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๑1. ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกท่ำน   กรรมกำร 
๑2. นำงสำววัลลำ  เรือนไชยวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นฐำน 
กรรมกำร 

๑3. นำยพนัส  บุญวัฒนสุนทร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑4. นำงอัจฉรำภรณ์  ตั้งอุทัยสุข   
  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑5. นำงนภำ  พำนน้อย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมพลำนำมัยนักเรียน 
ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑6. นำงสำวอรอนงค์  อุทำรเวสำรัช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
                                            ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
                                            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑7. นำงสำวกุลธิดำ  อ่วมอ่ิม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๑8. นำยสันติ  โลหะปิยะพรรณ ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

19. นำยชำญณรงค์  ศรีจันทร์ ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒0. นำงสำววำรุณี  วออ่วม ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒1.  นำงสุภำวรรณ  ผุดมำก 
                              

ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 
 

๒2. นำงสำวกำนต์ภิชชำ  ธรรมกุล   ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
                                            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒3. นำยเทพพนม  ลีประโคน ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒4. นำงสำวอมรรัตน์  มณีวงษ์ ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมกำร 

๒5. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

 
/๒6. นำยสุริภำศ... 
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๒6. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๒7. ว่ำที่ร้อยตรี ส ำรวย  นกงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 
รักษำรำชแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๒8. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

29. นำยภัทธศำสน์  มำสกุล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๓0. นำงวัชรกำญจน์  คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๓1. นำงเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญำกุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๓2. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓3. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                            และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                            ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 
๓4. นำยประจักษ์  ทองเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

๓5. นำงสำวมยุรี  สำรีบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

/๓6. นำยสุพิชญ์... 
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๓6. นำยสุพิชญ์  ลำลุน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๓7. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. อ ำนวยกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
๓. ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       ประธำนกรรมกำร 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒. นำยเสนีย์  เรืองฤทธิ์รำวี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 
๓. นำยภัทธศำสน์  มำสกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

๕. ว่ำที่ร้อยตรี ส ำรวย  นกงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๖. นำงวัชรกำญจน์  คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

 
/๗. นำงเกตอรอินท์... 
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๗. นำงเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญำกุล     ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
                                            ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๘. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล    รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๙. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง   
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล   
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑1. นำยธีรวฒัน์  ค ำศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑2. นำงสุพร  สำมัตถิยะ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑3. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑4. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๑5. นำยประจักษ์  ทองเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

 
/๑6. นำงสำวมยุรี... 
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๑6. นำงสำวมยุรี  สำรีบุตร 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๑7. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
และกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

18. นำยสุพิชญ์  ลำลุน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

19. นำยสุทธิชัย  ไชยโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
และกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

๒0. นำยเสรี  กำหลง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ                                   กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
มีหน้าที่ 
๑. อ ำนวยกำร วำงแผน ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะ ดูแลแก้ไขปัญหำ ตลอดจนให้กำรสนับสนุน    
    ทรัพยำกร บุคลำกร และวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้งำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
๒. ก ำหนดนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และบริหำรจัดกำรกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน      
    กับหน่วยงำน และระหว่ำงบุคคลกับบุคคล 
๓. ก ำหนดระเบียบ กติกำ เรื่องต่ำง ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมำยและวิธีปฏิบัติ ยกเว้นด้ำนกำรบริหำรบุคคล 
    และด้ำนงบประมำณ ที่ต้องให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๔. ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร 
๕. วำงแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม   
๗. แต่งตั้ง มอบหมำย คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำน              
    ที่เป็นเจ้ำภำพร่วม  
 

/๓. คณะกรรมกำรตัดสิน... 
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๓.  คณะกรรมการตัดสิน 
๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

           3.๑.๑  กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงนลินี อ ำพันธ์ อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยนิคม กองเพชร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงนิชนันท์  ไชยรัตน์ คร ูโรงเรียนผดุงนำรี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวณัฐวรรณ  สำยยำ คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยชำญชัย  กุศลคุ้ม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

            3.๑.๒  กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 
๑. นำงสำวปิ่นอนงค์  จ ำปำเงิน อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์ 
                                      มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเฉลียว  ดอนกวนเจ้ำ คร ูโรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงจินตนำ  วงษ์สุนทร คร ูโรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวรพีพรรณ  บุญเย็น  ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงวรำพร  เจริญยุทธ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.๑.๓  กำรแข่งขันวรรณกรรม... 
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          3.๑.๓  กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงจิตตรำ  พิกุลทอง คร ูโรงเรียนผดุงนำรี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยสุธะนะ  พำมนตรี คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเตชิต  นันทประพิณ คร ูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำงบุษยพรรณ  ริมหนองอ่ำง    คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงวรกมล  เรืองฝำง คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
          3.๑.4  กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำงรัตนำ  ค ำเพชรดี   คร ูโรงเรียนนำแกสำมัคคีวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอำทิตย์กมล  แสนใจวุฒิ   คร ูโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. ว่ำที่ร้อยตรีณัฐธนันท์  วรรณสุข  คร ูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยำคม  
                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                         มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำงนีรนุจ  บริสัย คร ูโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.๑.5  กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี... 
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          3.๑.5  กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงธนวรรณ จุโฑปะมำ คร ูโรงเรียนจักรำชวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงใจทิพย์  มำลำกอง คร ูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงชุลีพร  พินิจพล คร ูโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๔. นำงสุรัชนำ  โพธินำแค คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยอลงกรณ์  สำระบุตร คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          3.๑.6  กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำงสำวฐิติรัตน์  นำพัง  คร ูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเอกกรำนต์  อินทร์ตำแสง  คร ูโรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์ คร ูโรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวจุฑำมำศ  บุญทน คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวมินตรำ  งำมทรัพย์    คร ูโรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวร 
                                      ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.๑.7  กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม... 
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          3.๑.7  กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม (กำรเขียนเรียงควำม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยอำทิต   กันธินำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุดบงพิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสุภำพ  อ ำมุกคะ คร ูโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์   คร ูโรงเรียนพลับพลำวิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๗ 

กรรมกำร 

๔. นำงเอ้ือจิต  วรรณวงศ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวพันิภำ  จันทะโสม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          3.๑.8  กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม (กำรเขียนเรียงควำม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำงพัฒนำ  เปลี่ยนไธสง  คร ูโรงเรียนกระสังพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอนุวัฒน์  แก้วลอย คร ูโรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์   ครู โรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวปำจรีย์  นำมวงศ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยจักรกฤษณ์  ชนะชัย คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.๑.9  กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน... 
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        3.๑.9  กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงวรรณวรำงค์  โอฬำรอกพันธุ์ คร ูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. ว่ำที่ร้อยตรีพิชิต  แก้วสุริวงษ์  คร ูโรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสมโภช  บรรณำรักษ์ คร ูโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวสุภำพร  แสงลับ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยนพพร  ศรปัญญำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        3.๑.10  กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำงวิลำวัณย์  ศิริจิตร  คร ูโรงเรียนบ้ำนแฮดศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงเวชมณี  ถวิลกำร คร ูโรงเรียนพุทโธภำวนำประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสำมำรถ  ศรีมงคล คร ูโรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๔. นำยสุทัศ  สุขกมล คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยวิทยำ  ค ำพันธ์ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.๑.11  กำรแข่งขันกวีเยำวชน... 
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         3.๑.11  กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี 11 (6 บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยอภิสิทธิ์  มีปัญญำ อำจำรย์คณะครุศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยภัทรพงศ์  จ ำปำวัน คร ูโรงเรียนสำกเหล็กวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงณัฐฐินันท์  สังสูงเนิน คร ูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวอมรรัตน์  ตำดม่วง  ครู โรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๕. นำยเวโรจน ์ ทองเถำว์ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          3.๑.12  กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภำพ (4 บท) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำยอธิชำติ  บุญญยศยิ่ง  อำจำรย์คณะครุศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยวิชิต  ประทัยเทพ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยพร้อมพงษ์  สะสม 
 

คร ูโรงเรียนวังเหนือวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๕ 

กรรมกำร 

๔. นำงบัวจูม  เยี่ยมร ำ คร ูโรงเรียนทรำยมูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์    คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.๑.13  กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์... 
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        3.๑.13  กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยศิกวัส  กริ่งสันเทียะ นักวิชำกำรอิสระชมรมครอสเวิร์ด เอแม็ท 

ค ำคม จังหวัดชัยภูมิ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำงวรรณรวี  ทึมกระโทก คร ูโรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวนฤมล  พิพัธนบรรจง   คร ูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

กรรมกำร 

๔. นำยสำยัณห์  เขียวบริสุทธิ ์  ครู โรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๕. นำงบุษบำ  ค ำนนท์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.๑.14  กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำงกุลวดี  บงแก้ว  คร ูโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยปิยะฤกษ์  บุญโกศล คร ูโรงเรียนเขื่องในพิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวประภัสรำ ไชยปัญญำ   คร ูโรงเรียนตำลสุมพัฒนำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๔. นำงวันเพ็ญ  กำศักดิ์ คร ูโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงพวงเพชร  โพธิ์ชัย คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/3.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์... 
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3.2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        3.2.๑  กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงมยุรี  สำลีวงศ์            คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสุธีรำ แก้วบุญเรือง คร ูโรงเรียนกัลยำณวัตร   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี คร ูโรงเรียนบุญวัฒนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำยชินวัตร  นำมแสน 
 

คร ูโรงเรียนอ ำนำจเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๕. นำงธัญรัศม์ ประเสริฐศรี คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        3.2.๒  กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำยโกเมน  อรัญเวศ            คร ูโรงเรียนเบญจะมะมหำรำช  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยไพรวัล  ดวงตำ คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยฐำนิศวร์  ผลเจริญ คร ูโรงเรียนกระสังพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำยปติพล  มำนิสสรณ์ 
 

คร ูโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

 
 

/๕. นำงสำวจำรุพร... 
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๕. นำงสำวจำรุพร  แก้วลำ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        3.2.๓  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำย 
          ทำงคณิตศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 

๑. นำยยุทธนำ  ปรังประโคน คร ูโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวสุพรรษำ ธรรมสโรช     ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำยกำร 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงอรุณี  ปะนัดถำ คร ูโรงเรียนวำปีปทุม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวอริยำ  อุ่นใจ คร ูโรงเรียนจักรำชวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๕. นำงพงศ์ผกำ  บัวหอม คร ูโรงเรียนทรำยมูลวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        3.2.4  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำย 
          ทำงคณิตศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 

๑. นำงเยำวมำลย์ ละอองนวล  ครู โรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยสวัสดิ์  จันทมนตรี คร ูโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวสุริยำภรณ์ พนันชัย   คร ูโรงเรียนธำตุพนม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

กรรมกำร 

 
/๔. นำงสำวสุจินดำ... 
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๔. นำงสำวสุจินดำ  เอ่ียมศิริ 
 

คร ูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๕. นำงวิภำดำ  จันล่องค ำ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. นำงสำวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์   คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        3.2.5  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ 
          ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 

๑. นำยพิทักษ์  พงษ์วิเศษ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวประภัสสร  เพชรสุ่ม    คร ูโรงเรียนจักรำชวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเฉลิมพล  ถิ่นละออ คร ูโรงเรียนดอนจำนวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวยุพิน  ปะวะเสนัง 
 

คร ูโรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

กรรมกำร 

๕. นำงไสว  ทองเพ็ชร คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. นำยวัลลภ  สุรวิทย์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 

/3.2.6  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำน... 
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        3.2.6  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ 
          ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 

๑. นำงสุนีย์  พลอยด ำ คร ูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. ว่ำที่ร้อยเอกพิสิษฐ์  แวงสันเทียะ  คร ูโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวจุฬำรัตน์  ทองอร่ำม  คร ูโรงเรียนมหำชนะชัยวิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยภำนุวัฒน์  เกียรตินฤมล   คร ูโรงเรียนบรบือ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวพัชรี  แสนโสม คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

       3.2.7  กำรแข่งขันกำรสรำ้งสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยวรำวธุ  บุตรรัตน์ คร ูโรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยพณำไพร  ทนงค์ คร ูโรงเรียนค้อวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยธีรนันท์  นำมเสริมศรี คร ูโรงเรียนประสำทวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๔. นำยอัษฎำยุท  โพธิ์นอก คร ูโรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

 
 

/๕. นำงเสำวณิต... 
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๕. นำงเสำวณิต  ทัพโยธำ คร ูโรงเรียนผดุงนำรี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. นำงสำวอัจฉริยำ อุทธิโท คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       3.2.8  กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   

                ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำยวรำวธุ  บุตรรัตน์ คร ูโรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยพิชิต  ทองล้น ครู โรงเรียนชุมแพศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยพณำไพร  ทนงค์ คร ูโรงเรียนค้อวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

กรรมกำร 

๔. นำยธีรนันท์  สวุรรณมูล คร ูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๕. นำงปทิตตำ  ขัณฑ์ชลำ  คร ูโรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. นำยก่อโชค ต่อนค ำสนธิ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       3.2.9  กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงภคมน  ภูมิชูชิต คร ูโรงเรียนวำปีปทุม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

ประธำนกรรมกำร 
 

 
/๒. นำยอำนนท.์.. 
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๒. นำยอำนนท์  แสนแก้ว คร ูโรงเรียนภูกระดึงวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยวสันต์  สำมำรถ คร ูโรงเรียนพิมพ์รัฐประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำยวิทยำ  อินธิมำศ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยจรัญชัย  อนุศำสน์ คร ูโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๖. นำงธมนณัฏฐ  ทองพูน คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗. นำยธีรพงศ์  คงทน คร ูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๘. นำงสุภัทรำ  บุญยิ่ง คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙. นำงสำวปริวรัญญำ ผ่ำนสวุรรณ  ครู โรงเรียนนำทมวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวชนัญณิชำ  เกศำพันธ ์ ครู โรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวยุวดี  ไชยนิจ คร ูโรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๗ 

กรรมกำร 

๑๒. นำงวรรณภำ  ศรีใสย ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/3.2.10  กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว... 
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  3.2.10  กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำยยุทธนำ  ปรังประโคน คร ูโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงกัญจน์ณมล  เรืองวิเศษ  คร ูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยชัชวำลย์  มั่นคง คร ูโรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๔. นำงปัณสิภัค พันธเสน คร ูโรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ คร ูโรงเรียนอ ำนำจเจริญ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๖. นำงสำวสุธำสิน ี เต่งภูเขียว  ครู โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 

กรรมกำร 

๗. นำยวชำกร  บุญสิทธิ ์ คร ูโรงเรียนวำปีปทุม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๘. นำยวิทยำ  เสนำเสถียร คร ูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

กรรมกำร 

๙. นำงสำวสร้อยดำว  กำทอง    คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวพลับพลึง  ยอดมีสี   คร ูโรงเรียนร่องค ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒4 

กรรมกำร 

 
 
 

/๑๑. นำยโกวิทย์... 
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๑๑. นำยโกวิทย์  ชัยทัพ คร ูโรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวลิขิต  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.2.11  กำรแข่งขันกำรต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยรวีวัฒน ์ วุฒิไชยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลียงพิทยำคม  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยวิทธวชั  พลอำวุธ คร ูโรงเรียนกุดข้ำวปุ้นวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยชำญชัย  หำญสีนำด คร ูโรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำยภำณุวัฒน์  ศรีโนนยำง  ครู โรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

