.45.1 นายอนุสรณ์ ทาสระคู  ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.45.2 นายศิริชัย  บุญโทแสง  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.45.3 นางสาววิลาสินี  สุขแสง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.45.4 นางอัมพร  ปานจันดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.45.5 นายนิวัฒน์  หนองหาญ  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.45.6 นายธีรวัชร  เข็มแก้ว  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.46 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.46.1 นายอนุสรณ์  ทาสระคู  ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 
 10.46.2 นางทิพวรรณ  ประชานันท์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
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 10.46.3 นางสาวสุริยา  สาลี  ครู โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์    กรรมการ 
 10.46.4 นางพัชนี  ถวิลไพร  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.46.5 นายฉัตรมงคล พลภูงา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.46.6 ดร.พิภพ  สินธุพงษ ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.46.7 นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.47 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.47.1 นางปุณนิศา จุฬาค า รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธานกรรมการ 
 10.47.2 นายศรายุทธ  ขาวสวย  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.47.3 นายจักรกฤษณ์  ทุมแสน  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.47.4 นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
   10.47.5 นายบุญเลิศ  ขนานแข็ง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.48 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.48.1 นางปุณนิศา  จุฬาค า รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธานกรรมการ 
 10.48.2 นายกอบเกียรติ   โคมารัมย์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ  
 10.48.3 นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.48.4 นายคุณาวุฒิ  เฉลาชัย  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.48.5 นางสาวนุจรินทร์  จิตไชย์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.48.6 นายมิตรชัย  แก้วอินตา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
    10.49 การประกวดละครคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.6  
 10.50 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6  รวม 2 รายการ  ประกอบด้วย 
  10.50.1 นายก าพล  แสนบุญเรือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล     ประธานกรรมการ 
 10.50.2 นายอนิรุต  แสงสุรินทร์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย       กรรมการ 
 10.50.3 นางนิศานาถ  โกฏแสน  ครู โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์      กรรมการ 
 10.50.4 นางสุดารัตน์  ภูวพันธ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย       กรรมการ 
 10.50.5 นายบัญชา  วงค์เสนา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 

10.50.6 นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   10.51 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.51.1 นางสมสมัย  อ่อนค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 10.51.2 นางสาวพิชชาภา  อ่างสุวรรณ ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.51.3 นางนิจนิรนัด์ิ  สีสมบา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.51.4 นางเพ็ญศรี  นามตาแสง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.51.5 นางสาวอาริยา  เมาะราศรี ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.51.6 นางสาวนิภาพร  พนมเขต ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.51.7 นางชญานิศ  ตาลกุล  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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    10.52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.52.1 นางสมสมัย อ่อนค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 10.52.2 นางชนากานต์  เครื่องพาที ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 

10.52.3 นางอุทัย  บุญมี   ครู โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย   กรรมการ  
 10.52.4 นางจันทร์เพ็ญ  กุดหอม  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 

10.52.5 นางทัศนียา  ศรีสมุทร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ            
 10.52.6 นางทองล้ิม  กองอุดม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.52.7 นางผกาวรรณ  ธุลี  ครู โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
 10.52.8 นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 10.52.9 นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.53 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.53.1 นางสมสมัย อ่อนค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 10.53.2 นางสาวปิยะภรณ์  อ่อนสา ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.53.3 นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ค า  ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.53.4 นายทศพล  ศิริสิงห์  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.53.5 นางนุธชรีภรณ์  จันทวารีย์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.53.6 นางสาวพิกุลรัตน์  ผลชม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.53.7 นางสมพร  ลาสนาม  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
 10.53.8 นางสาวพัชรี  สอแอง  ครู โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
 10.53.9 นางสาวเปรมจิต  สงครินทร์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.54 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.54.1 นางสมสมัย อ่อนค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 10.54.2 นายโกศล  ภูศรี   ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ  
 10.54.3 นายทศพล  ศิริสิงห์  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.54.4 นางยุพาพิน  พวงศรี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.54.5 นางวราทิพย์  อนุพันธ ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.54.6 นางสาวปทุมวรรณ  สิทธิจันทร์ ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
 10.54.7 นางอาทิตยา  สุรวาทกุล  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.55 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.55.1 นางปุณนิศา จุฬาค า        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประธานกรรมการ 
 10.55.2 ดร.พระมหาณรงค์  พร้อมบัวป่า ครู โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
 10.55.3 นางละมัย  บุญภิมล  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ  
 10.55.4 พระครูโอภาส  ปริยัติการ   ครู โรงเรียนมัธยมวัดกลาง    กรรมการ 
 10.55.5 นายสุชาติ  จิตวุธ  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
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 10.55.6 นางสาวกาญจน์สมิดา  วิชาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
10.55.7 นายธนาวุธ  โพธิสนาม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

 10.55.8 นายมิตรชัย  บุญมา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
 นางสาวละมุล  เสนามาตย์          รองผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือจรูญวิทย ์

    10.56 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ม.1-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.56.1 นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
 10.56.2 นายสมัย  สมภูงา  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
 10.56.3 นางสาวมุตตา  ทาตาสุข  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 

10.56.4 ดร.วัชรินทร์  จ าปาทิพย์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.56.5 นางสุพัฒนา  พาดฤทธิ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10.56.6 นายโอภาส  ทยาปัสสา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  10.57 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-ม.6  
  10.58 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1-ม.3 
  10.59 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4-ม.6  รวม 3 รายการ ประกอบด้วย 
 10.59.1 นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 