กรรมกำร 

๕. นำงภัคภร  ใสแจ่ม คร ูโรงเรียนสิรินธร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. นำยวินิจฉัย ดุจนำคี คร ูโรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       3.2.12  กำรแข่งขันกำรต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำงสำวศิรินำถ  สุมหิรันต์ คร ูโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยพิสิฎฐ์  ชำวเสมำ คร ูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 
/๓. นำงธรำภรณ์... 
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๓. นำงธรำภรณ์  กันหำ คร ูโรงเรียนนำดูนประชำสรรพ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๔. นำยสุเมธ  โพธิ์ไข คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงณัฐกฤตำ แก้วโบรำณ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.2.13  กำรแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำงสุขฤดี  บุญศรี คร ูโรงเรียนเดชอุดม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำววรำงคณำ  เชิดปรุ   ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงจินห์จุฑำ มิ่งมิตรวิบูลย์  คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยพัทธดณย์  เจริญศิริ คร ูโรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๕. นำงปิยวรรณ จินดำวงศ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๖. นำงสำวนวรัตน์  โยวะบุตร  ครู โรงเรียนดงกลำงพัฒนศึกษำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ 

กรรมกำร 

๗. นำยสมพงษ์  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.2.14  กำรแข่งขันซูโดกุ... 
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       3.2.14  กำรแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
๑. นำยรวีวัฒน ์ วุฒิไชยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเฉลียงพิทยำคม  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยสรวชิญ์  สว่ำงภพ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวปภัทรนันท์  นำมสุดชินสีห์   คร ูโรงเรียนชุมแพศึกษำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวเกวลิน  ชำวนำฮี คร ูโรงเรียนท่ำคนโทวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๒๔ 

กรรมกำร 

๕. นำยอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส   คร ูโรงเรียนละลมวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๖. นำงสำวพิมลรัตน์  พิมพ์เชื้อ  คร ูโรงเรียนหนองหงส์พิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๗. นำงสำววีระยำ  บุญพำมำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘. นำงสุรจรรยำ  ละชั่ว คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.2.15  กำรแข่งขันเวทคณิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยพันธ์ศักดิ์  ภูทอง คร ูโรงเรียนนำเยียศึกษำ รัชมังคลำภิเษก  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. ว่ำที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ สุวะโจ  คร ูโรงเรียนบัวหลวงวิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 
/๓. นำงกชพรรณ... 
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๓. นำงกชพรรณ สุระศรี คร ูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำงเจริญขวัญ น ำพำ คร ูโรงเรียนหนองหำนวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

กรรมกำร 

๕. นำงวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล   คร ูโรงเรียนเสิงสำง  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๖. นำงศุภวจี  พิจำรณ์ คร ูโรงเรียนมหำชนะชัยวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗. นำงสำวจ ำเนียร เหมำะสมำน   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๘. นำยกัปตพล ควรชม คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๙. นำงสำวนรินทร์ แดนเสนำ คร ูโรงเรียนประชำพัฒนำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๑๐ นำงสำวศิรินทรำ  พำเฮือง    คร ูโรงเรียนนำวังศึกษำวิช  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

กรรมกำร 

๑๑. นำงศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๒. นำงสำวศิวัชญำ มั่นธรรม  คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/3.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์... 
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3.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

       3.3.๑  กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัญญำรัตน์ โคจร    อำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยเทพพร โลมำรักษ์ อำจำรย์คณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. ผูช้่วยศำสตรำจำรยว์ัชรินกร  เมฆลำ     อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

กรรมกำร 

4. นำงธนัญญ์ฎำ  บึงไกร คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

5. นำยอดิศักดิ์ เอกตำแสง คร ูโรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

6. นำงอรัญญำ หมอกไชย ครู โรงเรียนพุทไธสง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

7. นำยบุญส่ง  จันทร์ใด คร ูโรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

8. นำยสุรชัย ดอกแก้ว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.3.๒  กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กัญญำรัตน์ โคจร  อำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์  
                                                 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเทพพร โลมำรักษ์ อำจำรย์คณะครุศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. ผู้ชว่ยศำสตรจ์ำรย์วชัรนิกร  เมฆลำ          อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์  
                                                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำน ี

กรรมกำร 

 

/4. นำงธิดำรัตน์... 
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4. นำงธิดำรัตน์  สร้อยจักร คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

5. นำยไพบูรณ์  เกตวงษำ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

6. นำยนพคุณ แงวกุดเรือ คร ูโรงเรียนบ้ำนแฮดศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

7. นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว คร ูโรงเรียนกู่ทองพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒6 

กรรมกำร 

8. นำยศรัณญู ศรีธัญรัตน์ คร ูโรงเรียนน้ ำค ำวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.3.๓  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร ์ประเภททดลอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำงพิสมัย  พำนโฮม คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยนรินทร รัตนทำ คร ูโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒5 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. สุพรรณี สองศร คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

4. ทศพร สวนแก้ว คร ูโรงเรียนปิยะมหำรำชำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

5. นำงสำววันดี วิถี คร ูโรงเรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/3.3.4  กำรแข่งขัน... 
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       3.3.4  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร ์ประเภททดลอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ คร ูโรงเรียนบุญวัฒนำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 31 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวนุชกำนดำ พิมโคตร   คร ูโรงเรียนบัวเจริญวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยปฏิพล จ ำลอง คร ูโรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำยสถำพร ภูผำใจ คร ูโรงเรียนผดุงนำรี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

กรรมกำร 

5. นำงณิชำมล ทองลือ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       3.3.5 กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำงสำวไผ่ล้อม บุษมงคล ครู โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒6 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยนิกร  สีกวนชำ คร ูโรงเรียนขำมแก่นนคร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒5 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำววงเดือน  แสวงผล ครู โรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

4. นำงสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล คร ูโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒3 

กรรมกำร 

5. นำยปรมินทร์  แก้วดี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/3.3.6  กำรแข่งขัน... 
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3.3.6 กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 
1. นำยสมพบ  เกรียรัมย์ คร ูโรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวบังออน จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยปฐม  อินทร์ปรุง คร ูโรงเรียนจำรย์วิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงสำวสมเพียร เจำจำลึก   คร ูโรงเรียนนำแกพิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒2 

กรรมกำร 

5. นำยวรวุฒ ิ ศรีโพธิ ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7  กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science  Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำงสำวนวรัตน์  โสตศิริ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยรุ่งโรจน์ หวังชม ครู โรงเรียนสวำยจีกพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงอัมรำ  หมั่นกิจ ครู โรงเรียนหันห้วยทรำยพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓1 

กรรมกำร 

4. นำงกนกพร  งำมแสง คร ูโรงเรียนอุดรธำนีพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒0 

กรรมกำร 

5. นำงสำวปรำญชลี  นนทะวัน    คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.3.8  กำรแข่งขันกำรแสดง... 
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3.3.8  กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science  Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
1. นำงสำวนภัคมณ  พิศภำณ      คร ูโรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร  
                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                         มัธยมศึกษำ เขต ๒4 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวมิรันตี โทผำวงษ์ คร ูโรงเรียนปลำปำกวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวบังอร  นิลกิจ คร ูโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

4. นำงวิไลรัตน์ สุวรรณสม คร ูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒6 

กรรมกำร 

5. นำงสำวจตุพร  พงศ์พีระ คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.3.9  กำรแข่งขันกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำงสุภำรัตน์  อัฐประจง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒3 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงวำรุณี  แก้วสังข์ ครู โรงเรียนประสำทวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงนันทิยำ เจริญผล คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยตรีจักรพนธ์ ประทุมวงทรัพย์   คร ูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยำ  
                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                         มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

5. นำยจอมพล ขุนธิวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.3.10  กำรแข่งขันกำรประกวดผลงำน... 
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3.3.10  กำรแข่งขันกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่4 – 6 
1. นำงพรรณพร บุญทศ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธีรศักดิ์  อำษำ คร ูโรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยจักรภัทร ยอดสุวรรณ์ คร ูโรงเรียนชนบทศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

4. นำงอมรรัตน์ อุทิศสุนทร คร ูโรงเรียนธำรทองพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓2 

กรรมกำร 

5. นำงสำววิไล  จวนสำง คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

3.4. การแข่งขันนักบินน้อย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.4.๑  กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
๑. นำยกิตติพันธ์  อนันตกูลจิรโชติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยสินมหัต  ฝ่ำยลุย อำจำรย์มหำวิทยำลัย 

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำยวชิรวิทย์  รัตนสีหภูมิ    พนักงำนรำชกำรโรงเรียนพระเทพญำณ    
                                      วิศิษฏ์อุดมวิทย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่    
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒4 

รองประธำนกรรมกำร 
 

4. นำยชัยวัฒน์  ประพำฬ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

5. นำงสำววนิษำ  จันคะนำ คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

/6. นำยจอมพล... 
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6. นำยจอมพล  ขุนธิวงศ์ 
 

คร ูโรงเรียนเบญจประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

7. นำงสำวรัตนำภรณ์  ก ำลังดี   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

8. นำงสำวปทุมวดี  แซ่จู คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

9. นำงสำวกุลนิดำ  ศรีค ำเวยีง    คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

10. นำยธีรวฒัน์  ดวงสิน คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

11. ว่ำที่ ร้อยตรีสินธวัฒน์  เข็มอุรำ  คร ูโรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒3 

กรรมกำร 

12. นำยชูชำติ  ไฉนงุ่น คร ูโรงเรียนบ้ำนโคกก่องสหมิตรวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 3 

กรรมกำร 

13. นำยจักรำยุทธ  พลทะสอน  คร ูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 21 

กรรมกำร 

14. นำงสำวชนิดำพร  ดวงแสง   คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.4.๒  กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน  ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
1. นำยทัศพร  ค ำปลิว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกหล่ำมวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

/2. นำยสินมหัต... 
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2. นำยสินมหัต  ฝ่ำยลุย อำจำรย์มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวชิรวิทย์  รัตนสีหภูมิ    พนักงำนรำชกำรโรงเรียนพระเทพญำณ    
                                      วิศิษฏ์อุดมวิทย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่    
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒4 

รองประธำนกรรมกำร 
 

4. นำยชัยวัฒน์  ประพำฬ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

5. นำยสัมฤทธิ์  โคตรโสภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนกเหำะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 

กรรมกำร 

6. นำงสำวพัชรวดี  บุญมำก คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

7. นำยเชำวลิต  เสำเวียง คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

8. นำยพันกร  มนทอง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

9. นำยประสพ  เจริญรัมย์ คร ูโรงเรียนนำคูพัฒนำ “กรป.กลำง
อุปถัมภ์” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๔ 

กรรมกำร 

10. นำยกิจจีพงษ์  กุลนอก ครู โรงเรียนหนองบอนวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 17 

กรรมกำร 

11. นำยวรเชษฐ์  บุญยง คร ูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓3 

กรรมกำร 

12. นำยยุทธนำ  เส้นเศษ คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

/13. นำยธีรวฒัน์... 
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13. นำยธีรวฒัน์  ดวงสิน คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

14. นำงสำวปทุมวดี  แซ่จู คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.4.๓  กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้ำหมำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยสถำน  ปรำงมำศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยณฐนน ธีรกำญจนำกุล   ครู โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29  
                                      ศรีสะเกษ  ส ำนักบริหำรงำน 
                                      กำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวิเชตุ  ทับเปีย คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 33  
ลพบุรี  ส ำนักบริหำรงำน 
กำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

4. นำยแอ๊ด ชำวน่ำน คร ูโรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓6 

รองประธำนกรรมกำร 
 

5. นำยสุปรีชำ  จ ำปำนัตน ์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

6. นำยฐำปนัท  เทียบสี คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

7. นำยนิธิกร  เที่ยงทัศน์ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

8. นำงสำวพรศิริ  ดวงสินทร์ คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

/9. นำยเมธี... 
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9. นำยเมธี  หินทอง คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

10. นำยวรเชษฐ์  บุญยง คร ูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓3 

กรรมกำร 

11. นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 26 

กรรมกำร 

12. นำงสำวมะลิวัลย์  หงส์ศรีทอง   คร ูโรงเรียนหนองนำงพิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 21 

กรรมกำร 

13. นำยชัชวำล  สำรวัน คร ูโรงเรียนเสียมทองพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

14. นำยเกียรติศักดิ์  รัตนคุณศำสน ์  คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ 
                                      รำชวิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

15. นำงสำวนันทพร  กตะศิลำ    คร ูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.5.๑  กำรแข่งขันกำรประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงพัทธยำ  ชุมสงครำม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวกนกวรรณ  ค ำไสย  คร ูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

/๓. นำงปริญญำ... 
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๓. นำงปริญญำ ยงค์สูงเนิน คร ูโรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวศิรินุช  ฝ่ำยพรม 
 

คร ูโรงเรียนมำรดำวนำรักษ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรศึกษำเอกชน 

กรรมกำร 

๕. นำยสุริยะ อะสิพงศ์ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.๒  กำรแข่งขันกำรประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงสำวอัณศำ  เขียวดี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวรดำกำร ปรำงสุข คร ูโรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยธันยวัตร แก้วสุข คร ูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

๔. นำงจำรุวรรณ  หมื่นแสน 
 

คร ูโรงเรียนสีดำวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 31 

กรรมกำร 

๕. นำงเมฑำวี  วันดีรัตน์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.๓  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๑. นำยรณกฤต รินทะชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเหล่ำยำววิทยำคำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

/2. นำยคมศร... 
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2. นำยคมศร  บุญเรือง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเดชำ  นวลรักษำ คร ูโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวอัจฉรำพรรณ พลเวียงพล   คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำงสำววริยำ  สำยสว่ำง คร ูโรงเรียนตำจงพิทยำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.4  กำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยอนุพงษ์  ชุมแวงวำปี ผู้อ ำนวยโรงเรียนยิ่งยวดพิทยำนุกูล  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒0 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยปรำโมทย์ แหวนเงิน คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวรเมธ  น้อยพรม คร ูโรงเรียนสตึก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

4. นำยสมบัติ โพธิ์หล้ำ คร ูโรงเรียนกันทรวิชัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

5. นำยมงคล   ไชยเทพ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

/3.5.5  กำรแข่งขันกำรประกวดภำพยนต์สั้น... 
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          3.5.5  กำรแข่งขันกำรประกวดภำพยนต์สั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำยเสรี  สำมำอำพัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำเตยวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยสุริยำ จันดำหงส์ คร ูโรงเรียนดู่น้อยประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยคัมภีรภำพ วรรณกุล คร ูโรงเรียนโพนทองประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒1 

กรรมกำร 

4. นำยศักดิ์มงคล โปทำกัน คร ูโรงเรียนค ำตำกล้ำรำช
ประชำสงเครำะห์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

5. นำยณัฐภูมินทร์  กฤษณำ คร ูโรงเรียนมหำชนะชัยวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.5.6  กำรแข่งขันกำรประกวดภำพยนต์สั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 –6 

1. นำงอรวรรณ  กองพิลำ คร ูโรงเรียนนครขอนแก่น  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยวรพจน์  นำคถมยำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงอริยำพร  ข ำวงค์ ครู โรงเรียนนำงรองพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยตรีณฤทธิ์ สนั่นเอื้อ  ครู โรงเรียนถ่อนวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 21 

กรรมกำร 

 

/5. นำยพันธ์ศักดิ.์.. 
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5. นำยพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.7  กำรแข่งขันกำรประกวดละครคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – 6 
1. นำงวำสิฎฐ ีตำดทอง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อ ำเภออุทุมพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยประจวบ ก ำเนิดสิงห์ คร ูโรงเรียนบุณฑริกวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒9 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยบัญชำ วงค์เสนำ คร ูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำงมนัญชยำ แกกูล คร ูโรงเรียนถนนหักพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

5. นำยพรชัย สุปิงคลัด คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.8  กำรแข่งขันกำรประกวดละครประวัติศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำยเชิดศักดิ์ ฉำยถวิล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยไชยยศ วันอุทำ คร ูโรงเรียนร่องค ำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒4 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงปำจรีย์ นำระกุล คร ูโรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒0 

กรรมกำร 

 

/4. นำงรุ่งทิพย์... 
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4. นำงรุ่งทิพย์  สำยแสงจันทร์    คร ูโรงเรียนประสำทวิทยำคำร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

5. สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสำร คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

          3.5.9  กำรแข่งขันกำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำยอนุสรณ์  ทำสระคู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำยทองวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยสมหมำย คุ้มศรีวัย คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยนวัช หำทรัพย์ คร ูโรงเรียนสิรินธร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓3 

กรรมกำร 

4. นำงมำริษำ เศียรกระโทก คร ูโรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒3 

กรรมกำร 

5. นำงสำวลักขณำ วิเศษสังข์   ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.10  กำรแข่งขันกำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยธรรศ์พงษ์ นำนวล คร ูโรงเรียนสุรวิทยำคำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓3 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยอภิสิทธิ์ บุพศิริ คร ูโรงเรียนเจ็ดสีวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

/3. นำงสำวกำญจนี... 
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3. นำงสำวกำญจนี  มุลนี คร ูโรงเรียนมิตรภำพ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒6 

กรรมกำร 

4. นำยนรำศักดิ์  อบเชย คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำร 

5. นำยณัฐดนัย  ปัดสำโก คร ูโรงเรียนบัวน้อยวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.11  กำรแข่งขันกำรประกวดมำรยำทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำงเรไร  สงค์พิมพ์ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวจิตวิไล  ค ำภำ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงนันทยำ  พรหมกูล คร ูโรงเรียนกัลยำณวัตร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

4. นำยวัลลภ  ปุยสุวรรณ์ คร ูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

กรรมกำร 

5. นำยยุรนันท์  ปั้นนอก คร ูโรงเรียนหนองหงส์พิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓2 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.12  กำรแข่งขันกำรประกวดมำรยำทไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

/2. นำยฆนรุจ... 
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2. นำยฆนรุจ  สุทธิแพทย์ คร ูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยอนุวัฒน์ หลักหนองบุ คร ูโรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

4. นำยพงษ์ศักดำ  นำมประมำ    คร ูโรงเรียนสุมเส้ำพิทยำคำร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 20 

กรรมกำร 

5. นำงสำวนภัทร  เชิงหอม คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.5.13  กำรแข่งขันกำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – 6 
1. พระมหำชัชวำล  โอภำโส เจ้ำอำวำสวัดสระก ำแพงใหญ่ 

อ ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำงฉวีวรรณ ไพรินทร์ ครูโรงเรียนเมยวดีพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒7 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงกำญจนสุดำ  ไชยเพ็ชร  ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 21 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยโทมนตรี  กรมท ำมำ   ครูโรงเรียนท่ำนำงแนววิทยำยน  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

5. นำงผัสนี  นำนพรหม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ... 
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3.6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

          3.6.๑  กำรแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำงรุ่งนภำ   มำศจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุวรรณภูมิ

วิทยำลัยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 27   

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงชลิตำ  แช่จึง ประธำนชมรมแอโรบิก จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยธีระพัฒน์  เข็มเงิน คร ูโรงเรียนโพนงำมพิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำร 

4. นำงนฐันันท ์อัครพงษ์ภำนนท ์  คร ูโรงเรียนผักแพรววิทยำ 
                                      สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

5. นำงสำวรุ่งลำวรรณ์  ครองยุติ    คร ูโรงเรียนนำค ำวิทยำ 
                                      สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
                                      อุบลรำชธำน ี

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.6.๒  กำรแข่งขันคีตะมวยไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำยจรัสเดช  อุลิต คร ูเชี่ยวชำญมวยไทย 

สมำคมครูมวยไทยโบรำณ 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยบุญมี  แผ้วพลสง คร ูโรงเรียนโคกเพชรไสยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2   

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสินถำวร  วงศ์ใหญ่ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำร 

4. พันตรีธำนี  หอมจ ำปำ ครูมวยไทย  A-licens ชั้นมงคลทอง 
สมำคมครูมวยไทยโบรำณ 

กรรมกำร 

5. นำยศุภัทรพันธ์  จันพุทรำ คร ูโรงเรียนสิรินธร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.6.๓  กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกีฬำ... 
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3.6.๓  กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกีฬำ (มวยสำกลสมัครเล่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. จ่ำเอกทฤษฎี  สิงอุปโป ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองยำงชุม 

พิทยำคมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 20   

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยมำนพ  โพธิ์พันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยชวลิต อวนป้อง 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23   

กรรมกำร 

4. นำยวิรัช  กะตะศิลำ คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำร 

5. นำยสุรวุฒิ  ทองจิตร คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.6.4  กำรแข่งขันทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกีฬำ (มวยสำกลสมัครเล่น)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. จ่ำเอกสุพิช  จันทะสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี   

กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยชนะศึก  จินดำศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตั้งใจวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยธนวัฒน์  ลบบ ำรุง คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำร 

4. นำยภำนุ  ลุนพรม  
 

คร ูโรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32   

กรรมกำร 

5. นำยทีเด็ด  สำยธน ู คร ูโรงเรียนหนองแลงระไง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1   

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.6.5  กำรแข่งขันตอบปัญหำ... 
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3.6.5  กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 

1. นำยวงศกร ประกอบนันท์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27   

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงเยำวเรศ  เจริญจันทรพันธ์  คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28   

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสถิต  พงษำปำน คร ูโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

4. นำยมนูญ   คูณศรี คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

5. นำงฐณิญำร์  เสดำ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.6.6  กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยจักรพงษ์  ศรีจ ำนงค์ คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27  

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยชำญชัย  สุขสำร คร ูโรงเรียนบัวเจริญวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยภำสกร  ภชู่ำงทอง คร ูโรงเรียนดอนจำนวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. นำงสำวมนรดำ  ถิ่นมะไฟ คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองหลัก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1   

กรรมกำร 

           
/5. นำยธรำเทพ... 
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5. นำยธรำเทพ  ศรีเกษ คร ูโรงเรียนจตุรภูมิวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28   

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7. สาระการเรียนรู้ศิปละ (สาระทัศนศิลป์) 

3.7.๑ กำรแข่งขัน“ศิลป์สร้ำงสรรค์”ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
1. นำยสุริชัย  ศิริบูรณ์ คร ูโรงเรียนธำรปรำสำทเพชรวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 31 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยสุขนิรันดร์ ทองมำก คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยยม  ด ำรงเชื้อ คร ูโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำยกฤษฎำคม ปัญจะ คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

5. นำยอดุลย์  แก้วภักดี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.2  กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
1. นำยไสว  มีสต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวเจริญวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยกิจวัตน์  แสนศรีระ คร ูโรงเรียนชุมแพศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

 

/3. นำยศุภชัย... 
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3. นำยศุภชัย  ไพรินทร์ คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒7 

กรรมกำร 

4. นำงสำวสุชีรำ  เพรชแก้ว ครู โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

5. นำยวิเชียร  สืบวงค์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.3 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
1. นำยไกรลำศ ผุดผำ คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวนภำวรรณ  ปุรสิำ คร ูโรงเรียนบ้ำนไผ่พิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒5 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยจิรัฐติกร  ศรีชื่น คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒7 

กรรมกำร 

4. นำยสมมำตร ค ำเพ่ิมพูล คร ูโรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

กรรมกำร 

5. นำยเฉลียว  ศิริดล ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.4  กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4–6 

1. นำยอภิชำติ ประสิทธิชัย คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

/2. นำยวิธวิทย์...  
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2. นำยวิธวิทย์ ประสำนศักดิ์ทวี ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำววนิดำ ใฝ่โสภำ คร ูโรงเรียนอำจสำมำรถวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำยสุรชัย พิมพำ คร ูโรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำร 

5. นำยอนุวัตร สำยเสน คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.5  กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
1. นำยธีระยุทธ วิเศษสังข์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยอภิชัย ศรีหัวแฮ คร ูโรงเรียนไตรคำมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยรังสรรค์ ตันทัพไทย คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำงสำวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลือง   คร ูโรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

5. นำยเตวิทย์ แสนสิ่ง คร ูโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.6  กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำ   ปีที่ 4–6 
1. นำยฉัตรชัย  สุวรรณพรหม  ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

/2. นำยสุเมธ... 
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2. นำยสุเมธ สิงห์วรวงศ์ คร ูโรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓1 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสมบัติ  จันทะแสน คร ูโรงเรียนสตรีศึกษำ ๒ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำยรชำนนท์ โสภณฤทธิเดช    ครู โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 30 

กรรมกำร 

5. นำยถำวร ณัฏฐภัทรเตชำธร  ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์        
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.7.7  กำรแข่งขันประติมำกรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยสถิต วิเศษสัตย์ คร ูโรงเรียนเลยวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์    คร ูโรงเรียนพิมรัฐประชำสรรค์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓2 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ คร ูโรงเรียนสตรีศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำยโชคชัย บุญเสนอ คร ูโรงเรียนขุขันธ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

5. นำยแสงทอง บริสำร คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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3.8. สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
 3.8.๑  กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยธนกฤต  เจริญชีพ คร ูวิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยญำนเวทย์ เหมือนพร้อม   อำจำรย์พิเศษ วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 
                                      สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสันติ  วลิัยสูงเนิน อำจำรย์ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4. นำยวัฒนพงษ์  คชปักษี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสองคลอง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 

กรรมกำร 

5. นำยอนันต์  สัตยำพันธุ์ คร ูโรงเรียนอนุบำลศรีประชำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.2  กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัษนีย์  เปลี่ยนศรี อำจำรย์ สำขำวิชำกำรละคอน 
                                      คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
                                      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยนิรุตติ์  หนักเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลปำกพลี 
(ชุมชนบ้ำนเกำะหวำย)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวภควรรณ  ปกรณ์พำนชิ  คร ูโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ 
                                      (วัดน้อยใน) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 1 

กรรมกำร 

4. นำงเด่นดวง  ยศวิจิตร คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยสิทธิเกียรติ  ชำวไทย คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.3  กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่... 
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3.8.3  กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิชชำณัฐ ตู้จินดำ  อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 
                                       มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอัครพล ชูเชิด อำจำรย์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงณัชกฤษฏิฌำน์ แก้วละเอียด   คร ูโรงเรียนรุ่งอรุณ 
                                      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
                                      กำรศึกษำเอกชน 

 

4. นำงสำวพีรดำ  บุษบงค์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงพิมพิลำ  หมื่นศร คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           
3.8.4  กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 

 
๑. นำยพรตพิสุทธิ์  ดุจจำนิทัศน์ นักวิชำกำรศึกษำ  
                                      กองกำรศึกษำเทศบำลบุรีรัมย์ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยรณกร  ดงเรืองศรี คร ูโรงเรียนปำกพลีวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 7 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอนุรักษ์  รักสถิตกุล อำจำรย์  
โรงเรียนพำทยกุลกำรดนตรีและนำฏศิลป์ 

กรรมกำร 

๔. ว่ำที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วเิศษสังข์   คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวบรำลี  อินทศรี คร ูโรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.8.5  กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง...  
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    3.8.5  กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
 
๑. นำยเลอเกียรติ มหำวินิจฉัยมนตรี ดุริยำงคศิลปินอำวุโส 
                                      ส ำนักกำรสังคีตกรมศิลปำกร 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยนวรำช  อภัยวงศ์ คร ูโรงเรียนทุ่งสง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 12 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยนรินทร  ประเทศ คร ูโรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง  
(ไสวรำษฎร์อุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 

กรรมกำร 

4. นำยเศรษฐ์ บุญข่ำย คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยำรัชมังคลำภิเษก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยอลงกรณ์  นิลด ำ คร ูโรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
     3.8.6  กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุรพงษ์  บ้ำนไกรทอง อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 
                                     มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยพำกเพียร  โตอินทร์ ครูโรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 7 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยกฤตบุญ ฉัตรบุรำนนท์   คร ูโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                       มัธยมศึกษำ เขต 1 

กรรมกำร 

4. นำยฐิติพงศ์  ทองศรี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยยศสรัล  มลัยไธสง คร ูโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.8.7  กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้... 
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3.8.7  กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 

๑. นำยประสำร  วงศ์วิโรจน์รักษ์  อำจำรย์พิเศษ  
                                      มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. รองศำสตรำจำรย์พิภัช  สอนใย อำจำรย์ 
                                      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอภิญญำวุฒ ิ วโิรจนเ์วชภัณฑ์  คร ูโรงเรียนรุ่งอรุณ 
                                      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
                                      กำรศึกษำเอกชน 

กรรมกำร 

4. นำงสำวอ ำนวย  ไกรสีทุม คร ูโรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวอำรี  ไทยเครือวัลย์  ครู โรงเรียนขุขันธ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.8  กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
๑. นำยตั้งปณิธำน  อำรีย์ อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยวีระวฒัน์  เสนจันทร์ฒิไชย อำจำรย์ภำควิชำดุริยำงคศิลป์  
                                      วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทอง 
                                      สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวกมลวรรณ  ม่วงสขุ  ครู โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 6 

กรรมกำร 

4. นำยกวี  ซุยทอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยน ำพล  พิมพ์จันทร์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.8.9  กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ...  
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3.8.9  กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
๑. นำยชัยภัค  ภัทรจินดำ นักวิชำกำรมำตรฐำนช ำนำญกำร

ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยชัชวำล  สนิทสันเทียะ   อำจำรย์ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
                                      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
                                      มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอุดมเกียรติ  เพ็งอุบล ดุริยำงคศิลปิน  
ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 

กรรมกำร 

4. นำยศรำยุทธ  ประสำนศรี ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยอภิสิทธิ์  หลวงเดช ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.10  กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย  ระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
๑. ผู้ช่วยศำสตรจำรย์สุธี จันทร์ศรี อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 
                                      มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวมณรดำ  ศิลปบรรเลง   อำจำรย์พิเศษ คณะอักษรศำสตร์  
                                      จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสุริยพงษ์  บุญโกมล คร ูโรงเรียนเบญจมรำชำลัย  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 1 