10.59.2 นายถนอม  อุ่นน้ าเท่ียง  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
10.59.3 นายอินทศักดิ์ เสนาใน  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
10.59.4 นายชัยณรงค์  รัตนวงศ์  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.59.5 นายธิติสรณ์  รัตนสมัย  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 

 10.59.6 นายกัมปนาท  เรืองศรี  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
10.59.7 นายทองปลิว  ธรศรี  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
10.59.8 นายวีระพงษ์  ลครร า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10.59.9 นายธนากร  พลหนองหลวง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.60 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศกึษา ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.60.1 นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
 10.60.2 นายนิกร  ค าวงษา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.60.3 นายถนอม  อุ่นน้ าเท่ียง  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
 10.60.4 นางสาวอรนุช เสรีเรืองยุทธ ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.60.5 นายฉลองรัตน์  กวยทอง  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.60.6 นายพิทักษ์ชัย  บรรณาลัย ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.60.7 นายพีรวิชญ์  ชอบขาย  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.60.8 นางสาวสกุณา  พรมเกตุ  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
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 10.60.9 นางพนิตนนัท์  บุตรหินกอง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.60.10 นายดุสิต  สามิบัติ  ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
 10.60.11 ว่าท่ี ร.ต.ชิราวุฒิ  วงศ์จ าปา ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 

10.60.12 นายวรวุฒิ  สันติทวีกุล  ครู โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
 10.60.13 นายไพโรจน์  สุภศร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
   10.61 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.61.1 นายชุมศักดิ์  ศรีส่อง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 
 10.61.2 นายวินิต  สิงคะกุล  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.61.3 นายกัมปนาท  เรืองศรี  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
 10.61.4 นายจิรเดช  หาสูง  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
 10.61.5 นายปรกช  จันทรักษ์  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.61.6 นายศิริศักดิ์  มั่นคง  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.61.7 นางสาววิไลยพร  คุณแสน ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.61.8 นายก าพล  นามเพ็ง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.61.9 นางนุชนภา  ค าศิริรักษ์  ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
 10.61.10 นายธนพรรธ  อนุเวช  ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.61.11 นายผาย  เวียงสิมา  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 

10.61.12 นายนรินทร์  ประวนันา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
10.61.13 นายมานะ  อะมะมูล  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป ์

 ดร.อนุชิต  เปรมปรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
 นายวัลลภ  เฉลิมแสน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   
 นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
    10.62 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค”์ ระดับ ม.1-ม.3  
 10.63 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค”์ ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.63.1 ดร.อนุชิต  เปรมปรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 10.63.2 นายจักรี  เชิงหอม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.63.3 นายวีรพงษ์  ศิลปักษา  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
 10.63.4 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.63.5 นายสุพจน์  ศิรินันติกุล  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.63.6 นางประทุมวรรณ  อินธิสาร ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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    10.64 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3  
 10.65 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.65.1 ดร.อนุชิต  เปรมปรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.65.2 นายจักรี  เชิงหอม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.65.3 นางสาวสุภาพร  มูลเพชร  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.65.4 นายวิโรจน์  ใจเมือง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.65.5 นายเอกสิทธิ์  มาบอบุตร  ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
 10.65.6 นางสาวเกศสุดา  กวยทอง ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.65.7 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.65.8 นายสุริยา  วิไลลักษณ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.65.9 นายเฉลิมชัย  ชินพร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.66. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3  
 10.67 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.67.1 นายวัลลภ  เฉลิมแสน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   ประธานกรรมการ 
 10.67.2 นายจักรี  เชิงหอม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.67.3 นายทศนาฏ  ยอดเสนา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.67.4 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.67.5 นายปกรณ์  สีดาพาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.68 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3  
    10.69 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6  รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.69.1 นายวัลลภ  เฉลิมแสน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประธานกรรมการ 
 10.69.2 นายจักรี  เชิงหอม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.69.3 นายสุพจน์  ศิรินันติกุล  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.69.4 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.69.5 นายเฉลิมชัย  ชินพร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
    10.70 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.70.1 นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.70.2 นายจักรี  เชิงหอม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย      กรรมการ 
 10.70.3 นายเรศ  แสงทอง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 

10.70.4 นายพิทักษ์  ทุมพร  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.70.5 นางประทุมวรรณ  อินธิสาร ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

    10.71 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.71.1 นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.71.2 นายศรายุทธ  ขาวสวย  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
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10.71.3 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.71.4 นายทศนาฏ  ยอดเสนา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

 10.71.5 นายปกรณ์  สีดาพาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
    10.72 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.72.1 นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 
 10.72.2 นายศรายุทธ  ขาวสวย  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 

10.72.3 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.72.4 นายทศนาฏ  ยอดเสนา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.72.5 นางสาววนิดา  ไผ่โสภา  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.72.6 นายปกรณ์ สีดาพาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.73 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.73.1 นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 

10.73.2 นายวิโรจน์  ใจเมือง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.73.3 นายจักรี  เชิงหอม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย          กรรมการ 
10.73.4 นายศรีธาตุ  ดีสิน  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 

 10.73.5 นายเฉลิมชัย  ชินพร  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
   10.74 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.74.1 นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ 