กรรมกำร 

4. นำยสุตพงศ์  ศรีดำฮด คร ูโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวปำรดำ  จรรยำกรณ์     คร ูโรงเรียนสวงษ์วิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.8.11  กำรแข่งขันวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม...   
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3.8.11  กำรแข่งขันวงเครื่องสำยวงเล็กผสมขิม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
๑. นำยเลอเกียรติ มหำวินิจฉัยมนตรี        ดุริยำงคศิลปินอำวุโส 

ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. รองศำสตรำจำรย์พิภัช  สอนใย          อำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม รองประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุรพงษ์ บ้ำนไกรทอง        อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
กรรมกำร 

4. นำยสุริยพงษ์  บุญโกมล คร ูโรงเรียนเบญจมรำชำลัย  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

กรรมกำร 

5. นำยตั้งปณิธำน  อำรีย์ อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

3.8.12  กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้นวมผสมเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
๑. นำยชัยภัค  ภัทรจินดำ นักวิชำกำรมำตรฐำน ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัศนีย์   เปลี่ยนศรี   อำจำรย์ สำขำวิชำกำรละคร 
                                             คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
                                             มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิชชำณัฐ  ตู้จินดำ   อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 
                                             มหำวิทยำลัยรำชภฏั 
                                             บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

กรรมกำร 

4. นำยนวรำช  อภัยวงศ์ คร ูโรงเรียนทุ่งสง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 12 

กรรมกำร 

5. นำงสำวมณรดำ  ศิลปบรรเลง           อำจำรย์พิเศษ คณะอักษรศำสตร์  
                                             จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.8.13  กำรแข่งขันวงปี่พำทย์...   
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          3.8.13  กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
๑. นำยธนกฤต  เจริญชีพ คร ูวิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยสุธี  จันทร์ศรี อำจำรย์ วิทยำลัยกำรดนตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
รองประธำนกรรมกำร 

 
๓. นำยชัชวำล  สนิทสันเทียะ   อำจำรย์ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
                                      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
                                      มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4. นำยนิรุตติ์ หนักเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลปำกพลี 
(ชุมชนบ้ำนเกำะหวำย) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

กรรมกำร 

5 นำยสันติ  วิลัยสูงเนิน อำจำรย์ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.14  กำรแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
๑. นำยประสำร  วงศ์วิโรจน์รักษ์   อำจำรย์พิเศษ  
                                      มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอัครพล ชูเชิด อำจำรย์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยวรีะวัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  อำจำรย์ภำควิชำดุริยำงคศิลป์  
                                      วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทอง 
                                      สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กรรมกำร 

4 นำยอภิญญำวุฒิ   วิโรจน์เวชภัณฑ์   ครู โรงเรียนรุ่งอรุณ 
                                      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
                                      กำรศึกษำเอกขน 

กรรมกำร 

5. นำยวัฒนพงษ์   คชปักษี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสองคลอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.8.15  กำรประกวดวงสตริง...  
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          3.8.15  กำรประกวดวงสตริง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธนิก  เหลำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยเทอดศักดิ์ ตะรำษี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต 1  

กรรมกำร 

4. นำยรัตนชัย  จุลรำช คร ูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำโพธิ์ค ำ
อนุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

๕. นำยปฏิภำณ  ดำวงษ์ คร ูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.16  กำรประกวดวงสตริง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยศิริวัฒน์  มงคล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจอมศรีพิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 20 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยรชตวรรณ  ศิลปะ คร ูโรงเรียนพิมำยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 31 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยธีรภัทร์  น้อยสำ คร ูโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

4. นำยธวชั  ดำวงษ์ 
 

ครู โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

5. นำยสมเกียรติ  ประสมศรี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.8.17  กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง...  
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3.8.17  กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำงกำญจนำ  ก้อนสันทัด คร ูโรงเรียนประจันรำษฎร์บ ำรุง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 7 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยพัฒนโรช  เจริญยุทธ คร ูโรงเรียนวัดเขมำภิตำรำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 3 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยศุภฤกษ์  วังซ้ำย คร ูโรงเรียนจ่ำนกร้องวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 39 

กรรมกำร 

4. นำยสงบ  ทะวันทำ คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยสุภรณ์  พรหมคุณ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.18  กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ข   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำยเอกรัตน์  ลับโกษำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. ว่ำที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหำ   คร ูโรงเรียนบ้ำนชุมพล  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำนครนำยก 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยรุ่งชำย  เย็นตำ คร ูโรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 34 

กรรมกำร 

4. นำยอัศวิน โลหะกำรก อำจำรย์  
วิทยำลัยนำฏศิลป์สุโขทัย 

กรรมกำร 

๕. นำยรณกร  สุวรรณ์ คร ูโรงเรียนขุขันธ์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.19  กำรประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม... 
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3.8.19  กำรประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind  Ensemble) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 

1. นำยนรินทร์  ถนัดค้ำ คร ูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเชำวลิต  ใจงำม อำจำรย์ประจ ำสำขำดนตรีสำกล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ ์  คร ูโรงเรียนเลยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวพิสดำ  อ ำภำพันธ์ คร ูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๕ นำยธนำนุรักษ์  นำจ ำปำ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย ๒ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.20  กำรประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind  Ensemble)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
๑. นำยดิฐพงษ์  อุเทศธ ำรง ประธำนสำขำดนตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
ประธำนกรรมกำร 

 
2 นำยวัชรินทร์  หอมค ำ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยพงษ์พันธ์  พรมหงษ์ คร ูโรงเรียนแคนดงวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

4. นำยวีระพล  เหล่ำชัย คร ูโรงเรียนอนุกูลนำรี  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

5. นำยอนันต์  กังสดำร คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.8.21  กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง.. 
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          3.8.21  กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประณต พลอำษำ อดีตประธำนสำขำดนตรี 
                                      มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยก ำพล  บัวแก้ว คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยชัยกฤต  บุญธนำสิริ คร ูโรงเรียนยำงวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำยวิทยำ  ศรีภูธร คร ูโรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

๕ นำยกิจจำ  เตำรัตน์ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.22  กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยปกำศิต ศรแก้ว คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒ นำยรุ่งศักดิ์  ประทุมบำล คร ูโรงเรียนวิจิตรำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวลักขณำ ไชยเทพ คร ูโรงเรียนโพนงำมศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

๔. นำยกิตติณัฐ  นำคสมบูรณ์  ครู โรงเรียนสำมผงวิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

๕. นำยนิกร  จันทะสำร คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.8.23  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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          3.8.23  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์ คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเอกกรำนต์  อินทร์ตำแสง   คร ูโรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 23 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยระวี  พะยำมำตร คร ูโรงเรียนบ้ำนร่องค ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

๔. นำงพัฒรำภรณ์  ค ำอุ่น คร ูโรงเรียนเกษมสีมำวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

๕. นำยมำนิต  ขยันชม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.24  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์ คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวทิพกลิ่น  วันค ำ คร ูโรงเรียนโพนงำมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยระวี  พะยำมำตร คร ูโรงเรียนบ้ำนร่องค ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

๔. นำงพัฒรำภรณ์  ค ำอุ่น คร ูโรงเรียนเกษมสีมำวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

๕. นำยมำนิต  ขยันชม คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.25  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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3.8.25  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยปรีชำ  บัณฑิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยธนอนันต์  แทนสมบัติ   ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอำดวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเสน่ห์  พหุพันธ์ คร ูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 10 

กรรมกำร 

๔. นำยสมบัติ  ม่วงมูลตรี คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยปิยพงศ์  โสมำลี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.26  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยปรีชำ  บัณฑิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเจษฎำพงษ์  เชิงชุมพิทักษ์   คร ูโรงเรียนโพธิแสนวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 23 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยนิรันดร์  ศรีวรรณะ คร ูโรงเรียนจันทรุเบกษำอนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๔. นำยสมบัติ  ม่วงมูลตรี คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยปิยพงศ์  โสมำลี คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.27  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง... 
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          3.8.27  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยไพรวัลย์  สมภูงำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผำน้ ำทิพย์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงนวมนตณ์  มำกมี คร ูโรงเรียนนำรีนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยชิณวัฒน์  สมภำค คร ูโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๔. นำยอำคม  วงศ์วัน คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
อุบลรำชธำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

๕. นำยศิลำ  มีสุข คร ูโรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.28  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยไพรวัลย์  สมภูงำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผำน้ ำทิพย์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงวลัญช์ฤดี  ปลื้มกิตติยำกรณ์   คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 24 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยชิณวัฒน์  สมภำค คร ูโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๔. นำยอิสรินทร์  ทำส่วย คร ูโรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

๕. นำยศิลำ  มีสุข คร ูโรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.29  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง... 
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3.8.29  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยสมพงษ์ ประภำกรพิไล  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขัติยะวงษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงดำวรุ่ง  ศิริภูมิ คร ูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 30 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอิสรินทร์  ทำส่วย คร ูโรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวดรุณี  สีหนำท คร ูโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยกิตติ  พรมรักษ์ คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.30  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสมพงษ์  ประภำกรพิไล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขัติยะวงษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอิสรินทร์  ทำส่วย คร ูโรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยทินกร  สุดชำร ี คร ูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวดรุณี  สีหนำท คร ูโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยกิตติ  พรมรักษ์ คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.31  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล... 
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3.8.31  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงกชพร  สมสะอำด คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยจรูญ  อูปจันทร์ คร ูโรงเรียนโสกก่ำมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงกนกชญำ  หำรธงชัย คร ูโรงเรียนหนองหลวงศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

๔. นำยธนกฤต  พิเชฐภูรี คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองศำลำรำษฎร์บ ำรุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยวุฒิไกร  โพธิ์งำม คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.32  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงกชพร  สมสะอำด คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยจรูญ  อูปจันทร์ คร ูโรงเรียนโสกก่ำมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงกนกชญำ  หำรธงชัย คร ูโรงเรียนหนองหลวงศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

๔. นำยวัฒนปริญญ์  ช่ำงเกวียน   คร ูโรงเรียนหนองน้ ำใสพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 31 

กรรมกำร 

๕. นำยวุฒิไกร  โพธิ์งำม คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.33  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล... 
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3.8.33  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. ว่ำที่พันตรีกิตติธัช  แสนภูวำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 10 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยจีรศักดิ์  รุ่งธนเกียรติไพศำล คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยจิรำนวุัฒน์  นำประสิทธิ ์  คร ูโรงเรียนพระนำรำยณ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 5 

กรรมกำร 

๔. นำงบุหงำ  โยธำนัก คร ูโรงเรียนเพ็ญพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 20 

กรรมกำร 

๕. นำงรุ่งทิพย์  ยงเพชร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.34  กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. ว่ำที่พันตรีกิตติธัช  แสนภูวำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 10 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเจษฎำ  สอนโกษำ คร ูโรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยจีรศักดิ์  รุ่งธนเกียรติไพศำล   คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวศศิวิมล  ศรีทอง คร ูโรงเรียนพลับพลำวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๕. นำงรุ่งทิพย์  ยงเพชร คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.35  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์... 
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3.8.35  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยธ ำรง  พวงสวัสดิ์ ครูทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน สำขำดนตรี 

โรงเรียนชีทวนวิทยำสำมัคคี ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยพุฒิพงษ์  ทุมนำหำด คร ูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยวิสำขะ บุญสำลี คร ูโรงเรียนบ้ำนฝั่งเพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๕ 

กรรมกำร 

๔. นำยดิลก  หิปะนัด คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยวิทยำ  นำมพันธ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.36  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยธ ำรง  พวงสวัสดิ์ ครูทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  สำขำดนตรี 

โรงเรียนชีทวนวิทยำสำมัคคี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอรัณยะ  บุญสำลี คร ูโรงเรียนเดชอุดม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเทพพงษ์  ว่องไว คร ูโรงเรียนพนมรุ้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

๔. นำยดิลก  หิปะนัด คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยวิทยำ  นำมพันธ์ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.8.37  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์... 
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3.8.37  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยสมหมำย  เวียงสิมำ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอรรถพล  จำรุแพทย์ คร ูโรงเรียนโนนกุงวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง คร ูโรงเรียนพิมพ์รัฐประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวธนพร  วงค์ค ำสำย   ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวเสำวรีย์  วงชำร ี คร ูโรงเรียนมัธยมมักดองวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8.38  กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสมหมำย  เวียงสิมำ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอรรถพล  จำรุแพทย์ คร ูโรงเรียนโนนกุงวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง คร ูโรงเรียนพิมพ์รัฐประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวธนพร วงค์ค ำสำย   ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวเสำวรีย์  วงชำร ี คร ูโรงเรียนมัธยมมักดองวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.9. สำระกำรเรียนรู้ศิลป... 

 



- 68 - 
 

3.9. สาระการเรียนรู้ศิลป (สาระนาฏศิลป์) 

3.9.๑  กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงวรรณพินี  สุขสม ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสำวชลำลัย  วงศ์อำรี อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำยประยูร  ทองสุทธิ์ คร ูโรงเรียนประสำทวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงสำวปภำวรินทร์  อำจชมพู คร ูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 30 

กรรมกำร 

5. นำยศุภชัย  บุญทำทอง คร ูโรงเรียนไพรบึงวิทยำคม 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.9.2  กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยเชำวลิต  สุนทรำนนท์ ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงจินตนำ  อึ้งตระกูล คร ูโรงเรียนสังคมวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงชญำภำ  พลรำชม คร ูโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ  อีสำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒2 

กรรมกำร 

4. นำงรสวรรณีย์  สมำนสำรกิจ   คร ูโรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

5. นำงเณศทิชำภำ  สวัสดี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.9.3  กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน... 
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3.9.3  กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
1. นำงสำวจุฑำมำศ  สกุลณี ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงอำรีรัช  ผิวด ี คร ูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒5 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงขวัญจิรำ  วงแหวน คร ูโรงเรียนสิรินธร   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงธิษญำภรณ์  กระจ่ำงพุทธ  ครู โรงเรียนหนองหงส์พิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

5. นำงกนกอร  เบียดนอก คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 
ศรีสะเกษ ส ำนักงำนบริหำร 
กำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.9.4  กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยพิษณุ  เข็มพิลำ อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสุพัตรำ  แสงล ำพันธุ์ ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำงกัญญำภัทร  เวียงใต้ คร ูโรงเรียนภัทรบพิตร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

4. นำงจันทร์เพ็ญ  สระเกศ คร ูโรงเรียนเมยวดี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

5. นำงประภำพรรณ พันธ์แก่น   คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒8 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.9.5  กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์...   
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3.9.5  กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
1. นำงสำวกษมำ  ทองอร่ำม ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงฐีคริดำ จันทิมำ ครูผู้ทรงคุณค่ำโรงเรียนวิจิตรำพิทยำ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยนวธร  นนท์ค ำวงศ์ คร ูโรงเรียนนครพนมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

4. นำงนภธร  อัครธรสกุล คร ูโรงเรียนขำมแก่นนคร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

5. นำงพเยีย  ห้วยจันทร์ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.9.6  กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงวลัยพร  กระทุ่มเขต ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสำวภำวิณี  เดชสุภำ ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำงสำวสุธำสิน ี ทรัพย์วงศ์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญโรงเรียนมุกดำหำร         
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

4. นำงสำวลภัสรดำ  สมำนสำรกิจ  คร ูโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

5. นำงสุดำรัตน์  พรรษำวนัส คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/ 3.9.7  กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์...   
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3.9.7  กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
1. ไพโรจน์  ทองด ำสุข ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสำวฐิติพร  ชำญรอบรู้ คร ูโรงเรียนประทุมเทพวิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวฐิติมำ  มหิมำ คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์  เขต 2 

กรรมกำร 

4. นำยอำทิตย์รัฐ  สำมพิมพ์ คร ูโรงเรียนสุระวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

5. นำงวรำพร  แก้วใส คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.9.8  กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 

1. นำงรัจนำ  พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชำติ  ส ำนักงำนสังคีต   
กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยภูวนัย  กำฬวงศ์ อำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวบังอร  ปิติสวิะพัฒน์  คร ูโรงเรียนเสลภูม ิ
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

4. นำยฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  โรงเรียนพระซอง
สำมัคคีวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

5. นำงสำวพยัติกำ  ห้วยจนัทร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเวียง        
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.9.9  กำรแข่งขันกำรแสดงตลก...    