10.74.2 นางภคมน  บุญหินกอง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.74.3 นายศรีธาตุ  ดีสิน  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.74.4 นายสุพจน์  ศิรินันติกุล  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

 10.74.5 นายปกรณ์  สีดาพาลี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- ดนตรี 
 นายทินกร  โสรถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา 
 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์
 นายธวัชชัย  สายวิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
 นางพิสดา  รัตนโกสุมภ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา 

    10.75 การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับ ม.1-ม.3  10.76 การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับ ม.4-ม.6  
    10.77 การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับ ม.1-ม.3 10.78 การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับ ม.4-ม.6 
    10.79 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1-ม.3       10.80 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4-ม.6 
    10.81 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3        10.82 การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 
    10.83 การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3 10.84 การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับ ม.4-ม.6        
    10.85 การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3               10.86 การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับ ม.4-ม.6  
   10.87 การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับ ม.1-ม.3 10.88 การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับ ม.4-ม.6  
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    10.89 การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.1-ม.3 10.90 การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.4-ม.6 
    10.91 การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1-ม.3 10.92 การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6    
    10.93 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3   10.94 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.4-ม.6   
    10.95 การแข่งขันวงเคร่ืองสายวงเล็ก ทุกระดับ 10.96 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ทุกระดับ 
    10.97 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ทุกระดับ 
    10.98 การแข่งขันวงอังกะลุง  รวม 24 รายการ ประกอบด้วย 
 10.98.1 นายทินกร  โสรถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.98.2 นายปกรณ์  ประกาสิทธิ์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.98.3 นายธิบดี  เพชรสม  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.98.4 นายประภาส กิติศัพท์   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
10.98.5 นายวงศกร  ฉาไธสง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
10.98.6 นายอภิสิทธิ์  เทินสะเกษ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
10.98.7 นายศราวุธ  สมีดี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
10.98.8 นายวุฒิชัย  สีสมพาน   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
10.98.9 นางรัชตพร  จารย์รัตน์   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

    10.99 การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.1-ม.3   
    10.100 การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-ม.6 
    10.101 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ทุกระดับ  
    10.102 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ทุกระดับ   รวม 4 รายการ ประกอบด้วย 

 10.102.1 นายธวัชชัย  สายวิเศษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ประธานกรรมการ 
10.102.2 นายนรินทร์  ถนัดค้า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.102.3 นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.102.4 นายวะรัฐ  ทุมลา  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.102.5 นายรัตติกรณ์  ทัศน์ภักดิ ์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.102.6 นายวุฒิชัย  สีสมพาน   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 

   10.103 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายระดับ ม.1-ม.3  
   10.104 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายระดับ ม.4-ม.6 
   10.105 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงระดับ ม.1-ม.3  
   10.106 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงระดับ ม.4-ม.6 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย 
 10.106.1 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์  ประธานกรรมการ 

10.106.2 นางวาสนา  มณีพงษ์  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
10.106.3 นายเชิดเชาว์  ชุมพล  ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
10.106.4 นายพงษ์พฒัน์  ยอดดี  ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
10.106.6 นายปัญญา  สร้อยสระคู  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
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10.106.7 นายปรวรรตน์  โยธมาศ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย      กรรมการ  
10.106.8 นายนรินทร์  ถนัดค้า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.106.9 นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.106.10 นายบรรชา  ใจกล้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

   10.107 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายระดับ ม.1-ม.3  
   10.108 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายระดับ ม.4-ม.6 
   10.109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงระดับ ม.1-ม.3  
   10.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงระดับ ม.4-ม.6 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย 
 10.110.1 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์  ประธานกรรมการ 

10.110.2 นายณัฐพงษ์  ใจดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.110.3 นางจารุณี  ทัศนภักดิ์  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
10.110.4 นายโอภาส  จันทรี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.110.5 นายปัญญา  สร้อยสระคู  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.110.6 นายบรรชา  ใจกล้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

    10.111 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายระดับม.1-ม.3  
    10.112 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายระดับม.4-ม.6 
    10.113 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงระดับม.1-ม.3  
    10.114 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงระดับม.4-ม.6 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย 
 10.114.1 นางพิสดา  รัตนโกสุมภ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.114.2 นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
10.114.3 นางอรสา  เมธีจริยาพร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.114.4 นายสมบูรณ์  วุฒิพงศ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
10.114.5 นางสาวอุบลวรรณ  สร้อยสระคู  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.114.6 นายปัญญา  สร้อยสระคู  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา    กรรมการ 
10.114.7 นางลลนา  อวนศรี  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 
10.114.8 นางสาวศิราวรรณ  บุตรลุน ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 
10.114.9 นายบรรชา  ใจกล้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

    10.115 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายระดับม.1-ม.3  
    10.116 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายระดับม.4-ม.6 
    10.117 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงระดับม.1-ม.3  
    10.118 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงระดับม.4-ม.6 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย 
 10.118.1 นางพิสดา  รัตนโกสุมภ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.118.2 นายปัญญา  สร้อยสระคู  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
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10.118.3 นายปรวรรตน์  โยธมาศ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย      กรรมการ 
10.118.4 นายบรรชา  ใจกล้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 

    10.119 การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับ ม.1-ม.3 
    10.120 การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ระดับ ม.4-ม.6 
    10.121 การประกวดขับขานประสานเสียง ทีมระดับม.1-ม.3 
    10.122 การประกวดขับขานประสานเสียง ทีมระดับม.4-ม.6 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย 
 10.122.1 นางพิสดา  รัตนโกสุมภ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.122.2 นายนรินทร์  ถนัดค้า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.122.3 นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ   ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.122.4 นายบรรชา  ใจกล้า  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ- นาฏศิลป ์
ดร.ศศินันท์  พูลลาภ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือจรูญวิทย ์ 
นายบุญส่ง  จอมหงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร 
นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

 10.123 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับม.1-ม.3   
 10.124 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับม.4-ม.6                    
 10.125 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับม.1-ม.3   
 10.126 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับม.4-ม.6                    
 10.127 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทีม ระดับ ม.1-ม.3  
 10.128 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทีม ระดับม.4-ม.6 
 10.129 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทีม ระดับม.1-ม.3   
 10.130 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ทีม ระดับม.4-ม.6 รวม 8 รายการ ประกอบด้วย 
 10.130.1 ดร.ศศินันท์  พูลลาภ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือจรูญวิทย ์         ประธานกรรมการ 

10.130.2 นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       รองประธานกรรมการ  
    10.130.3 นางบุสรินทร์  พาระแพน ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.130.4 นางบังอร  แสนหลาบค า ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
10.130.5 นางฉัตรดาว  ทาสระคู  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.130.6 นางจารุวรรณ  ฝางเสน  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
10.130.7 นางรัชตพร  จารย์รัตน์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
10.130.8 นางสาวณัฐกานต์  มณีแสง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.131 การแข่งขันการแสดงตลก ทีม ม.1-ม.6  
10.132 การแข่งขันการแสดงมายากล ทีม ม.1-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.132.1 นายบุญส่ง  จอมหงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 

10.132.2 นายธีรพัฒน์ เสมัง  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
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10.132.3 นายณัฐพงษ์  ใจดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.132.4 นายจตุรภัสณินท์  ชวนัสสิมาโชติ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.132.5 นางรัชตพร  จารย์รัตน์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 นายภิญโญ  หอมไกล  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 
 นางส าเนียง  สุริยาประภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 
 นายพลอย เชิงโกรย    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 
 นางรุ่งนภา  มาศจันทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย     
  10.133 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.133.1 นายภิญโญ  หอมไกล  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

10.133.2 นายชานนท์  กุสุริย์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.133.3 นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.133.4 นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.133.5 นางทรัพย์อนนัต์  จุนทวิเทศ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.133.6 นางวันเพญ็  หนองหิน  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.133.7 นางนุชนาฏ  ยะถา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
10.133.8 Mr.Jovito O.Lamboloto ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 10.134 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
9.134.1 นายภิญโญ  หอมไกล  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
9.134.2 นางนิชนันทร์  สุขหงษ์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
9.134.3 นายชวลิต  พาระแพน  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
9.134.4 นางทรัพย์อนนัต์  จุนทวิเทศ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
9.134.5 นางเกศสุดา  ศิริโท  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

  10.135 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.135.1 นายภิญโญ  หอมไกล  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

10.135.2 นางณัฐจิตรา  ศรีวงษ์ชัย  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.135.3 นางสาวอรวรรณ  ศรีบุญเพขร ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
10.135.4 นางภัทรานิษฐ์  สินธุ์พรม ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
10.135.5 นางสุกัญญา  เจริญกรศร ี ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.135.6 นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.135.7 นางสาวทิพย์วรรณ  ทัพกรุง ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์  กรรมการ 
10.135.8 นางไกรวัลล์  มาหาญ  ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร   กรรมการ 
10.135.9 นางสุนิต  ศรีมงคล  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.135.10 นายธวัชชัย  บวรโมทย์  ครู โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  กรรมการ 
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10.135.11 นางสาวกาญจน์สมิดา วิชาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
10.135.12 นางวิมลรัตต์  สงนางรอง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
10.135.13 Mr.Jeffree Stewart Rule ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 10.136 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.136.1 นายภิญโญ  หอมไกล  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

10.136.2 นางสาวสุพัตรา  เสนาเนียร ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.136.3 นางอรอินทร์  ชคัตตรัย  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.136.4 นางสาวอภิยะดา  เช้ือสระคู ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.136.5 นางสุภา  วิชพล  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.136.6 นายธวัชชัย  บวรโมทย์  ครู โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  กรรมการ 
10.136.7 นางเพียรเพ็ญ  ชมภูพาน ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

  10.137 การแข่งขัน Multi Skill Competition ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
10.137.1 นางส าเนียง  สุริยาประภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงฯ ประธานกรรมการ 

 10.137.2 นางสาวลมณี  ประเมลัย ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.137.3 นายศิริศักดิ์  พระศรี  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 

10.137.4 นางสาววงค์เดือน  สมภูงา ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
10.137.5 นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ    
10.137.6 นายวัชรพล  จิตจ านงค์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.137.7 นางประไพแสง ศรีลัย  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.137.8 นางนิตยา  กล่ันความดี  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ         

   10.137.9 นางสุภาภรณ์  โพธินาม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
   10.137.10 Miss Irish Jean G.Cui ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.138 การแข่งขัน Multi Skill Competition ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.138.1 นางส าเนียง  สุริยาประภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
 10.138.2 นางรสลิน  เจริญเขต  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.138.3 นางพรจิต  สอนโกษา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