 
- 72 - 

 

3.9.9  กำรแข่งขันกำรแสดงตลก  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำยนิยม  ขุนรองรัมย์ อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสำวชุติกำญจน์  บุตรวิชำ   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไม้งำม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำบุรีรัมย์  เขต 2 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงปัญจนำ  ตู้จ ำนง คร ูโรงเรียนภู่วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 31 

กรรมกำร 

4. นำงนิตยำ  วรรณไชย คร ูโรงเรียนค ำเคนวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

5. นำงสำวสุนันทำ ถูกพันธ์ คร ูโรงเรียนพรำนวิบูลวิทยำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.9.10  กำรแข่งขันกำรแสดงมำยำกล  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
1. นำงสุปรีดำ  ประภำกำร คร ูโรงเรียนพล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเทิดทูน  วรวะไล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวีระ  คุณจัตุรัส อำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4. นำงสำวสุนันทำ  ปิติทโน คร ูโรงเรียนบ้ำนเหลื่อมพิทยำสรรพ์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 31 

กรรมกำร 

5. นำยภรภัทร  เจริญธง คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 
/3.10. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ...  
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3.10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3.10.๑  กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงรัชตำพร เสนำมำตย์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกรวด 

วิทยำคำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒  

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสุดำวรรณ โคตรเนตร  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวศิริลักษณ์  ศิริประเสริฐ   คร ูโรงเรียนศรีเมืองวิทยำคม   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๔. Mr. France C. De Villiers   คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวดวงสมร กำบมำลี คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ศรีสะเกษ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.10.2  กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 

๑. นำงเยำวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ   เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงรำตรี พลเยี่ยม คร ูโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ  เขต ๓๓  

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวมนภรณ์  ลีลำน้อย  ครู โรงเรียนจักรำชวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ  เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. Mr. Richard Grant คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ  เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 

/๕. นำงณัฏฐ์ฑิกำนต์... 
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๕. นำงณัฏฐ์ฑิกำนต์ เศรษฐสิริโชติ คร ูโรงเรียนก ำแพง   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ  เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.10.3  กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling)    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงณัชชำ ศรีแสนปำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภู่วิทยำ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ  เขต ๓๑  

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยธนพล แสงหิรัญ คร ูโรงเรียนพยุห์วิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวดุษฎี บุตรบุร ี คร ูโรงเรียนอุเทนพัฒนำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

กรรมกำร 

๔. Mr. Kyle Turner คร ูโรงเรียนขุขันธ์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำวสำวยวุธิดำ ศรีชนะ คร ูโรงเรียนทรำยมูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.10.4  กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีนำ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงนพรัตน์ วิวำสุขุ คร ูโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสมพงษ์ ละลอยรัมย์ คร ูโรงเรียนแคนดงพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

 

 

/๔. Mr.Tonny... 
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๔. Mr.Tonny Felix Onyango   คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี  
                                      นครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงถิรวรรณ ระดมสุข คร ูโรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.10.5  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skıt)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๑. นำงสำวเพ็ญลัคณำ  ลำลุน   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘  

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงพรรณรัตน ์  ชัยชนะสมบตัิ  คร ูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ  เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยกิตติพล  ธรรมโหร คร ูโรงเรียนกระสังพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. Miss Jacky Sudaypan คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำววำทินี  เวียงวิเศษ ครู โรงเรียนบุ่งค้ำวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.10.6  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skıt)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสดใส กำพย์กลอน ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยธณัฐพล ตรีเดช คร ูโรงเรียนดอนตำลวิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

 

/๓. นำยเกษมศักดิ.์.. 
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๓. นำยเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง คร ูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๔. Mr. Steve  Price  คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสุชัญญำ เตียวพำนิชย์กิจ  คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.10.7  กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงสำวรินภัทร บุตรศรีภมูิ  ครู โรงเรียนบุญวัฒนำ   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวนันท์นภัส คุชิตำ  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวสุภำวดี ชำวเสมำ คร ูโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำยมนูญ  มูญบุญ คร ูโรงเรียนวำปีปทุม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวนิรันดำ สระโสม คร ูโรงเรียนสวงษ์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.10.8  กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสงกรำนต์  จันทะเสน คร ูโรงเรียนธำตุพนม   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

 

/๒. นำงฉัณแข... 
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๒. นำงฉัณแข  รัตตัญญู คร ูโรงเรียนสิรินธร   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยพยนต์  สกุลพูลกิตติ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยธนำวุฒิ  ชินฮำต คร ูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

กรรมกำร 

๕. นำงยุภำพร  ไชยเสนำ คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี,ภาษาฝรั่งเศส,  ภาษาเยอรมัน) 

3.11.๑  กำรแข่งขันพูดภำษำจีน   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยรชต  ทองสมบูรณ์ คร ูโรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. Miss Zhao Jing  อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวอุไร  ครบสุวรรณ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวอรอุมำ  ไพรพฤกษ์  คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยอิสระ  ค ำนนท์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.11.2  กำรแข่งขันพูดภำษำจีน... 
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3.11.2  กำรแข่งขันพูดภำษำจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1.  นำยณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสำววิลำสิน ี ดิษฐบุตร คร ูโรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 10 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยเกตุสุริยนต์  กลมเกลียว   คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวดวงตะวัน  งำมแสง   คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. Miss Shi Zhengting อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.3  กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำวกิตติธรำ  พวงธนะสำร อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                      มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวณัฐิกำ  สุรชำต ิ คร ูโรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำววำรีกุล  วิทยอุดม คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวนัยนำ  อภัยศรี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. Miss Li xing อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         

 

 

  /3.11.4  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน... 

 



- 79 - 
 

3.11.4  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยสุวัฒน์  รุ้งแก้ว  อำจำรย์มหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. Mr. Chen Miao ครูอำสำสมัคร โรงเรียนปรำงค์กู่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวศศิธร  ประมำพันธ์  ครู โรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวพิมพ์พรรณ  พิมพำสวัสดิ์  คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวจันทำ  จ ำปีกลำง คร ูโรงเรียนระยองวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 18 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.5  กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำวสุจิรำ  คงวัน อำจำรย์มหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยจีระยุทธ  น้อยแดง คร ูโรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 3 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำววริษำ  ศรีเลิศ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวอคัมร์สิริ  มีดี คร ูโรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. Mr.Fang Ziyu Yunnan University of Financial and 
Economics (YUFE)  
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.11.6  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ... 
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3.11.6  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพภำษำญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 

1. Ms. HACHISUKA  MAKIKO     ผู้เชี่ยวชำญภำษำญี่ปุ่น 
                                      เจแปนฟำวน์เดชั่น ภำคอีสำน 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธีรัช  ลอมสรี คร ูโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 34 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวชุติมำ ชัยนำ คร ูโรงเรียนมุกดำวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

4. นำงธนนันท์  ปัญญำ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวหทัยกำญจน์  รักสัจจำ  คร ูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 39 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.7  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพภำษำญี่ปุ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำวนพวรรณ  บุญสม ผู้เชี่ยวชำญภำษำญี่ปุ่น 

เจแปนฟำวน์เดชั่น กรุงเทพมหำนคร 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. Ms. IWAMI SAYO  อำจำรย์มหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำงสำวธัญญ์ จ ำรูญศรี คร ูโรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงดลนภัส สีดำดิลกกุล คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงรวีวรรณ  บุญมำ คร ูโรงเรียนพิริยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 37 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.11.8  กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ... 
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          3.11.8  กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำญี่ปุ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำวประภำ  แสงทองสุข   ผู้เชี่ยวชำญภำษำญี่ปุ่น 
                                      เจแปนฟำวน์เดชั่น กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. Ms. OTA  YOSHIE           ผู้เชี่ยวชำญภำษำญี่ปุ่น 
                                      เจแปนฟำวน์เดชั่น กรุงเทพมหำนคร 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. ว่ำที่ ร้อยตรีนัยนำ บุญกันต์  ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวพรนิษำ ใจดี คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยวชิรพงศ์  พูลเกษร คร ูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 39 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.9  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำววนัสนันท์  สุกทน อำจำรย์มหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสำวประกำยดำว  โกรัตน์  คร ูโรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยส ำเริง บุญตำ คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวศศิธร ไกยสิทธ์ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. Mr.JUN  MIKI อำจำรย์พิเศษ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.11.10  กำรแข่งขันเขียนภำษำญี่ปุ่น... 

 

 



- 82 - 
 

3.11.10  กำรแข่งขันเขียนภำษำญี่ปุ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำวสุทธิดำ  พันธ์โคตร อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                     มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. Ms. KIMIKO MISHIMA อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวจริญญำ ศรแก้ว คร ูโรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

4. นำงสำวสุพพตำ สิทธิรักษ์ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. Ms. UEDA  SHIHO ผู้เชี่ยวชำญภำษำญี่ปุ่น 
เจแปนฟำวน์เดชั่น กรุงเทพมหำนคร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.11  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพภำษำเกำหลี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยเทิดเกียรติ  เสมำทอง คร ูโรงเรียนหอวัง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. MS. Kim Kyung ran อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวภัสชำ มีหนองหว้ำ   ครู โรงเรียนอนุกูลนำรี 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. นำงสำวชลณัฐ  บุปผำชำต ิ  ครู โรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. Miss WOO SUN YOUNG  คร ูโรงเรียนสำยน้ ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 2 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 

/3.11.12  กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ... 
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3.11.12  กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำเกำหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงสำวเบญจมำศ  มำตย์สุรีย์  อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. MR. CHOL BYUNG JE อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยยุรนันท์ จันทะเวช คร ูโรงเรียนสิรินธร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงอรพรรณ ศรีนำงแพง คร ูโรงเรียนร่องค ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 34 

กรรมกำร 

5. นำยนิติธร  ษัฏเสน คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 1 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.13  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำเกำหลี  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยกฤตธนำ  ไวยธิรำ 
 

อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. Miss KIM JUNG MI คร ูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวอัญธีรำรัศ จอมเป็ง  ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

4. นำงสำวปุณยนุช ชูแสน คร ูโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

5. นำงสำวพชรพร  พระศุกร์ คร ูโรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 7 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

/3.11.14  กำรแข่งขันเขียน... 
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3.11.14  กำรแข่งขันเขียนภำษำเกำหลี   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 –6 
1. นำงสำววรรณรดำ  ลวสินอำภรณ ์  คร ูโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. MR. Hong Ki Ho  อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยพงษ์ศิริ  ประสมสิน คร ูโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

กรรมกำร 

4. นำงสำวรัตติยำ  ดำโสภำ คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ร้อยเอ็ดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

5. Ms. Woo Kyung Hee อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.15  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพภำษำฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธีระ  รุ่งธีระ   อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยกันตพงศ์  จิตต์กล้ำ อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยธนำกร  กำยสง่ำ คร ูโรงเรียนสิรินธร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงณกำนดำ สมรัตน์ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำววิภำดำ จิระรัตนกุล  ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 2 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 
 

/3.11.16  กำรแข่งขันเล่ำเรื่อง... 
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3.11.16  กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เฉลิมเกียรติ มินำ อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                      มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงจำรุวรรณ ชำป็องทิเยร์  อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงวัลยำ  ชยันตรดิลก       ครู โรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวนุชนำฎ รชตธ ำมรงค์   คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงรัชนี บุตรรัตน ์ คร ูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 2 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.11.17  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. Miss  Elisabeth MARIMBORDES   อำจำรย์มหำวิทยำลัย  
                                             มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงบังอร ปัสมะริสสำ คร ูโรงเรียนสตรีธัญบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 4 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยธวชัชัย  กิ่งไทรกลำง คร ูโรงเรียนสตรีรำชินูทิศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 20 

กรรมกำร 

4. นำงสำวอำรยำ สุทธิเชื้อ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวศศิวิมล  พูนชัย ครู โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

/3.11.18  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ... 
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3.11.18  กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพภำษำเยอรมัน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. Ms. Carola Deisberg คร ูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวพิมพ์นรี  สองเมือง  ครู โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 1 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวเบญจมำศ สมควร   ครู โรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำวนุชนำฎ รชตธ ำมรงค์   คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวสุทธินีย์  สุดประเสริฐ  คร ูโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 2 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 

3.12.๑  กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยทองค ำ วรสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๓ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยช ำนำญ เกตุโสระ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสุรวงศ์ สุดสนธิ ์ คร ูโรงเรียนไตรรัตนวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๔ 

กรรมกำร 

๔. นำยพินิจ สุขพันธ์ คร ูโรงเรียนหนองคูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 

/๕. นำยวรวุฒ.ิ.. 
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๕. นำยวรวุฒ ิปทุมมำศ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.2  กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสุนทร แดนดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคอนสำรวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๑๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยสำยทอง สะอำด คร ูโรงเรียนกุมภวำปีพิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๐ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยมนตรี ปนสันเทียะ คร ูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำยพัฒนำ พำนจ ำนงค์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำยสุรศักดิ์   บุญมำงำม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.3  กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๑. นำยกวีวัฒน์  ฤำชัยลำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขำแก้ววิทยำสรรพ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวจิตอำรีย์ วงศ์สมบัติ    คร ูโรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๓๒ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวภิรญำ พลหนองคูณ    คร ูโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๒๒ 

กรรมกำร 

 

          /๔. นำยเจนศักดิ์...  
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๔. นำยเจนศักดิ์  ดวงมณี คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงกัญญำ  ปิยกรศำสตร์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.4  กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยศักดิ์ชัย นวลฉว ี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมตระกำร

พืชผล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอิทธิพล พลโคกก่อง คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๔ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเกียรติชัย คู่วัจนกุล คร ูโรงเรียนสร้ำงคอมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๐ 

กรรมกำร 

๔. นำยสมเกียรติ  แก้วปักษำ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวณัฐชญำ  เกตุชัยวำล    คร ูโรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.5  กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๑. นำงนันท์นภัส   อุบลพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวกิติยำวดี เฉิดรัศมี ครูโรงเรียนสนมวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๓๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 
 

/๓. นำงสำวมุขดำ... 
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๓. นำงสำวมุขดำ สีมี คร ูโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๔ 

กรรมกำร 

๔. นำงวนิดำ  ไชยแสง คร ูโรงเรียนเมยวดีพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๗ 