10.138.4 นายวัชรพล  จิตจ านงค์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ    
10.138.5 นางจุฬาลักษณ์  แก้วอินตา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ     

10.139 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
10.139.1 นางส าเนียง  สุริยาประภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ 

 10.139.2 นางสาวสุภาพร  ศรีสุระ  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.139.3 นางยุวดี  โกสุมาลย์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.139.4 นางสาวจิตรดา  โภชโน  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  

10.139.5 นางสาวงค์เดือน  สีล าเนาว์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
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  10.140 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
10.140.1 นางส าเนียง  สุริยาประภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ

 10.140.2 นางสาวกาญจนา  ลาดศิลา ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.140.3 นายประชารัฐ  เดชสองช้ัน ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.140.4 นายสมศักดิ์  เสือโคร่ง  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 

10.140.5 นายวิเชียร  ก าลา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
 10.141 การแข่งขันพูดเพื่ออาชพีภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3  
  10.142 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6  
 10.143 การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 
 10.144 การแข่งขันเขียนละครสั้นภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 
 10.145 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 รวม 5 รายการ ประกอบด้วย 
 10.145.1 นางรุ่งนภา มาศจันทร์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 

10.145.2 นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.145.3 นางสาววิชชุดา  มณีกัณ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย      กรรมการ 
 10.145.4  นางสาวอิสรา  เดชเดิม  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร      กรรมการ 
 10.145.5 นางสาวสาวนีย์  นาวารี  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา    กรรมการ 
 10.145.6 MissNie  Xiao  Mei  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการ  
 10.145.7 MissLiu  Xiao  Jie  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   กรรมการ  
 10.145.8 นางกมลพรรณ  สามาลา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

10.145.9 นางสุภาภรณ์  โพธินาม  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.145.10 นางสาววงค์เดือน  สีล าเนาว์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

 10.146 การแข่งขันพูดเพื่ออาชพีภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.1-ม.3 
    10.147 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6  
 10.148 การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาญี่ปุน่ ระดับ ม.4-ม.6 
 10.149 การแข่งขันเขียนละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6  
   10.150 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6  
    10.151 การแข่งขันพูดเพื่ออาชพีภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-ม.6  
 10.152 การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-ม.6  
 10.153 การแข่งขันเขียนละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-ม.6  
   10.154 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-ม.6  
    10.155 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝร่ังเศส ระดับ ม.4-ม.6  
 10.156 การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาฝร่ังเศส ระดับ ม.4-ม.6  
 10.157 การแข่งขันเขียนละครสั้นภาษาฝร่ังเศส ระดับ ม.4-ม.6 
 10.158 การแข่งขันพูดเพื่ออาชพีภาษาเยอรมัน ระดับ ม.4-ม.6 รวม 13 รายการ ประกอบด้วย 
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  10.158.1 นางรุ่งนภา มาศจันทร์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
10.158.2 นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

 10.158.3 MissJunko  Togashi  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.158.4 นายสันติชา  มานูเอล เลโอนาร์ด ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
  10.158.5 นางสาวศิวาพร  สิงห์นันท์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร      กรรมการ 
 10.158.6 นายวิเชียร  ก าลา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
 10.158.7 นางนุชนาฏ  ยะถา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    10.159 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.159.1 นายพลอย เชิงโกรย  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ประธานกรรมการ 
 10.159.2 นางวิไลวรรณ  นามเขต  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.159.3 นางเสาวภา  เพริศแก้ว  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.159.4 นางภัทรานิษฐ์  สินธุ์พรม ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.159.5 นางอรดี  วงค์น้ าค า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.159.6 นางนวลศรี  นาครินทร์  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ  
 10.159.7 นางสุนิต  ศรีมงคล  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
 10.159.8 นางณัฏฐิกา  สิทธิจันทร์  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 

10.159.9 นายพิศิษฐ์ วรรณค า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ     
   10.160 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.160.1 นายพลอย เชิงโกรย  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ประธานกรรมการ 
 10.160.2 นางปัตนี  นันตลาด  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.160.3 นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
 10.160.4 นางระนอง  สีพลี  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.160.5 นายสมบูรณ์  วุฒิพงศ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.160.6 นางกิตติกานต์  เศรษโถ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ  
 10.160.7 นายพิศิษฐ์ วรรณค า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ     

คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 

 นายอ านาจ  ชินศรี  รองอ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 

 นายจักราช  หินซุย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  

    10.161 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.161.1 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ประธานกรรมการ 

10.161.2 นางสาวละมุล เสนามาตย์ ครู โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์    กรรมการ 
10.161.3 ว่าท่ีร้อยตรีเอนก อัฒจักร ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.161.4 นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
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10.161.5 นายเสริมศักดิ์  เสนภูงา  ครู โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ  กรรมการ 
10.161.6 นายสมจิตร์  ประทุมทอง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.162 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.162.1 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ประธานกรรมการ 

10.162.2 นายวุฑฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์ ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ 

10.162.3 นางสาวละมุล เสนามาตย์ ครู โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์    กรรมการ 
10.162.4 ว่าท่ีร้อยตรีอเนก อัฒจักร ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.162.5 นายสมจิตร์  ประทุมทอง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.163 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.1-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.163.1 นายอ านาจ  ชินศรี  รองอ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ประธานกรรมการ 

10.163.2 นางทิพวรรณ  ประชานันท์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.163.3 นางสาวรุ่งกาล  บุตรบุญชู ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.163.4 นางสาวสมควร  อัญญโพธิ ์ ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.163.5 นายวินัย  วันนุกูล  ครู โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  กรรมการ 
10.163.6 นายอนิรุท  แสงสุรินทร์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.163.7 นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 10.164 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor: YC) ระดับ ม.1-ม.3  
 10.165 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor: YC) ระดับ ม.4-ม.6  
    รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.165.1 นายอ านาจ  ชินศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ประธานกรรมการ 

10.165.2 นางพัชรา  ศักดิ์แสง  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.165.3 นางสาวนุชรัช  เพชรดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 

 10.165.4 นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.165.5 นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์ ครู โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  กรรมการ 
10.165.6 นายบวร  ใยค าโพด  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
10.165.7 นางรัตนา  จันสว่าง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    10.166 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.166.1 นายจักราช  หินซุย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.166.2 นางสาวดลฤดี  มยุรา  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
10.166.3 นางสาวจินดา  ศรีเท่ียง  ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   กรรมการ 
10.166.4 นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.166.5 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 หน้าท่ี 35 

 

    10.167 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.167.1 นายจักราช  หินซุย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.167.2 นางพัทรศยา  ลาดศิลา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.167.3 นางปาริชาต  สาลี  ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
10.167.4 นางสาวนิติยา  แสนค า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.167.5 นายสนอง  นามมูลตรี  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

     10.168 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3   
 10.169 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
   10.169.1 นายจักราช  หินซุย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ประธานกรรมการ 

10.169.2 นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.169.3 นางสาวกัลยา  ขันใกล้  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
10.169.4 นางพรรณี  โยธาขันธ ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.169.5 นางสาวดวงกมล  ศรีหะบุตร ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.169.6 นางนีลวรรณ  วันบัวแดง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย-ีคอมพิวเตอร์ 

 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา 
  นายสรศักดิ์ สีตาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 
 นายทิวา  แซ่โง้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 
 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
    10.170 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น( Cosmic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.170.1 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา   ประธานกรรมการ 

10.170.2 นางสาวกรนิภา  พูลลาภ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  
10.170.3 นางสาวกาญจนา ค าสนาม ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.170.4 นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.170.5 นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง  ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์   กรรมการ 
10.170.6 นางสาวอุมาพร  สมนึก  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 10.171 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.171.1 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา   ประธานกรรมการ 

10.171.2 นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.171.3 นายพรชัย  ทองวิเศษ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.171.4 นายวิระ โกสุมาลย์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.171.5 นางสาวอุมาพร  สมนึก  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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    10.172 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.172.1 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา   ประธานกรรมการ 

10.172.2 นางพิไลพร  สงเคราะห์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.172.3 นางสาววราภรณ์  แจ้งขันธ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
10.172.4 นางสาวพิชญาภา  ยมรัตน์ ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
10.172.5 นายถนัด  พรสงวน  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
10.172.6 นางประวิณา  ทองวิเศษ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.172.7 นางสาวศศิธร เดชภูมี  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.172.8 นางวรลักษณ์ ภาคมฤค  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.172.9 นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงศ์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.173 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.173.1 นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา   ประธานกรรมการ 

10.173.2 นางสุมาลี ชนะดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.173.3 นางสาวกรวิกา  พูลลาภ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.173.4 นางสางขวัญเรือน  เวฬุวนารักษ ์ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
10.173.5 นายพรชัย ทองวิเศษ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.173.6 นางสาวปทิตตา  มะโนรา ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.173.7 นางวรลักษณ์ ภาคมฤค  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.173.8 นายถนัด  พรสงวน  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
10.173.9 นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงศ์ ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

    10.174 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.174.1 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 

10.174.2 นางประวีณา  ทองวิเศษ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.174.3 นายวิระ โกสุมาลย์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.174.4 นางสาวกรวิกา  พูลลาภ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.174.5 นายนรินทร์ บุญศักด์ิ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

    10.175 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.175.1 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 

10.175.2 นางสาวกรวิกา  พูลลาภ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.175.3 นางสาวกาญจนา ค าสนาม ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.175.4 นายวิระ โกสุมาลย์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.175.5 นายนรินทร์ บุญศักด์ิ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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    10.176 การแข่งขันการสร้าง Motion  Infographic  ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.176.1 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 

10.176.2 นางสาววันเพ็ญ  สวนงาม ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.176.3 นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.176.4 นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.177 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.177.1 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ 

10.177.2 นางสุภาวดี  อนุไพวรรณ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.177.3 นางกิจติพร  นาทาม   ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.177.4 นายสัญญา  วินทะไชย  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.177.5 นายกิตติ ทวยสอน  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.177.6 นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.178 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.178.1 นายสรศักดิ์ สีตาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   ประธานกรรมการ 