กรรมกำร 

๕. นำงบังอร คูเมือง คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.6  กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงสำวยุวดี คุณสม คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยศิริธิพงษ์ จ ำปำทอง พนักงำนมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยดบัสวิน จัตวำภักดี วิทยำกรพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชำญงำนใบตอง 

กรรมกำร 

๔. นำงสมพร  ผมไผ คร ูโรงเรียนปำกสวยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 

กรรมกำร 

๕. นำยอภิเดช กิริยะ คร ูโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.7  กำรประกวดโครงงำนอำชีพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยองอำจ จูมสีมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งศรีอุดม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงภัทรมน ไกรศรีทุม คร ูโรงเรียนนิคมสงเครำะห์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๐ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

/๓. นำงสำวพัชรินทร์...  
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๓. นำงสำวพัชรินทร์ ศรีแก้ว คร ูโรงเรียนเทพสถิตวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๓๐ 

กรรมกำร 

๔. นำงชฎำพร หมอกจันทึก คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์    คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
                                      พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำน               
                                      เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.8  กำรประกวดโครงงำนอำชีพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยชำญวิทย์ หมุนอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองกลำง 

ประชำนุกูล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงปัญจพร แสนภูวำ คร ูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยสุรไกร ไกรศรีทุม คร ูโรงเรียนประจักษ์ศิลปำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๐ 

กรรมกำร 

๔. ว่ำที่ร้อยตรีสะไกร โสมำศรี  ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๓๐ 

กรรมกำร 

๕. นำงอัญชุลีพร ผำค ำ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.9  กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยประเสริฐชัย พิสำดรัมย ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนละหำนทรำย  
                                      รัชดำภิเษก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
                                      มัธยมศึกษำเขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

/๒. นำยศักดิ์ชัย... 
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๒. นำยศักดิ์ชัย ค ำยนต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำดี (ส ำโรง) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี  เขต ๔ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยธนวัฒน์  ใจมั่น คร ูโรงเรียนบ้ำนจรัส 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์. เขต ๓ 

กรรมกำร 

๕. นำยบัณฑิตย์ คมใส คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.10  กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสุรศักดิ์ สถำวร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมตระกำรพืชผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ 
ประธำนกรรมกำร 

 
๒. นำยวีระพล จันทร์ศิลำ คร ูโรงเรียนขำมแก่นนคร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยภำกรณ์ ทำทอง คร ูโรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๑๙ 

กรรมกำร 

๔. นำยวิชิต แทบท้ำว คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสุประวีณ์    ทำนะ คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.11  กำรประกวดแปรรูปอำหำร  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงจันทร์อรุณ ไกรวัฒนกรณ์  คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

/๒. นำยเพิ่มยศ...  
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๒. นำยเพิ่มยศ ปำปะภำ คร ูโรงเรียนดงสว่ำงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวชวลัลักษ์ ขำวข ำ คร ูโรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวพิชญำ ตริสกุล คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๔ 

กรรมกำร 

๕. นำยนนทวัฒน์ ชนะบุตร คร ูโรงเรียนก ำแพง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.12  กำรประกวดแปรรูปอำหำร  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงสุดใจ วงศ์คูณ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงธนพร จะเกรง คร ูโรงเรียนเซไลวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๑๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสมปอง ไชยนำ ครู โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวขวัญเรือน หนูย้อย  ครู โรงเรียนเดชอุดม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

กรรมกำร 

๕. นำยอภิเดช กิริยะ คร ูโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

/3.12.13  กำรแข่งขันท ำอำหำร... 
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3.12.13  กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงจำรุวรรณ พิมพ์มำศ คร ูโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเพิ่มยศ  ปำปะภำ คร ูโรงเรียนดงสว่ำงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวสุนีรัตน์  ศิริยำนนท์    คร ูโรงเรียนปักธงชัยประชำนิรมิต 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๔. นำงวรำนิษฐ์ ภูรธินำสินศักดิ ์ คร ูโรงเรียนจังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๒๗ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวรัตติยำ โฉมเฉลำ คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.14  กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงสำวศิริภัทรำ มูลศรีแก้ว   คร ูโรงเรียนอุดมอักษรพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำเขต ๓๒ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงศรีสุดำ มำอุ้ย คร ูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. สิบเอกอนุชิต พัดทำบ  คร ูโรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยศักดิ์สิทธิ์ กมลภูผจงภักดิ์  ครูพิเศษ แผนกอุตสำหกรรมเกษตร 
                                      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี  บุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

๕. นำงรัชกร ชะนะนิล พนักงำนรำชกำร  
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

/3.12.15  กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำน... 
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          3.12.15  กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3   
๑. นำยวีระศักดิ์ ศรีลำรัตน์ อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงรุ่งอรุณ ฤำชัยรำม คร ูโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๔ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวภัทรำวดี ขุนเดช คร ูโรงเรียนพระธำตุหนองสำมหมื่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๓๐ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวกุลทิวำ นนทพจน์ คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงวรรณำ ศิริดล คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.16  กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยก ำจร วัฒโน คร ูโรงเรียนบรบือวิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง คร ูโรงเรียนคึมใหญ่วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวปำริชำติ  สุดตำชำต ิ  คร ูโรงเรียนนำงรอง 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๔. นำยปรีชำ ตรีแก้ว พนักงำนรำชกำร โรงเรียนผักไหม 
วิทยำนุกูล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.12.17  กำรแข่งขันกำรแกะสลัก... 
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3.12.17  กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงสมใจ   ค ำศรี คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงเพ็ญศรี เกษเพชร คร ูโรงเรียนสว่ำงแดนดิน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๓ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงเสำวลักษณ์ บุญมำก คร ูโรงเรียนสนมวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๔. นำงคมเนตร  ปนสันเทียะ คร ูโรงเรียนนิคมพิมำยศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๕. นำงจิรำวรรณ  ศรีนำม คร ูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.12.18  กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงกำญจนำ สีลำไหม คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 

อุบลรำชธำนี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๒๙ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงแสงเดือน  ชุยโพธิ์น้อย  พนักงำนรำชกำร โรงเรียนโซ่พิสัย 
                                      พิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
                                      มัธยมศึกษำเขต ๒๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงเพ็ญศรี  เกษเพชร คร ูโรงเรียนสว่ำงแดนดิน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๓ 

กรรมกำร 

๔. นำยวัชรพล เผ่ำภูร ี คร ูโรงเรียนเมืองกลำงประชำนุกูล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวขัตติยำ  สุวรรณ ์ คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.13. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน...   
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3.13. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 

3.13.๑  กำรแข่งขันกำรสร้ำง  Web Applications ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยชัยยศ  จระเทศ คร ูโรงเรียนวำปีปทุม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยบุญมี  วรชมพู คร ูโรงเรียนสีดำวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓1 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยกิตติพงศ์  ประทุมทอง  ครู โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

๔. นำยชำญณรงค์  แผนพุทธำ   คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยกฤษดำ เจริญมำก คร ูโรงเรียนบึงบูรพ์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.13.2  กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 

๑. นำยณรงค์  ค ำสุขุม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยวรำพงศ์  ประเสรฐิสังข์    คร ูโรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ              
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวกัลยำรัตน์ ศิริมำเทพ  คร ูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓1 

กรรมกำร 

๔. นำยศักดิ์ศรี  กัญยะ คร ูโรงเรียนทรำยมูลวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

/๕. นำยศรำวุธ... 
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๕. นำยศรำวุธ  โชติสุวรรณ ครูโรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวรในพระ
สังฆรำชูปถมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.3  กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
๑. นำงกำญจนำ  ทวนวิเศษกุล    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกนำงำม 
                                      พิทยำสรรพ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงชญำนันทน์  จันดี คร ูโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 20 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยนิมิต  นวลจันทร ์ คร ูโรงเรียนบรบือวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

กรรมกำร 

๔. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง จิณณ์ณณัช ปุณณภำพงศ์พัช ครู โรงเรียนก ำแพง  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวปณิฏฐำ  บุญยงค์ ครู โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.4  กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยวุฒิศักดิ์  วรำห์สิน คร ูโรงเรียนสิงห์สำมัคคีวิทยำ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสิริพร  มงคลก ำธร คร ูโรงเรียนจัตุรัสวิทยำคำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอำทิตย์  สุริฝ้ำย คร ูโรงเรียนนครพนมวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

 

/๔. นำยชูชำติ... 
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๔. นำยชูชำติ  แก้วศรีจันทร์ คร ูโรงเรียนเขำพระนอนวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

๕. ว่ำที่ร้อยตรีชำญณรงค์ พันธ์แก่น   คร ูโรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำ  
                                      ภิเษก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.5  กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสุกรี  ศรีวงษำ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยนรินทร์  หลักทอง คร ูโรงเรียนหนองหลวงศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอนัน  ต้นสวรรค์ คร ูโรงเรียนภูซำงใหญ่วิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

๔. นำยสุริยำ  งำมเจริญ คร ูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

๕. นำงกุสุมำลย์  สมประสงค์ คร ูโรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.6  กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยณัฏฐเอก กระจ่ำง คร ูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวสุภิญญำ พันธุ์ยำงน้อย  คร ูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

/๓. นำงสำวเนตรชนก...   
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๓. นำงสำวเนตรชนก ศรีโท คร ูโรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

๔. นำงธิดำ  นำมสุโพธิ ์ คร ูโรงเรียนบ้ำนนำดี(คุรุประชำรัฐ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

กรรมกำร 

๕. นำงจิรำภรณ์  ศรีนวล คร ูโรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.7  กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยวิระ  โกสุมำลย ์ คร ูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำวลัดดำวลัย์  ทัพเจรญิ  คร ูโรงเรียนเมืองพญำแลวิทยำ   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยนิธิกร  ประสำทศรี ครู โรงเรียนนำรีนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

๔. นำยณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวภคอร  อ ำนวย คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.8 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยป.ทศพล จันทนะสำโร   ครู โรงเรียนภัทรบพิตร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 32 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

 

/๒. นำยประโมทย.์..  
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๒. นำยประโมทย์  นันนิล คร ูโรงเรียนโคกนำงำมพิทยำสรรพ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอภิวัตน์ โยนก คร ูโรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

กรรมกำร 

๔. นำงศิริลักษณ์  พงษ์สุระ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยำคม   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยเอกชัย  ใจแจ้ง คร ูโรงเรียนศรีฐำนกระจำยศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3.13.9 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงอุดมสิน ชื่นใจ คร ูโรงเรียนยำงวิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓3 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสำยบัว พิมพ์มหำ คร ูโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ๓ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยศิวพงษ์ สำระรัตน์ คร ูโรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวภูริตำ เศรษฐบุตร คร ูโรงเรียนคูซอดประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวศิริพร รูปทอง คร ูโรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

/3.13.10  กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกม...  
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3.13.10  กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยณัฐพล บัวพันธ์ คร ูโรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงจิรำพร  พำนสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓1 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงพัชรำวลัย  ศรีรักษำ คร ูโรงเรียนเสนำงคนิคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวอนุสรำ แสนพำน คร ูโรงเรียนร่องค ำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

๕. นำงปนิดำ ทวีชำติ คร ูโรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.11  กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยอำคม  กองธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแวงโนนเปือย

หนองแสง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยชัชวำล  ใจโชติ คร ูโรงเรียนนำรีนุกูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำวสุจิตรำ  สมอเขียว   ครู โรงเรียนเมืองแกพิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓2 

กรรมกำร 

๔. นำยรัตนศักดิ์  ฟักทอง คร ูโรงเรียนสมเด็จพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำงจำรุวรรณ  แสงส่อง คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.13.12  กำรแข่งขันกำรสร้ำง...  
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3.13.12  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Motion Infographic  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงดำวใจ ศรีสองเมือง คร ูโรงเรียนบรบือ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยอัครพงษ์  ติงสะ คร ูโรงเรียนบำงละมุง   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยเฉลิมพล  จ ำลอง คร ูโรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวปทุมวดี พำนทอง คร ูโรงเรียนเมยวดีพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๕. นำยบรรหยัด  สุริพล คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.13.13  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยวิเชียร  แวดล้อม คร ูโรงเรียนนำสวรรค์พิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงรัชนี  สมรฤทธิ ์ คร ูโรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยภำนุพงศ์  พลซื่อ คร ูโรงเรียนล ำปลำยมำศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

กรรมกำร 

๔. นำงค ำรวม  ทรัพย์ศิริ คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยสถิตย์  บุญตำ คร ูโรงเรียนเบญจประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.13.14  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage...  
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3.13.14  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร  คร ูโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยขวัญชัย  เจริญเนตร คร ูโรงเรียนอุดมอักษรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำยอัษฎำวุฒิ  นำเมืองรักษ์   คร ูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยำคำร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 27 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวสุภำพัช  สระโสม คร ูโรงเรียนคูซอดประชำสรรค์   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

๕. นำยวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14. การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ. 

3.14.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
               3.14.1.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  (กลุ่ม 1) 
1. นำยคมกริช ศรีชัย คร ูโรงเรียนหนองสูงสำมัคคี  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยไพรัตน์ ทองเถำว์ คร ูโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวรัตนธร ชุปวำ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยวีรวัฒน ์สัตย์ซื่อ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

/5. ว่ำที่ร้อยตรีเพ็ง... 
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5. ว่ำที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่กัง  ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.1.2 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  (กลุ่ม 2) 
1. นำยเจษฎำ โพนแก้ว อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยชนิำพัฒน์ งำมพิพัฒนพงษ์  ครู โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม  
                                      องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยนุชิต ศุภพินิจ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยชยพล ค ำสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยกฤดำกร สมบัติก ำไร คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.1.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  (กลุ่ม 3) 
1. นำยธีรพงษ์  สงผัด อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยโอภำส  เครือม่ัน คร ูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงรวีวรรณ สุขสำร คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงสำววรินทร จินดำวงศ ์ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

 

          /5. นำยศักดนัย...  
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5. นำยศักดนัย สืบเสน คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.1.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 4) 
1. นำยศิรวัฒน์ ศรีหำค ำ คร ูโรงเรียนผำขำมวิทยำยน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยบรรพต นนธิจันทร์ คร ูโรงเรียนบุแกรงวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยศุภโชค  มำศกุล พนักงำนรำชกำร โรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยกิติพงษ์ ชำญชิตร คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวไอยเรศ  โดดชัย คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  รระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
               3.14.2.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 1) 
1. นำยสืบศักดิ์ สวัสดิ์ คร ูโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวอรวดี วันโสภำ คร ูโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวิโรจน ์มั่นธรรม คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

/4. นำงสำววรำภรณ์... 
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4. นำงสำววรำภรณ์  ค้ำคล่อง   คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำสรรค์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยสุกรี ศรีวงษำ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.2.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 2) 
1. นำยชัดสกร พิกุลทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกู่ทองพิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยทัศภูมิ เขียวอยู่ คร ูโรงเรียนกุดข้ำวปุ้นวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำววรรณสำ แก้วพวง คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยชัชวำล  มูลมณี คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยมงคล  สีเหลือง คร ูโรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.2.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 3) 
1. นำยศุภชัย ทองสุข อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยจีรพงษ์ แข็งแรง คร ูโรงเรียนอ ำนำจเจริญ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