10.178.2 นายภาคิน วงศ์อาษา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.178.3 นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.178.4 นางพณมวัลย์ นาวารี  ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
10.178.5 นางกิจติพร  นาทาม  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.178.6 นางดวงทิพย์  ศรีใส  ครู โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์    กรรมการ 
10.178.7 นางกิตติ  ทวยสอน  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.178.8 นายวชิรวิชญ์  จิรโชติธราวัตน์ ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.178.9 นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.179 การแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
10.179.1 นายสรศักดิ์ สีตาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  ประธานกรรมการ 
10.179.2 นายวีระยุทธ บุญรักษา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.179.3 นางสาวศศิธร  เดชภูมี  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 
10.179.4 นายสมเด็จ  ศรีใส  ครู โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์    กรรมการ 
10.179.5 นางสาวกรวิกา  พูลลาภ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.179.6 นายกัลยา  สุเมตร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.179.7 นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.180 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
10.180.1 นายสรศักดิ์ สีตาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  ประธานกรรมการ 
10.180.2 นายเธียรไท  ไชยา  ครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี   กรรมการ 
10.180.3 นายจักรภัทร กุดทองดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
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10.180.4 นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.180.5 นางจินตนา  ประกอบเลิศ ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
10.180.6 นายรัฐธรรมนญู น้อยวงศ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.180.7 นายพีรยุทธ  แสงฟ้า  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.181 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
10.181.1 นายสรศักดิ์ สีตาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  ประธานกรรมการ 
10.181.2 นางเนตรนภา  มหาพานต์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.181.3 นายทองค า  เพ็ชรหงษ์  ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ       กรรมการ 
10.181.4 นางสุกัญญา สัมฤทธิ์  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.181.5 นายเพิ่มพูน  พลศิริ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

    10.182 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
10.182.1 นายสรศักดิ์ สีตาชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   ประธานกรรมการ 
10.182.2 นายทองค า  เพ็ชรหงษ์  ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ       กรรมการ 
10.182.3 นายจักรภัทร  กุดทองดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.182.4 นายวรวิทย์  พลเย่ียม  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.182.5 นายเพิ่มพูน  พลศิริ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

    10.183 การแข่งขันการต่อภาพยนตร์ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
10.183.1 นายทิวา  แซ่โง้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ ประธานกรรมการ 
10.183.2 นายวีระยุทธ บุญรักษา  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.183.3 นายนิมิตต์  การะดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.183.4 นางจันทร์เพ็ญ  ภูแย้ม  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
10.183.5 นายกิตติการ  นิลเนตร  ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา              กรรมการ 
10.183.6 นายนรินทร์  บุญศักด์ิ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์ 

 นายพงศกร โสรถาวร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
    10.184 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับ ม.1-ม.3  
    10.185 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับ ม.1-ม.3  
 10.186 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับ ม.1-ม.3 
 10.187 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.1-ม.3 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย  

10.187.1 นายพงศกร โสรถาวร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
10.187.2 นายจ านงค์  กรุพิมาย  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
10.187.3 นายรัฐธรรมนญู  น้อยวงศ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.187.4 นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ ์  ครู โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย   กรรมการ 
10.187.5 นางสาวชุติมา  พาโคกทม ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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  10.188 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับ ม.4-ม.6 
  10.189 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับ ม.4-ม.6 
  10.190 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับ ม.4-ม.6 
 10.191 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.4-ม.6 รวม 4 รายการ ประกอบด้วย   

10.191.1 นายพงศกร โสรถาวร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
10.191.2 นายวีรชาติ  มาตรหลุบเลา ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ   กรรมการ 
10.191.3 นายจ านงค์  กรุพิมาย  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์   กรรมการ 
10.191.4 นายรัฐธรรมนญู  น้อยวงศ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.191.5 นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ ์  ครู โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย   กรรมการ 
10.191.6 นายจิรพิพัฒน์ ลินทอง  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-การงานอาชีพ 
 นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
 นายชัยสมร  ศิริกังวาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลาง 
 นายส าราญ  พรวิเศษศิริกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  
 นายภูษิต  สอนสนาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 นายสุธิชัย ด่านกลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร 
 นายรัฐพล นามค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  
 นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
 นางสาวทิพวรรณ  ทองตัน    รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 

    10.192 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับ ม.1-ม.3  ประกอบด้วย 
10.192.1 นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
10.192.2 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.192.3 นายสุรพล  พุทธคุ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.192.4 นางสมร อิสิสิงห์   ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา    กรรมการ  
10.192.5 นายเจษฎาพร  พลหาญ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    10.193 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ระดับ ม.4-ม.6  ประกอบด้วย 

10.193.1 นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
10.193.2 นายอนุชิต ธรรมราษฎร์  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.193.3 นายประยงค์  คมข า  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.193.4 นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
10.193.5 นางสิริกร ชาชิโย  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ 
10.193.6 นายเจษฎาพร  พลหาญ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
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    10.194 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.195 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 

10.195.1 นายชัยสมร  ศิริกังวาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลาง  ประธานกรรมการ 
 10.195.2 นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ  
 10.195.3 นางจันทร์ศิริ  แก้วกัญญา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ  
 10.195.4 นายศราวุธ  เพชรภักดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ  

10.195.5 นายพจนพงษ์ ขจรภพ  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.196 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3  
    10.197 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 