 

/3. นำยไพโรจน์... 
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3. นำยไพโรจน์  เทียบคุณ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยตรีศตวัฒน ์มงคลดิษฐ์  คร ูโรงเรียนกุดชุมวิทยำคม  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล  คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.2.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 4) 
1. นำยเทพนฤทธิ์  สุเภำแสน คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยวิทยำ รอบคอบ คร ูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวบังออน จุลพล คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยทศพล ศรีนวล คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวธันย์เทวิกำ  ส่งสุข   คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
               3.14.3.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 1) 
1. นำยองอำจ พงษ์อำรีย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

/2. นำงสำวยุพดี... 
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2. นำงสำวยุพดี ปรีดี คร ูโรงเรียนร่องค ำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงนฤมล สินธุรัตน์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยไตรรัตน ์เชื้อทองพิทักษ์  คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยณัฐสิทธิ์ กองรักษำ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.3.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 2) 
1. นำงจตุพร พรเกียรติคุณ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยพชรวัฒน์ ศรีสุรำช คร ูโรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวกรณัฐ สถำนพงษ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยรัฐธนินท์ กิตติศรีพงศ์ นักวิจัยอิสระ  
จังหวัดนครพนม 

กรรมกำร 

5. นำงสำวปณิฐำ บุญยงค์  คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

 

/3.14.3.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม...  
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3.14.3.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 3) 
1. นำยธวชัชัย จันทร์บุตรสำ คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเบญจภัทร วงค์โคกสูง   ครู โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ  คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์   ครู โรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำววิรยำ แก่นค ำ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.3.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 4) 
1.นำยสุรพัศ  สำธุพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองอีกว่ำง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวเสำวนีย์ ธรีำสุจริตพงษ ์  ครู โรงเรียนบ้ำนซับตะเคียน  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำนครำรำชสีมำ เขต 4 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง ภรพรรณกรณ์ ก้อนค ำ  ครู โรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                              มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงธนำภำ ค ำผุย คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

          /5. นำงธันยำภัทร์... 
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5. นำงธันยำภัทร์ เธียรทองอินทร์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
               3.14.4.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 1) 
1. นำยนัฐกร ศรีวังไสย์ นักวิจัยอิสระ  

จังหวัดนครพนม 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงพัชรสุดำ อ่ำงมณี คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงนิออนด์ รอบคอบ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยเสถียร ค ำชมภู คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.4.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 2) 
1. นำยศตภิษัช  ไกรษี คร ูโรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเทพบัญชำ จุลท่ำหว้ำ คร ูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงกนกวรรณ ก้อนค ำ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

/4. นำยไพรนคร...   
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4. นำยไพรนคร  ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยบรรหยัด  สุริพล  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.4.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 3) 
1. นำยมนตรี อกอุ่น คร ูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม04 ในพระ

อุปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธนกฤต ขันธวัฒน์ คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยเฉลิม บัวสิงห ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงศิริวรรณ สำธุพันธ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงปวีณำ สุร ำไพ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.4.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 4) 
1. นำยวสุรงค์ พรหมคุณ   คร ูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยำ  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำงสุพัตรำ ดำวหน คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยดุริยำงค์ ก้อนค ำ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

/4.นำยนรำธิป...  
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4.นำยนรำธิป  บุญรมย์  คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสุธำทิพย์ แสงงำม คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        
3.14.5  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 

               3.14.5.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 1) 
1. นำยศตภิษัช ไกรษี คร ูโรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธวชัชัย จันทร์บุตรสำ คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 19 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยไพรัตน์ ทองเถำว์ คร ูโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำยสุกรี ศรีวงษำ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนค ำ  ครู โรงเรียนกันทรำรมณ์                                        
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.5.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 2) 
1. นำยองอำจ พงษ์อำรีย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเบญจภัทร วงค์โคกสูง   ครู โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

/3. นำยเทพนฤทธิ์... 
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3. นำยเทพนฤทธิ์  สุเภำแสน คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

4. นำยมงคล  สีเหลือง คร ูโรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

5. นำยวีรวัฒน ์ สัตย์ซื่อ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.5.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 3) 
1. นำยมนตรี อกอุ่น คร ูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม04 ในพระ

อุปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยจีรพงษ์ แข็งแรง คร ูโรงเรียนอ ำนำจเจริญ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยรัฐธนินท์ กิตติศรีพงศ์ นักวิจัยอิสระ  
จังหวัดนครพนม 

กรรมกำร 

4. นำยกฤดำกร สมบัติก ำไร คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยชยพล ค ำสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.5.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 4) 
1. นำยเจษฎำ โพนแก้ว อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยพชรวัฒน์ ศรีสุรำช คร ูโรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

รองประธำนกรรมกำร 
 

/3. นำยบรรพต...   
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3. นำยบรรพต นนธิจันทร์ คร ูโรงเรียนบุแกรงวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์   คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยนรำธิป  บุญรมย์ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        
3.14.6  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 

               3.14.6.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6  (กลุ่ม 1) 
1. นำยสืบศักดิ์ สวัสดิ์ คร ูโรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยวิทยำ รอบคอบ คร ูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. นำยชัชวำล มูลมณี คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยณัฐสิทธิ์ กองรักษำ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.6.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 2) 
1. นำยธีรพงศ์ สงผัด อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 

 

/2. นำยโอภำส... 
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2. นำยโอภำส เครือมั่น คร ูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวยุพดี ปรีดี คร ูโรงเรียนร่องค ำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. นำยไพรนคร ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. ว่ำที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่กัง คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.6.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 3) 
1. นำยศุภชัย ทองสุข อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยเทพบัญชำ จุลท่ำหว้ำ คร ูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวอรวดี วันโสภำ คร ูโรงเรียนศรีคูณวิทยบังลังก์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

4. นำงนิออนด์ รอบคอบ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยบรรหยัด สุริพล คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.6.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6  (กลุ่ม 4) 
1. นำยคมกริช ศรีชัย คร ูโรงเรียนหนองสูงสำมัคคี  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

ประธำนกรรมกำร 
 

/2. นำยธนกฤต...  
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2. นำยธนกฤต ขันธวัฒน์ คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวเสำวนีย ์ธรีำสุจริตพงษ์  คร ูโรงเรียนบ้ำนซับตะเคียน  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4 

กรรมกำร 

4. นำงพัชรสุดำ อ่ำงมณี คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยเสถียร ค ำชมภู คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.7  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
               3.14.7.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 1) 
1. นำยศตภิษัช ไกรษี คร ูโรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธวชัชัย จันทร์บุตรสำ คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวยุพดี ปรีดี คร ูโรงเรียนร่องค ำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. นำยมงคล สีเหลือง คร ูโรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

5. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนค ำ   คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.14.7.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง...  
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3.14.7.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 2) 
1. นำยวสุรงค์ พรหมคุณ   คร ูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยำ  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยจีรพงษ์ แข็งแรง คร ูโรงเรียนอ ำนำจเจริญ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 24 

กรรมกำร 

4. นำยบรรหยัด สุริพล คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยกฤดำกร สมบัติก ำไร คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.7.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 3) 
1. นำยศุภชัย ทองสุข อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยเทพบัญชำ จุลท่ำหว้ำ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 32 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวิทยำ รอบคอบ คร ูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำยไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์   คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงพัชรสุดำ อ่ำงมณี คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

/3.14.7.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง... 
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3.14.7.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 (กลุ่ม 4) 
1. นำยไพรัตน์ ทองเถำว์ คร ูโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยธนกฤต ขันธวัฒน์ คร ูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยไพรนคร ชิณะแขว คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยวีรวัฒน ์สัตย์ซื่อ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวธันย์เทวิกำ  ส่งสุข   ครู โรงเรียนปรำงค์กู่  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.8  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
               3.14.8.1  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 1) 
1. นำยองอำจ พงษ์อำรีย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเจษฎำ โพนแก้ว อำจำรย์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยบรรพต นนธิจันทร์ คร ูโรงเรียนบุแกรงวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำยชัชวำล มูลมณี คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยเสถียร ค ำชมภู คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.14.8.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง...    
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3.14.8.2  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 2) 
1. นำยธีรพงศ์ สงผัด อำจำรย์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยพชรวัฒน์ ศรีสุรำช คร ูโรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยโอภำส เครือมั่น คร ูโรงเรียนพระแก้ววิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงสำวปณิฏฐำ บุญยงค์ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยชยพล ค ำสิงห์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.14.8.3  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 3) 
1. นำยรัฐธนินท์ กิตติศรีพงศ์ นักวิจัยอิสระ  

จังหวัดนครพนม 
ประธำนกรรมกำร 

2. นำยเบญจภัทร วงค์โคกสูง   ครู โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวอรวดี วันโสภำ คร ูโรงเรียนศรีคูณวิทยบังลังก์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

4. นำยเฉลิม บัวสิงห ์ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยณัฐสิทธิ์ กองรักษำ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

/3.14.8.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง...   
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3.14.8.4  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (กลุ่ม 4) 

1. นำยมนตรี อกอุ่น คร ูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม04 ในพระ
อุปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงนิออนด์ รอบคอบ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยเทพนฤทธิ์ สุเภำแสน คร ูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย เลย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 

กรรมกำร 

4. นำงสำววรินทร จินดำวงศ ์ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยทัศภูมิ เขียวอยู่ คร ูโรงเรียนกุดข้ำวปุ้นวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.15.๑  กำรแข่งขันกำรจัดค่ำยพักแรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยเกียรติศักดิ์  โพธิวัฒน์         ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อ ำเภอเมือง  

จังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. ว่ำที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 
                                      ห้วยคล้ำ ๑ ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำ  
                                      ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยวีรเทพ  เนียมหัตถี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยเจริญวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 
 

4. นำยธีรสิทธิ สวัสดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยแยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 

กรรมกำร 

 

/๕. นำยธวชัชัย... 
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๕. นำยธวชัชัย  ลือชำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกำด 
ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๖. นำงปำริชำต เจริญรัตน์ ครูผู้ทรงคุณค่ำ โรงเรียนนครพนมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

กรรมกำร 

๗. นำยธนโชติ  ขุนโทนิล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำเครือ 
ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๘. นำยปรีชำ  ดีพูน ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อ ำเภอขุขันธ์   
จังหวัดศรีสะเกษ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

๙. ว่ำที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองหัวคูปวง  
                                      ประชำนุเครำะห์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
                                      กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

กรรมกำร 

๑๐. นำยศักดิ์สิทธิ์  ท้ำวด่อน คร ูโรงเรียนขุขันธ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๑. นำยสุพัฒน์  บุญน ำ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๒. นำยทศวร  ผ่องใส คร ูโรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๓ .นำยปรีชำ  บุญศักดิ์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๔. นำยภรภัทร  เจริญธง คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๑๕. นำยรัตนศิลป์  ไชยพลงำม   คร ูโรงเรียนบ้ำนนำสำม (เกียรติประชำ)    
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

/๑๖. นำยอำมชัย... 
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๑๖. นำยอำมชัย  ภูมิศำสตร์ คร ูโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

กรรมกำร 

๑๗. นำยทรงศักดิ์  พลศักดิ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15.2  กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพ่ือให้บริกำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยสุพจน์ บุญเหลี่ยม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยวำทิน สิริภูรภิำกร ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ  

คหบดีส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำยณัฐพงษ์  สำลี คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 
 

4. นำยสุดใจ  แท่นศิลำ คร ูโรงเรียนละทำยวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

5. นำยสุทธิศักดิ์  เกตษำ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

6. นำงกมลพรรณ  ค ำขันธ์ คร ูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๗. นำงสำวเสำวลักษณ์ คงชู ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ  
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

กรรมกำร 

๘. ว่ำที่ร้อยโทปริญญำ กำงรัมย์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
                                      จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยบุรีรัมย์ ส ำนักงำน  
                                      เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๙. นำยปัณณวัฒน์  ทองดี คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 

/๑๐. นำยธนสิทธิ.์.. 
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๑๐. นำยธนสิทธิ ์เที่ยงธรรมรจุน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนหนองสังข์   
                                      ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15.3  กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยอภิชำติ ดวงสีดำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 

หนองแวง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงเสำวคนธ์  เชื้อด ี คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสำววรรณวิมล  อินทรบุตร  คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวสุภสัตรำ  ฝ่ำยสงค์  ครู โรงเรียนขำมแก่นนคร  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

กรรมกำร 

๕. นำยสกลวัฒน์  กองสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนพันชำด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ เขต 3 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      3.15.4 กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยส ำอำงค์ จันทนนตรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม

รัชมังคลำภิเษก  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงศุภิสรำ กรแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนกอย  
( จูมสุรพรรควิทยำ ) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงเรณู  สีหะวงษ์ คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

 

/๔. นำยพลำกร... 
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๔. นำยพลำกร  ศรีพูนทอง นักจิตวิทยำโรงเรียน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๑ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำววลีรัตน์  คนหำญ คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     3.15.5  กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4 – 6 
๑. นำยรัตนดิลก  ค ำเพรำะ คร ูโรงเรียนกันทรำรมณ์  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงพิชริน  ทักษิณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมแพศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงอัญชนำ เวียงสิมำ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยำรัชมังคลำภิเษก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวกนกลักษณ์  มนต์ไธสงค์   คร ูโรงเรียนนำวังศึกษำวิช  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

กรรมกำร 

๕. นำงมัญชุสำ  สุขิตวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์  
สังกัดปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15.6  กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำยบุญถึง  ต้นงำม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปรำงค์กู่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยสุรชัย  กำระเกษ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคูซอด 
ประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

/๓. นำงสำวจินตนำ...  
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๓. นำงสำวจินตนำ  สมเสียง คร ูโรงเรียนศรีรัตนวิทยำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยธีรยุทธ  มำณะจักร์ คร ูโรงเรียนชิโนรสวิทยำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวจินตนำ  โชติแสน คร ูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15.7  กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำยธนำกร  ศรีดำรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวำย-สนวน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงวันเพ็ญ  กำศักดิ์ คร ูโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยเพชรำภรณ์  กุลชำติ คร ูโรงเรียนบ้ำนแก้งวิทยำ  
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 

กรรมกำร 

4. นำงสำวทิพยรัตน์  กำประสิทธิ ์  คร ูโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงวิรำวัลย์  ชัยทวีกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15.8  กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
๑. นำงสุภำเพ็ญ  พรมโสภณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำยค ำดี  ภักพวง คร ูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 
/๓. นำงสำวนภำพร...  
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๓. นำงสำวนภำพร  อุดด้วง คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำร 

๔. นำยอรุณศักดิ์  อำลิแอ คร ูโรงเรียนบ้ำนบึง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๑๘ 

กรรมกำร 

๕. นำงสำวประภัสสร  ทรมำลี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเชียงหวำงพิทยำคำร          
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.15.9  กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
๑. นำงสิตำพัชร์  ผิวเงิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำไหมพิทยำคม

รัชมังคลำภิเษก  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๐ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงสุนันทำ บุญเอนก คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๓. นำงสยำมนต์ บุญชิต คร ูโรงเรียนตระกำศประชำสำมัคคี 
องค์กำรบริหำรจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

๔. นำงสำวอำรียวัฒน์ พงษ์นิรันดร   คร ูโรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม   
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

กรรมกำร 

๕. นำงมยุรี  เหง้ำโพธิ์ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.16. กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

3.16.๑  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน  ประเภทบกพร่องทำงกำรเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยนพรัตน์  มูลศรีแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

 

/2. นำงดวงจัน... 
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2. นำงดวงจัน  เพชรสมัย คร ูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25  

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวนุชชะรี  คมศรี คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29  
ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงสำวณิชำภำ  นำรินรักษ์    คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยไพศำล  พุฒพันธ์ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.2  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน  ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยธัญเทพ  แสงสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนติ้ว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวจันทร์เพ็ญ  แก้วเหล่ำ  ครู โรงเรียนบ้ำนกุดรู 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวนิตยำ  เมืองแก้ว ครูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงนันทกำ  ดลปัดชำ คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงบุณิกำ  สุริยลังกำ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

/3.16.3  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน... 
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3.16.3  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน  ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยบรรจง  สีค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต  28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงรำตรี  เสริฐเลิศ คร ูโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวสุธำรัตน์  รัตนโคตร     คร ูโรงเรียนเหล่ำคำมพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำ กำฬสินธุ์ เขต 3 

กรรมกำร 

4.  นำงนงลักษณ์  โสภำรัตน์ คร ูโรงเรียนค ำเตยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต28 

กรรมกำร 

5. นำงนงลักษณ์  สุวรรณเทน  ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.4  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน  ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงสุมำลี  มูลสำร คร ูโรงเรียนค ำเตยวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวประภำพร  นำมเขตร์   คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 
                                      29 ศรีสะเกษ  
                                      ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวมีนญำดำ  วงษำลี คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงรัชนีกร  อุปะโค ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

5. นำงสำวสัณธิฌำ  สำยจนัทร์   คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.5  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน...  
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3.16.5  กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน  ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยอนุสรณ์  ทำสระครู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำยทองวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยอิทธิชัย  สังศรีลำ คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29  
ศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงมยุรี  เชื้อพระศำ คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงคะนึงนิจ  เดชะค ำภู ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงคัคนำงค์  พ้ืนผำ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.16.6 กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ      
ปีที่ 1 – 3 
1. นำงวชิรำ  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนเปำะ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศึกษำยโสธร เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงขนิษฐำ  ขันขำว คร ูโรงเรียนหนองหัวช้ำงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 21 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3.  นำงสำววชิรำภรณ์  มั่นคง  ครู โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำงไพเรำะ  ชินวงค์ คร ูโรงเรียนเขื่อนช้ำงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวศิริญญำ  สุตันตั้งใจ   คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.7 กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก...   
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       3.16.7 กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำงวชิรำ  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนเปำะ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศึกษำยโสธร เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำสุนิสำ  กินนอน คร ูโรงเรียนวัดปลักแรต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ  นครรำชสีมำ เขต 7 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำคร  จันดำบุตร คร ูโรงเรียนวำรินช ำรำบ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

4. นำงสำวธิดำวรรณ์  มะณีวงศ์   คร ูโรงเรียนลิ้นฟ้ำพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวณพัชชนันท์  โพธิวัฒน์  คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.8  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี  ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงสำวเสำวลักณ์  ประสำนศร ี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนโนม่วง 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวภริกำ  ผ่องแผ้ว คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด
มุกดำหำร 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวรัชนีกร  อุปะโค ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำยเอกรำช  ต้อนรับ คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ  รัชมังคลำภิเษก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยธนำวิท  แสนสุขใส คร ูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ  รัชมังคลำภิเษก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.9  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี...  
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         3.16.9  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี  ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงสำวศรัญญำ  มงคุลโคตร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทองอินทร์สวน     
                                      มอญนดงเรือง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  
                                      กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยคคนปกรณ์  อินศร คร ูโรงเรียนหนองนำค ำวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวอุดมพร ปะโมนะตำ    คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
                                      จังหวัดขอนแก่น 
                                      ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงสำวสุทธิวรรณ  กองจันหำ   คร ูโรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวศศิธร  บุณเนตร คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.10 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงสำวเสำวลักณ์  ประสำนศรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนโนม่วง 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวภริกำ  ผ่องแผ้ว คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด
มุกดำหำร 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ  

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวสุพรรณี  หมู่เพชร 
 

คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำยสมชำติ  ทะนันชัย คร ูโรงเรียนกระแชงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยธนำวิท  แสนสุกใส คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.11  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี... 
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3.16.11  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต  28 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวรวินันท์  หนูสลุง คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยดนุพล  แสงสว่ำง คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4.  นำยบุญค้ ำ  กินรำ คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวรำงคณำ  ไชยรักษ์  คร ูโรงเรียนค ำเตยวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.12  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี  ประเภทออทิสติก  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงสำวดวงชนก  ลันดำ รองผู้อ ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  

เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวรุ่งฟ้ำ  สิมมำ คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น  
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวศิริพร  ศิริฟอง คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น  
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงสำวศิริพร  พันธ์เพชร คร ูโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยศุภชัย  เมตตำมนุษย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.13 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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    3.16.13 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำงสำวดวงชนก  ลันดำ รองผู้อ ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยกชกร  เวชกำมำ ครู ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3 นำงสำวบุณทริกำ  อนุแก่นทรำย     ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต    
                                       กำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
                                       ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำยศุภชัย  เมตตำมนุษย์ คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยกวี  ซุยทอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3.16.14 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยวำยุคล  จุลทัศน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยกชกร  เวชกำมำ คร ูส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวบุณทริกำ  อนุแก่นทรำย   คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต   
                                       กำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
                                       ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4. นำงปรำณี  เวียงเหล็ก คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนำทร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยสมหมำย  เวียงสิมำ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.15 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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   3.16.15 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยไพฑูรย์  แจ่มพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยภัทรวัฒน์ บุวรวงศ์เสำร์แก้ว   คร ูโรงเรียนบ้ำนส ำพะเนียง 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 7 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยกชกร  เวชกำมำ ครูส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

4. นำยคณิต  โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงพัชรินทร์  สดมพฤกษ์ คร ูโรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3.16.16 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยทธ  ทองภำมี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องเก้ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ   ครู โรงเรียนแวงแก้วศึกษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 25 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสำวพชรธรณ์  เกื้อกูล ครูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4 นำงปรำณี  เวียงเหล็ก คร ูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนำทร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยสมหมำย  เวียงสิมำ คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.17  กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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3.16.17  กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยทธ  ทองภำมี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องเก้ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวพชรธรณ์  เกื้อกูล คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ   ครู โรงเรียนแวงแก้วศึกษำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

4. นำยคณิต  โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงพัชรินทร์  สดมพฤกษ์ คร ูโรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.18  กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเห็น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยเมฆินทร์  ดลปัดชำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงเปเหมือดแอ่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยภัทรวัฒน์ บุวรวงศ์เสำร์แก้ว  คร ูโรงเรียนบ้ำนส ำพะเนียง 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      ประถมศึกษำ นครรำชสีมำ เขต 7 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยไพบูลย์  ศรีผ่องใส คร ูส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำร 

4. นำงนิศำนำถ  โกฏิแสน คร ูโรงเรียนเหล่ำหลวงประชำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ  เขต 27 

กรรมกำร 

5. นำงอัมพร  สมปำน คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.19 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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3.16.19 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยธัญเทพ  แสงสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนติ้ว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยคธำวุธ  อักษร คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงอรพินทร์  สิงห์วิชำ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยวิชัย  ทองมำก คร ูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวทิชำกร  อำจเอี่ยม   ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.20  กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยไกร  เฉลิมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำ

นุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงนิศำนำถ  โกฏิแสน คร ูโรงเรียนเหล่ำหลวงประชำนุสรณ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 27 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงอรพินทร์  สิงห์วิชำ คร ูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยวรวุฒ ิ โพธิ์ทิพย์ คร ูโรงเรียนละลมวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำงสำวสริดำ  จ ำปำหอม คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.21 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง... 
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3.16.21 กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยไกร  เฉลิมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำ

นุสรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงอนงค์  คะเซียนแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจำรณ์ คร ูโรงเรียนบึงมะลูวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำงฐิติมญช์  โสดก คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยกวี  ซุยทอง คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.22  กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยวุฒิชัย  ภักดีรัตนำงกูร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพอุดมวิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยไพบูลย์  ศรีผ่องใส คร ูส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
อ ำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยคธำวุธ  อักษร คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

4 นำงอนงค์  คะเซียนแก้ว คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

กรรมกำร 

5. นำยพัชระ  วงค์เจริญ คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.23  กำรแข่งขันกำรวำดภำพ... 
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3.16.23  กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Pain ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น 
1. นำยปรีชำ  กำรสะอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองม่วงวิทยำคำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงสำวรมณี  ศรีบุญเรือง คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3 นำยบุญร่วม  รำษี คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยเวชกรณ์  กรมพะไมย คร ูโรงเรียนบ้ำนช ำแจงแมง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

5. นำงสำวนิภำภรณ์  ยวุบุตร  ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.16.24  กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Pain ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำย ไม่ก ำหนดช่วงชั้น 
1. นำยมนัด  เทศทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแรวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 33 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยเลิศชัย  เหล็กภักดี คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยประหยัด  แถลงสุช คร ูโรงเรียนโนนค้อวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยเวชกรณ์  กรมพะไมย คร ูโรงเรียนบ้ำนช ำแจงแมง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

5. นำยชำนล  นนทกุลพงศ์ คร ูโรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวร  
ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/3.16.25  กำรแข่งขันกำรวำดภำพ... 

 



- 139 - 
 

3.16.25 กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Pain ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนดช่วงชั้น 
1. นำยสกุณ  แก้วพิกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 23 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงวิภำดำ  นำชัยเริ่ม     คร ูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
                                         เขตกำรศึกษำ 9 จังหวัดขอนแก่น 
                                         ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงพัชรี  ศรีระวงค์ คร ูโรงเรียนค ำเตยวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

4. นำยพิทยำ  จันดำบุตร คร ูโรงเรียนบ้ำนแซรสะโบว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 3 

กรรมกำร 

5. นำงสำวนิภำภรณ์  ยวุบุตร      คร ูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ 
                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                         มัธยมศึกษำ  เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           
          3.17. กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน 
          3.17.๑  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวโปงลำง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยจำมิกรณ์ ณ กำฬสินธุ์   ครู โรงเรียนโคกศรีเมือง 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 24 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยชัชพงศ์ ไชยรัตน์ คร ูโรงเรียนวังกระแสวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. ว่ำที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ  คร ูโรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

4. นำยกิตติพงษ์ บุญล้อม คร ูโรงเรียนเลิงนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

 

/5. นำยเกื้อกูล... 
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5. นำยเกื้อกูล กำลพฤกษ์ คร ูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.2  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวโปงลำง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยเฉลิมเกียรติ ค ำไพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำงเลิศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม เขต 1 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยคุณำพจน์ คลธำ คร ูโรงเรียนปรำงค์กู่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยชัชพงศ์ ไชยรัตน์ คร ูโรงเรียนวังกระแสวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 22 

กรรมกำร 

4. ว่ำที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ  คร ูโรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                      มัธยมศึกษำ เขต 33 

กรรมกำร 

5. นำยอนุชำ บุญเย็น คร ูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.3  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวโหวด  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยสุวิทย์ พำกเพียร คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยศิริวัฒน์ ขำนไธสง คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 50  
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยพีรพัฒน์ แสงเพ็ชร คร ูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี 

กรรมกำร 

 

 

          /4. นำยนพชัย...   
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4. นำยนพชัย ใจธรรม คร ูโรงเรียนอุบลวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

กรรมกำร 

5. นำยทวีวัฒน์ เวฬุวนำรักษ์ คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.4  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวโหวด  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยรักบรรชำ พิมพระจันทร์    อำจำรย์ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์  
                                         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยกิตติศักดิ์ มีจินดำ คร ูโรงเรียนโคกสูงประชำสรรพ์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสุวิทย์ พำกเพียร คร ูโรงเรียนบ้ำนหนองสังข์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 

กรรมกำร 

4. นำยรำเมศวร์ สุเรรัมย์ อำจำรย์ วิทยำลัยนำฏศิลป์ 
วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 

กรรมกำร 

5. นำยทวีวัฒน์ เวฬุวนำรักษ์ คร ูโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.5  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวพิณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยอรรคพล รำษฎร์ศิริ ประธำนสำขำวิชำดนตรี  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยประดิษฐ์ วิลำศ อำจำรย์ วิทยำลัยนำฏศิลป์ 

วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 
รองประธำนกรรมกำร 

 
3. นำยสุนทร วงษ์จันทร์ คร ูโรงเรียนประชำรัฐวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำร 

 

 

 

/4. นำยบุญยิ่ง...   
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4. นำยบุญยิ่ง ชรำศรี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ คร ูโรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.6  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวพิณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยประดิษฐ์ วิลำศ อำจำรย์ วิทยำลัยนำฏศิลป์ 

วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 
ประธำนกรรมกำร 

 
2. นำยบุญยิ่ง ชรำศรี คร ูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยสุนทร วงษ์จันทร์ คร ูโรงเรียนประชำรัฐวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำร 

4. นำยทิวำกร ธรรมมำ คร ูโรงเรียนวำรินช ำรำบ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

5. นำยบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ คร ูโรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.7  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวแคน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
1. นำยสุทธิพงษ์ นำมประสพ   อำจำรย์ วิทยำลัยนำฏศิลป์ 
                                      วิทยำลัยนำฏศิลป์ร้อยเอ็ด 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำยดุริยศิลป์ วรรณำ คร ูโรงเรียนรำษีไศล 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยธนำยุทธ  ฐิตะสำร คร ูโรงเรียนเหล่ำงำมพิทยำคม 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี 

กรรมกำร 

 

 

/4. นำยเฉลิมชัย... 
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4. นำยเฉลิมชัย  โคตุเคน คร ูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 25 

กรรมกำร 

5. นำยสุทธิพงษ์ สมศรี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.8  กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  เดี่ยวแคน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยชำติอำชำ พำลีละพสิษฐ์กุล    อำจำรย์ สำขำดนตรีพ้ืนบ้ำน 
                                      วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ 
                                      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. สิบเอกทรงคุณนันท์ คันธี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม  
วัดอรุณรำชวรำรำมวรวิหำร 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำยพิทักษ์ สินเทำว์ คร ูโรงเรียนวิจิตรำพิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 29 

กรรมกำร 

4. นำยสุทธิพงษ์ สมศรี คร ูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 28 

กรรมกำร 

5. นำยดุริยศิลป์ วรรณำ คร ูโรงเรียนรำษีไศล 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.17.9  กำรแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง  (โปงลำง)  ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
1. นำยชุมเดช เดชภิมล ผู้ช่วยคณบดีวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์                         

วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร 
 

2. นำงพรสวรรค์ พรดอนก่อ หัวหน้ำแขนงวิชำกำรแสดงพ้ืนบ้ำน 
ภำควิชำนำฏศิลป์วิทยำลัยนำฏศิลป์
กำฬสินธุ์สังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

รองประธำนกรรมกำร 
 

 

/3. นำยอนุสรณ์...   

 

 