10.197.1 นายภูษิต  สอนสนาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
10.197.2 นางกิ่งแก้ว สายเช้ือ  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
10.197.3 นางพินนะรัตน์  อ่อนสองช้ัน ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
10.197.4 นางนวลจันทร์  ศรีจันลา ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
10.197.5 นางปราณี  เมืองหนองหว้า  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
10.197.6 นางพนาวนั  สงครินทร์  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 10.198 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 
 10.199 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.199.1 นายสุธิชัย ด่านกลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 10.199.2 นายพรชัย  น่าบัณฑิต  ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
 10.199.3 นางชมพูนุช  แพงวงษ์จันทรประทักษ์ ครู โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  กรรมการ 
 10.199.4 นางพานทอง โพธิ์คลัง  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.199.5 นายนิมิตต์  การะดี  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 
 10.199.6 นางนิตยา  ไชยมหา  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
    10.200 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 
 10.200.1 นายส าราญ  พรวิเศษศิริกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.200.2 นายสราวุธ  เพชรภักดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.200.3 นางจีราภรณ์  ชีวาจร       ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ    กรรมการ 
 10.200.4 นายอนุสรณ์  อ่อนสองช้ัน  ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
 10.200.5 นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง       ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
 10.200.6 นายสมพร  มาตย์ค าจันทร์       ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย   กรรมการ 

10.200.7 นายเหรียญชัย  สามาลา      ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
    10.201 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 10.201.1 นายส าราญ  พรวิเศษศิริกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 10.201.2 นายสราวุธ เพชรภักดี  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
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10.201.3 นายอนุสรณ์ อ่อนสองช้ัน       ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา   กรรมการ 
10.201.4 นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง        ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
10.201.5 นายชวลิต ศรีลาภ        ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

    10.202 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3  
 10.203 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.203.1 นายรัฐพล นามค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 10.203.2 นางสาวชมนาท  พรหมโคตร ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.203.3 นางสุมาลี  โพธิจักร์  ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา   กรรมการ 
 10.203.4 นางสุวรรณ  ถาพร  ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล   กรรมการ 
 10.203.5 นางกชพรรณ  แขวงภูเขียว ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    10.204 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ระดับ ม.1-ม.3  
    10.205 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.205.1 นางสาวทิพวรรณ ทองตัน รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ ประธานกรรมการ 
 10.205.2 นางสาวชมนาท พรหมโคตร ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ 
 10.205.3 นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   กรรมการ 
 10.205.4 นางนวลจันทร์  ศรีจันลา  ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์   กรรมการ 
 10.205.5 นางนีลวรรณ  วันบัวแดง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
 10.206 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3  
  10.207 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.207.1 นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร           ประธานกรรมการ
 10.207.2 นางวรพนัธุ์ บุตรนาแพง  ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์    กรรมการ 
 10.207.3 นางนันทิญา  อัฒจักร  ครู โรงเรียนหนองหมืน่ถ่านวิทยา   กรรมการ 

10.207.4  นางสาวพวงชมพู  สารโภค ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร      กรรมการ 
 10.207.5 นางนิตยา  ผลสุข  ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
 10.207.6 นางนีลวรรณ  วันบัวแดง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
    10.208 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3  
 10.209 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 
 10.209.1นายสุดสาคร ศิริวารินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร    ประธานกรรมการ 
 10.209.2 นางสุปราณี พลพันธ์งาม  ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   กรรมการ  
 10.209.3 นางล าปรางค์  พรมส าโรง ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  กรรมการ 
 10.209.4 นายณัฐวุธ  ค าพันธ์  ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา   กรรมการ  
 10.209.5 นางสาววิภาพร  ศรีสุลัย  ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขัน 
 เรียนรวม-ภาษาไทย   

  10.210 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ม.1-ม.3  
   10.211 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับ ม.1-ม.3  
   10.212 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.1-ม.3  
   10.213 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.1-ม.3   
 เรียนรวม-ศิลปะ 

 10.214 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ม.1-ม.3 
 10.215 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับ ม.1-ม.3 
 10.216 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.1-ม.3 
 10.217 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับ ม.1-ม.3 
 10.218 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.1-ม.3 
 10.219 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ม.4-ม.6 
 เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 10.220 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 10.221 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย    ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 10.222 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
    รวม 13 รายการ ประกอบด้วย 

1. นายบุญภพ จันทมัตตุการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณภัทร  โมฆรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย ์   กรรมการ 
3. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ   ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารวิทยาคาร  กรรมการ 
4. นางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์ภักดี ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางรัตนา  จันสว่าง ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
นายส านอง  บุญภูงา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนิกองวิทยาคาร 
นายเอนก  อุดมวงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   

 10.223 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโปงลาง ม.1-ม.3  
 10.224 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโปงลาง ม.4-ม.6 
 10.225 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด ม.1-ม.3 
 10.226 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโหวด ม.4-ม.6 
 10.227 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวพิณ ม.1-ม.3 
 10.228 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวพิณ ม.4-ม.6 
 10.229 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวแคน ม.1-ม.3   
 10.230 การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวแคน ม.4-ม.6 รวม 8 รายการ ประกอบด้วย 
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  10.230.1 นายส านอง  บุญภูงา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนิกองวิทยาคาร   ประธานกรรมการ 
10.230.2 นายพงษ์พฒัน์ ยอดดี   ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ     กรรมการ   
10.230.3 นายธนกฤต เดชสองช้ัน   ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล    กรรมการ 
10.230.4 นายวุฒิชัย  สีสมพาน   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  

10.231 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 ประกอบด้วย 
10.231.1 นายเอนก  อุดมวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
10.231.2 นายวุฒิชัย  สีสมพาน   ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนครั้งท่ี 68 ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม 
 

 


